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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. 

o zmianie ustawy o grach hazardowych 

 

(druk nr 1076) 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 

723, 1629 i 2354) 

Art. 86. 

1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej. 

2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym. 

3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 75% wpływów z dopłat, o których 

mowa w art. 80 ust. 1. 

[4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i 

dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu 

publicznym w zakresie aktywności fizycznej.] 

<4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, 

remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród 

dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej sprzyjającej 

aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu 

publicznym w zakresie aktywności fizycznej.> 

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego 

Funduszu. 

[6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, 

uwzględniając racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu 

wydatkowania środków funduszu.] 
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<6.  Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia 

i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa 

w ust. 4, tryb składania wniosków oraz przekazywania środków, uwzględniając 

racjonalność i ciągłość finansowania zadań oraz kontroli sposobu wydatkowania 

środków funduszu.> 

 


