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Pan
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

dotyczy: pismo Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn.: VII.715.13.2020.GZ)

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2021 r. proszę uprzejmie o przyjęcie poniższych 

informacji.

W odniesieniu do postawionych przez Pana Rzecznika pytań dotyczących zakresu 

obowiązku zwrotu wpłaconych przez klienta środków w związku z rozwiązaniem umowy 

o organizację wydarzenia na podstawie art. 15zp ust. 1 ustawy COVID-191 oraz zasad 

zwrotu tych środków w przypadku imprez sportowych odwołanych przed dniem 31 marca 

2020 r. w załączeniu przekazuję stanowisko Pani Anny Krupki – Sekretarza Stanu 

w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Sprawy związane ze sportem, wchodzące w skład działu kultura fizyczna (por. art. 15 ust. 

1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej; t.j. Dz. U. 

2020.1220), znajdują się poza właściwością Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Organem właściwym w tych sprawach jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu.

1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 
1842, z późn. zm.)
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Odnosząc się zaś do samego wsparcia kierowanego w ostatnim okresie do sektorów 

najmocniej odczuwających negatywne skutki pandemii COVID-19, pragnę zwrócić uwagę, 

że przedstawiciele branży związanej z organizacją wydarzeń sportowych (Dział 93 wg 

PKD – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, m. in. przeważająca działalność 

oznaczona kodami: 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z) znaleźli się w gronie beneficjentów tego 

systemu pomocy. Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 

16 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 371 i 713) mogą oni wnioskować o każdą z form wsparcia, 

przewidzianą w tym akcie prawnym (tj. świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy, 

świadczenie postojowe, dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych). Wcześniej podobne wsparcie (tj. z wyłączeniem świadczenia na 

rzecz ochrony miejsc pracy) oferowane było na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371) oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu 

gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że decyzje co do kręgu adresatów antykryzysowego 

wsparcia, a także co do ewentualnych modyfikacji systemu pomocowego, w tym 

wdrożenia nowych form pomocy, są decyzjami kolegialnymi, podejmowanymi na poziomie 

całego rządu. Nie są to jednostronne rozstrzygnięcia resortu rozwoju. Ministerstwo, które 

reprezentuję, nie jest swobodnym dysponentem środków pomocowych – kluczowe jest 

w tym przypadku stanowisko Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który stoi 

na straży stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych. 

Na zakończenie pragnę także uprzejmie podziękować Panu Rzecznikowi za troskę 

o konsumentów i przedsiębiorców oraz za zwracanie uwagi organów publicznych na 

praktyczne wymiary funkcjonowania systemu pomocowego, zarówno teraz, jak i na 

przestrzeni ostatnich miesięcy i lat. 
Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
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[podpisano elektronicznie]

Załącznik:

Pismo z dnia 7 lipca 2021 r. (sygn.: DS-WSS.070.3.2021.WD)

Do wiadomości:

Pani Anna Krupka, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu.
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