
Projekt 16.03.2011 r.  

 

Rozporządzenie  

Ministra Sportu i Turystyki
1) 

 

z dnia ………………..… 2011 r.  

 

w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w 

zakresie sportu 

 

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rozporządzenie określa rodzaje i wzory odznak, rodzaje wyróżnień oraz wysokość nagród 

pieniężnych w zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe 

warunki i tryb ich przyznawania trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną 

aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, zwane dalej 

,,osobami”. 

 

§ 2. 

Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”, zwana dalej „odznaką”, może zostać przyznana osobom 

wyróżniającym się szczególną aktywnością dla rozwoju danego sportu i uzyskującym wybitne 

osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.  

 

§ 3.  

1. Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa. 

2. Odznaka danego stopnia może być przyznana tylko raz.  

 

 

 

                                                           
1)

 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie §1 ust. 2, pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz.1580). 



§ 4. 

1. Odznakę stanowi ażurowa kompozycja o wymiarach 30 mm szerokości i 32 mm wysokości, 

wykonana z metalu w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym właściwym dla danego stopnia, 

przedstawiająca stylizowaną postać biegacza unoszącego ramiona w geście zwycięstwa. Z lewej 

strony odznaki jest umieszczona gałązka wawrzynu, której dwa dolne liście są pokryte emalią w 

kolorze białym i czerwonym. Strona odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym 

umieszczonym w połowie wysokości odznaki. 

2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest wraz z miniaturą odznaki o wymiarach 12 

mm szerokości i 13 mm wysokości. 

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

 

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie odznaki zawiera:  

1) dane osobowe kandydata, w tym:  

a) imiona i nazwisko,  

b) imiona rodziców,  

c) datę i miejsce urodzenia,  

d) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

e) miejsce zamieszkania,  

f) miejsce pracy – stanowisko; 

2) informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach (rodzaj, stopień i rok 

przyznania);  

3) uzasadnienie wraz z udokumentowaniem wybitnych osiągnięć w działalności w zakresie 

sportu, aktywności dla rozwoju danego sportu popartej publikacjami w rozwój praktyki i 

teorii sportu oraz w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr sportowych.  

4) w przypadku złożenia wniosku o przyznanie odznaki wyższego stopnia należy szczególnie 

uwzględnić aktywność dla rozwoju danego sportu i osiągnięcia w działalności w zakresie 

sportu po otrzymaniu ostatnio przyznanej odznaki niższego stopnia;  

5) proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaki;  

6) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie odznaki, datę sporządzenia wniosku i 

podpis wnioskodawcy.  

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe.  



 

3. Wniosek o przyznanie odznaki składa się nie później niż 60 dni przed proponowanym przez 

wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki. 

 

§ 6. 

1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej przyznanie wręcza minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Wzór legitymacji, o której mowa ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

 

§ 7. 

1. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki wydaje się, na wniosek osoby odznaczonej, 

odznakę tego samego stopnia.  

2. W razie zgubienia albo zniszczenia legitymacji stwierdzającej przyznanie odznaki na wniosek 

osoby odznaczonej wydaje się wtórny egzemplarz legitymacji.  

§ 8. 

1. Odznaka wyższego stopnia może być przyznana nie wcześniej niż po upływie trzech lat od 

dnia przyznania odznaki niższego stopnia. 

2. Odznaka wyższego stopnia może być przyznana z pominięciem warunku, o którym mowa w 

ust. 1, osobom, których szkoleni zawodnicy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na 

igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych. 

3. Odznaka nie jest przyznawana pośmiertnie. 

 

§ 9. 

1. Wyróżnieniami są: plakietki, dyplomy i puchary. 

2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przyznane osobom wyróżniającym się 

szczególną aktywnością dla rozwoju danego sportu i uzyskującym wybitne osiągnięcia w 

działalności w zakresie sportu.  

3. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawiera dane i informacje określone w § 5 ust. 1. 

 

 

 

 

 



 

§ 10.  

1. Nagrodą za szczególne osiągnięcia sportowe oraz podjętą aktywność dla rozwoju danego 

sportu jest nagroda pieniężna, zwana dalej „nagrodą”.  

2.Wniosek o przyznanie nagrody uwzględnia: 

1) imię i nazwisko; 

2) miejsce pracy – stanowisko;  

3) staż pracy, w tym w sporcie;  

4) uzasadnienie wraz z udokumentowaniem osiągnięć sportowych oraz podjętej 

aktywności dla rozwoju danego sportu udokumentowany publikacjami w rozwój 

praktyki i teorii sportu oraz w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr sportowych. 

 

§ 11.  

1. Nagrodę można przyznać trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodnika, który zajął:   

1) pierwsze miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub 

igrzyskach głuchych - do 8-krotności podstawy; 

2) drugie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub 

igrzyskach głuchych - do 7-krotności podstawy; 

3) trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub 

igrzyskach głuchych albo pierwszego miejsca na mistrzostwach świata w 

konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich 

lub igrzysk głuchych - do 6-krotności podstawy; 

4) drugie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych - do 

5-krotności podstawy; 

5) trzecie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych - do 

4-krotności podstawy; 

6) pierwsze miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych - do 4-krotności 

podstawy; 

7) drugie miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych - do 3-krotności 

podstawy; 



8) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych do 2-krotności 

podstawy; 

9) pierwsze albo drugie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo na 

mistrzostwach świata w konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo na mistrzostwach świata juniorów 

- do 2-krotności podstawy; 

10) trzecie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo na mistrzostwach świata w 

konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo na mistrzostwach świata juniorów oraz za 

zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca na mistrzostwach Europy w 

konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych – do wysokości podstawy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do trenera, który uczestniczył w procesie szkolenia, 

zespołu, osady albo drużyny za zajęcie miejsca określonego w ust. 1. 

3. Nagroda może zostać przyznana zespołowi osób, które uczestniczyły w procesie szkolenia 

zawodnika, zespołu, osady albo drużyny za zajęcie miejsca określonego w ust. 1 - do 

wysokości 3 – krotności podstawy. 

4. Nagroda może zostać przyznana innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i 

uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, które nie zostały ujęte w 

ust. 1 – 3. 

5. Nagroda dla jednej osoby wymienionej w ust. 3 i 4 nie może przekroczyć wysokości 

podstawy. 

 

§ 12. 

Nagroda może być przyznana jednokrotnie za osiągnięcia określone w § 11 ust. 1-3 za dany rok. 

 

§ 13. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do dnia 1 grudnia danego roku, w którym spełnione 

zostały warunki określone w § 11 ust. 1-3. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody za wyniki sportowe osiągnięte przez szkolonych zawodników 

we współzawodnictwie międzynarodowym uzyskane po 1 grudnia danego roku składa się do 

31 stycznia roku następującego po roku, w którym spełnione zostały warunki określone w  

§ 11 ust. 1-3.  



§ 14.  

1. Trzystopniowa odznaka ,,Za Zasługi dla Sportu” stanowi odpowiednik poprzedniej 

trzystopniowej odznaki ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.   

2. Odznaka ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” nie podlegają wymianie na odznakę ,,Za 

Zasługi dla Sportu". 

 

§ 15. 

Wnioski o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród złożone przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 16. 

Traci moc rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie nagradzania za 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. U. Nr 113, poz. 777). 

 

 

§ 17. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

Minister Sportu i Turystyki  



Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 

 z dnia …..…… 2011 r.  

(poz. …) 

Załącznik nr 1 

Wzór-  

(skala 2:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Załącznik nr 2 

- Wzór -  

Legitymacja stwierdzająca przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu” 

 

 

 

* Nazwa ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w dniu wystawienia legitymacji 

Objaśnienie: 

Legitymacja jest wykonana na papierze białym i ma wymiary 147 mm x 99 mm. Oprawę 

legitymacji stanowi imitacja skóry w kolorze bordowym. Na zewnętrznej stronie legitymacji 

wytłoczony jest orzeł.  



UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 

857, z późn. zm.) minister właściwy do spraw kultury fizycznej, został zobowiązany do 

określenia, w drodze rozporządzenia, rodzaj i wzory odznak, rodzaj wyróżnień oraz wysokość 

nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom 

oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne 

osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. 

W projektowanej regulacji określono, iż odznaka „Za Zasługi dla Sportu” może zostać przyznana 

osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością dla rozwoju danego sportu i uzyskującym 

wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Odznaka ta jest trzystopniowa: złota, 

srebrna i brązowa.  

Odznaka wyższego stopnia może być przyznana nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia 

przyznania odznaki niższego stopnia. Jednakże odznaka wyższego stopnia może być przyznana 

wcześniej osobom, których szkoleni zawodnicy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na 

igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.  

W projekcie doprecyzowane zostały warunki, jakie ma spełniać wniosek o przyznanie odznaki, 

wyróżnienia i nagrody pieniężne składane przez organy wykonawcze jednostek samorządu 

terytorialnego, związki sportowe lub polski związek sportowy.  

Wniosek o przyznanie odznaki składa się nie później niż 60 dni przed proponowanym przez 

wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.  

Natomiast wyróżnieniami są: plakietki, dyplomy oraz puchary i mogą zostać przyznane osobom 

wyróżniającym się szczególną aktywnością dla rozwoju danego sportu i uzyskującym wybitne 

osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.  

W projekcie określone zostały podstawy przyznania nagród pieniężnych, za szczególne 

osiągnięcia sportowe oraz podjętą aktywność dla rozwoju danego sportu uwzględniające przede 

wszystkim wynik sportowy uzyskany, przez szkolonych przez danego trenera - zawodników, 

zespołów, osad i drużyn z wyraźnym podziałem na wyniki uzyskane na zawodach określonych w 

§ 11 ust. 1.  

 

 



Nagrodę można przyznać odpowiednio trenerowi, który uczestniczył w procesie szkolenia, 

zespołu, osady albo drużyny za zajęcie miejsca określonego w § 11 w ust. 1. 

Nagroda może być przyznana, także zespołowi osób, które uczestniczyły w procesie szkolenia 

zawodnika, zespołu, osady albo drużyny za zajęcie miejsca określonego w § 11 ust. 1 - do 

wysokości 3 – krotności podstawy. 

Nagroda pieniężna jest przyznawana jednokrotnie za osiągnięcia określone w § 11 ust. 1-3 za 

dany rok.  

W projekcie jest wskazany czas składania wniosków o nagrody pieniężne do dnia 1 grudnia 

danego roku, w którym spełnione zostały warunki określone w § 11 ust. 1-3. Natomiast wnioski o 

przyznanie nagrody za wyniki sportowe osiągnięte przez szkolonych zawodników we 

współzawodnictwie międzynarodowym uzyskane po 1 grudnia danego roku składa się do 31 

stycznia roku następującego po roku, w którym spełnione zostały warunki określone w § 11 ust. 

1-3.  

 

Dotychczas przyznana trzystopniowa odznaka ,,Za Zasługi dla Sportu” będzie stanowić 

odpowiednik poprzedniej trzystopniowej odznaki ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. 

Ponadto odznaka ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” nie będzie podlegać wymianie na 

odznakę ,,Za Zasługi dla Sportu". 

W przypadku wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych złożonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się zgodnie z przepisami 

niniejszego rozporządzenia.  

Dotychczas problematykę tę regulowało rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 6 czerwca 2007 r. 

w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. U. Nr 113, 

poz. 777), które utraci moc w związku z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.  

Projekt stanowi, iż rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597).  

 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowana regulacja 

Zakres regulacji rozporządzenia dotyczy trenerów oraz innym osób wyróżniających się 

szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, 

związków sportowych i polskich związków sportowych oraz organów wykonawczych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi, projekt rozporządzenia został przesłany do 

zaopiniowania Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz Polskiemu Komitetowi 

Paraolimpijskiemu. 

Projekt został ogłoszony do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 

stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 i z 2009 r. Nr 42, poz. 337).  

Wynik konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych budżetu państwa, 

ponieważ przepisy rozporządzenia będą realizowane wyłącznie z posiadanych środków 

budżetowych, określonych corocznie w ustawie budżetowej w części 25 - Kultura fizyczna i 

sport.  

Nie przedstawienie kalkulacji skutków budżetowych przyznawania odznak, wyróżnień i nagród 

pieniężnych, w tym także nie podanie orientacyjnych wydatków z tym związanych, wynika z 

braku możliwości określenia szczegółowych danych. Podanie przykładowej wielkości szacunku 

mogłoby wzbudzić wątpliwości, co do rzetelności przedstawionych danych.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływu na rynek pracy, ponieważ umożliwi 

dostęp do tego rynku osobom szczególnie wyróżniającym się aktywnością w sporcie i 

legitymującym się społecznym uznaniem ich osiągnięć w sporcie. 



Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w  tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

7. Zgodność z prawem Unii Europejskiej  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  


