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PROJEKT 

z dnia 25.03.2011 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI
1)

 

z dnia ……………… 2011 r. 

 

w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej 

 

Na podstawie art. 32 ust. 7 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 szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania 

 i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej za osiągnięte wyniki 

sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, zwanych dalej ,,stypendiami”, 

podstawę i wysokość stypendium oraz czas, na jaki może zostać przyznane.  

 

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje stypendium na 

pisemny wniosek właściwego polskiego związku sportowego lub z własnej inicjatywy. 

2. Polski związek sportowy składa wniosek w terminie 30 dni od dnia osiągnięcia 

wyników sportowych, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego imię, nazwisko, datę  

i miejsce urodzenia zawodnika oraz okres przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, 

dołącza się także: 

1) uzasadnienie wniosku;  

2) dokument potwierdzający osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa  

w § 5 ust. 2 i 3;  

3) pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji odpowiednio 

programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub 

mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, 

oraz do udziału w tych zawodach. 

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać stypendium 

członkowi kadry narodowej z własnej inicjatywy, jeżeli zawodnik realizuje program 

przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo do 

mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.  

 

§ 3. 1. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa  

w § 5 ust. 2 pkt 1, przyznaje się na okres do 24 miesięcy z możliwością przedłużenia  

o kolejne 12 miesięcy. 

                                                      
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). 

http://10.1.2.26/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.613831:part=§1u2p1&full=1
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2. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, 

przyznaje się na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 

 3. Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, 

przyznaje się na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca danego roku.   

 4. Za udział we współzawodnictwie międzynarodowym nieobjętym programem 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz za osiągnięte wyniki 

sportowe, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, stypendium przyznaje 

się na okres 12 miesięcy.  

5. W przypadku mistrzostw świata lub mistrzostw Europy rozgrywanych w roku 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych stypendium może zostać 

przyznane jedynie do wysokości podstawy stypendium do końca danego roku 

kalendarzowego.  

 

§ 4. 1. Stypendium jest przyznawane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym 

został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium. 

2. Wniosek polskiego związku sportowego złożony w terminie późniejszym niż 

określony w § 2 ust. 2 skutkuje skróceniem okresu wypłacania stypendium od miesiąca 

złożenia wniosku. 

 

§ 5. 1. Podstawę ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota 2.300 zł, 

zwana dalej ,,podstawą”. 

2. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie 

międzynarodowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 

igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy może otrzymać stypendium  

w wysokości: 

1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach 

głuchych zajął:  

a)  1 miejsce – do 3,30 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 2,90 krotności podstawy, 

c) 3 miejsce – do 2,55 krotności podstawy, 

d) 4 miejsce – do 2,30 krotności podstawy, 

e) 5 miejsce – do 2,10 krotności podstawy, 

f) 6 miejsce – do 1,90 krotności podstawy, 

g) 7 miejsce – do 1,70 krotności podstawy,  

h) 8 miejsce – do 1,50 krotności podstawy;  

2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:   

a) 1 miejsce – do 2,90 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 2,50 krotności podstawy, 

c) 3 miejsce – do 2,10 krotności podstawy, 

d) 4 miejsce – do 1,80 krotności podstawy, 

e) 5 miejsce – do 1,60 krotności podstawy, 

f) 6 miejsce – do 1,40 krotności podstawy, 

g) 7 miejsce – do 1,20 krotności podstawy, 

h) 8 miejsce – do 1,00 krotności podstawy;  
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3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:  

a) 1 miejsce – do 2,00 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 1,60 krotności podstawy, 

c) 3 miejsce – do 1,30 krotności podstawy, 

d) 4 miejsce – do 1,10 krotności podstawy, 

e) 5 miejsce – do 0,90 krotności podstawy, 

f) 6 miejsce – do 0,70 krotności podstawy;  

g) 7 miejsce – do 0,50 krotności podstawy; 

h) 8 miejsce – do 0,40 krotności podstawy; 

4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych 

potwierdzoną przez właściwą międzynarodową organizację sportową: 

a) kwalifikacja imienna - stypendium do wysokości podstawy na okres  

do końca miesiąca, w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska 

paraolimpijskie lub igrzyska głuchych,  

b) kwalifikacja dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali 

kwalifikację do 50% wysokości podstawy na okres do końca miesiąca, w 

którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska 

głuchych;  

5) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców we 

współzawodnictwie międzynarodowym w konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich zajął: 

a) 1 miejsce – do 1,00 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 0,70 krotności podstawy, 

c) 3 miejsce – do 0,50 krotności podstawy;  

6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców lub  

w mistrzostwach świata w kategorii juniorów we współzawodnictwie 

międzynarodowym w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich 

zajął: 

a) 1 miejsce – do 0,50 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 0,35 krotności podstawy, 

c) 3 miejsce – do 0,30 krotności podstawy. 

3. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie 

międzynarodowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych może otrzymać stypendium w wysokości:  

1) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:  

a) 1 miejsce – do 1,00 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 0,70 krotności podstawy,  

c) 3 miejsce – do 0,50 krotności podstawy,  

2) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:  

a) 1 miejsce – do 0,75 krotności podstawy, 

b) 2 miejsce – do 0,45 krotności podstawy, 

c)  3 miejsce – do 0,40 krotności podstawy. 

4. Członek kadry narodowej zajmujący miejsca 1–3 w igrzyskach olimpijskich lub 
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mistrzostwach świata realizujący indywidualny program szkolenia może otrzymać 

stypendium składające się z części: 

1) podstawowej związanej z osiągniętym wynikiem sportowym zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz 

2) zmiennej przyznawanej na okres kolejnych 3 miesięcy po udokumentowaniu 

realizacji programu szkolenia. Część zmienna stypendium może wynieść do 

wysokości 0,70 podstawy.  

5. Członek kadry narodowej zajmujący miejsca 1–3 w mistrzostwach Europy 

realizujący indywidualny program szkolenia w przypadku nie rozgrywania mistrzostw świata 

w danym roku może otrzymać stypendium składające się z części: 

1) podstawowej związanej z osiągniętym wynikiem sportowym zgodnie  

z § 5 ust. 2 pkt 3, oraz 

2) zmiennej przyznawanej na okres kolejnych 3 miesięcy po udokumentowaniu 

realizacji programu szkolenia. Część zmienna stypendium może wynieść do 

wysokości 0,70 podstawy.  

6. Członek kadry narodowej, który uczestniczył w cyklu przygotowań do zawodów 

wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1-3 oraz został zgłoszony, jako zawodnik rezerwowy do tych 

zawodów, może otrzymać stypendium w wysokości do 50% stypendium zawodników, którzy 

uzyskali prawo do stypendium za osiągnięte wyniki sportowe w tych zawodach na okres 12 

miesięcy zgodnie z § 4. 

 

§ 6. 1. Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium, jeżeli w zawodach,  

o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, uczestniczyło, co najmniej: 

1) 12 zawodników w danej konkurencji sportowej;  

2) 8 państw w danej konkurencji sportowej;  

3) 8 drużyn, osad lub załóg w konkurencjach zespołowych. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do mistrzostw świata w konkurencjach, objętych 

programem igrzysk olimpijskich. 

3. Członek kadry narodowej osób niepełnosprawnych może otrzymać stypendium, 

jeżeli w zawodach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, uczestniczyło, co najmniej: 

1) 8 zawodników w danej konkurencji sportowej;  

2) 5 państw w danej konkurencji sportowej;  

3) 6 drużyn, osad lub załóg w konkurencjach zespołowych.  

4. Jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn, 

osad lub załóg w danej konkurencji lub w przypadku wystąpienia naturalnej niższej 

frekwencji w najlżejszej i najcięższej kategorii wagowej jednak nie mniejszej niż 5 

zawodników, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 1.  

5. W przypadku zajęcia miejsca 5–8 w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo mistrzostwach świata  

lub mistrzostwach Europy stypendium może być przyznane do wysokości  

jak za zajęcie miejsca 6. 

 

§ 7. 1. Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy  

ze środków przekazywanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 
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2. Wypłata stypendium określonego w § 5 ust. 4 i 5 następuje każdorazowo po 

upływie kolejnych 3 miesięcy danego roku. 

3. Wypłata stypendium następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez właściwy polski 

związek sportowy decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej  

oraz środków na ten cel. 

4. Właściwy polski związek sportowy prowadzi obsługę finansową i jest zobowiązany 

do: 

1) przekazania informacji osobom wymienionym w decyzji ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej, oraz 

2) przechowywania dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej 

z wypłatą stypendiów. 

 

§ 8. Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, 

a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego 

kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 

2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendium może być wypłacane przez okres 

tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy.  

 

§ 9. Członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie, przedkłada polskiemu związkowi sportowemu wniosek  

o kontynuowanie wypłaty stypendium oraz zaświadczenie o niezdolności  

do uprawiania sportu z powodu ciąży lub dokument potwierdzający urodzenie dziecka.  

 

§ 10. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wstrzymuje lub pozbawia 

stypendium członka kadry narodowej na pisemny wniosek właściwego polskiego związku 

sportowego lub z własnej inicjatywy. 

2. Do wniosku o wstrzymanie wypłaty stypendium, należy dołączyć: 

1) uzasadnienie wniosku;   

2) dokumenty potwierdzające zaniedbanie realizacji programu przygotowań do 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo 

mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;  

3) wyjaśnienia członka kadry narodowej; 

4) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie 

stypendium. 

    3. W przypadku braku wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, wniosek jest 

rozpatrywany. 

    4. Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć: 

1) uzasadnienie wniosku;   

2) dokumenty potwierdzające nierealizowanie przez członka kadry narodowej 

programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych albo mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 

3) w przypadku utraty zdolności do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż  

6 miesięcy orzeczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie; 
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4) dokumenty potwierdzające odmowę udziału członka kadry narodowej  

w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych 

albo mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.  

      5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej z własnej inicjatywy wstrzymuje lub 

pozbawia stypendium członka kadry narodowej na podstawie danych wymienionych w ust. 2 

pkt 2-4 i ust. 3 pkt 2-4.  

 

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendium, jego wstrzymanie lub pozbawienie złożone 

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu, jeżeli 

zostały złożone z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach dotychczasowych. 

 

§ 12. Traci moc: 

1) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 20 września 2006 r.  

w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1213 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 109);  

2) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów 

sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry 

paraolimpijskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 95). 

 

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

 

 

Minister Sportu i Turystyki 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu 

przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych członków kadry 

narodowej za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, 

podstawy i wysokości stypendium oraz czasu, na jaki może zostać ono przyznane. 

 Projektowane przepisy rozporządzenia mają przede wszystkim premiować członków 

kadry narodowej za osiągnięty wynik sportowy na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych. Występuje znaczna gradacja proponowanych 

wysokości stypendiów sportowych uwzględniająca przede wszystkim miejsca medalowe na 

igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 

świata lub mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej senior. Proponuje się ograniczenie 

liczby zawodów, które będą podstawą ubiegania się o stypendium ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej jedynie do wyżej wymienionych, uwzględniając miejsca 1-8 na 

igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach 

świata i mistrzostwach Europy.  

 Wprowadza sie do rozporządzenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw 

świata, mistrzostw Europy, którzy realizują indywidualny program szkolenia przyznawanie 

stypendium składającego się z dwóch składowych: części podstawowej związanej z 

osiągniętym wynikiem sportowym zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz z części zmiennej 

przyznawanej na okres kolejnych 3 miesięcy po udokumentowaniu realizacji programu 

szkolenia. Część zmienna stypendium może wynieść do wysokości 0,70 podstawy. Określony 

został czas na jaki można przyznać stypendium w zależności od rangi zawodów 

mistrzowskich.  

 Określone zostały warunki (liczba zawodników, państw, osad, załóg, drużyn) od 

których uzależnione jest przyznanie stypendium. Przyjęcie ww. warunków podnosi rangę 

zawodów, w których osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego uprawnia  

do ubiegania się o przyznanie stypendium. 

 Sprawy obsługi finansowej i właściwej dokumentacji merytorycznej należą  

do polskiego związku sportowego. 

Wnioski o przyznanie stypendium, jego wstrzymanie lub pozbawienie złożone przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu, jeżeli zostały 

złożone z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach dotychczasowych. 

 

Dotychczas problematykę tę regulowały: rozporządzenie Ministra Sportu z dnia  

20 września 2006 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej  

(Dz. U. Nr 169, poz. 1213 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 109) oraz rozporządzenie Ministra 

Sportu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry 

narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 95), które 

utracą moc w związku z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.  
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Projekt stanowi, iż rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych 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), w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu tego 

rozporządzenia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja  

Zakres regulacji rozporządzenia dotyczy zawodników będących członkami kadry 

narodowej, polskich związków sportowych oraz organizacji krajowych zajmujących się 

sportem osób niepełnosprawnych. 

 

2. Zakres konsultacji społecznych  

Równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi, projekt rozporządzenia został 

przesłany w szczególności do zaopiniowania Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz 

Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu. 

 

Projekt został ogłoszony do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, 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 

Projektowana regulacja nie spowoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa, ponieważ przepisy rozporządzenia będą realizowane wyłącznie z posiadanych 

środków budżetowych, określonych corocznie w ustawie budżetowej w części 25 - 

Kultura fizyczna. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. 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 jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 


