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W związku z pismem z dnia 29 lipca 2016 r. Nr DP-WPL/0201/7/2016/PM/3 UNP: 2016-51425, 
uprzejmie informuję, że zgłaszam następującą uwagę do projektu rozporządzenia Ministra 
Sportu i Turystyki w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych 
za wybitne osiągnięcia sportowe:

Z informacji podanych w pkt 6 oceny skutków regulacji (OSR) wynika, że w związku 
podwyższeniem stawek nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe skutki finansowe 
dla budżetu państwa w 2016 r. wyniosą 1,74 min zł, a w przeciągu 10 lat łącznie ukształtują się 
na poziomie 10,3 min zł. Pragnę zauważyć, że wydatki związane z wejściem w życie 
przedmiotowego rozporządzenia nie powinny zarówno w roku bieżącym, jak i w latach 
następnych generować dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu państwa. Sfinansowanie 
kosztów wynikających z podwyższonych krotności podstawy ustalania wysokości nagród (kwota 
2.300 zł) powinno się odbywać w ramach wydatków planowanych corocznie w części 25 -  
Kultura fizyczna. Należy przy tym nadmienić, że nagrody pieniężne dla zawodników mogą, 
ale nie muszą być przyznawane w górnej wysokości krotności podstawy. Zatem od możliwości 
finansowych części budżetu, pozostającego w dyspozycji Pana Ministra, należy uzależnić 
wysokość przyznawanych nagród pieniężnych.

Na uwadze należy mieć również regulację art. 112aa ustawy o finansach publicznych. 
Przyjęcie proponowanych nowych stawek nagród, wywołujących dodatkowe skutki finansowe 
dla budżetu państwa oznaczać może, iż inne wydatki będą musiały zostać ograniczone.

Z powyższych względów OSR wymaga uzupełnienia w zakresie informacji podanych w pkt 6 
poprzez jednoznaczne wskazanie, że koszty wynikające z wejścia w życie projektowanych 
rozwiązań zostaną sfinansowane z części 25 i nie będą one stanowić podstawy do ubiegania się 
o przyznanie dodatkowych środków na wypłatę nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia 
sportowe.
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