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S z & s o u o t ju y  p o ^ L  OyrŁlefoLZe,

w odpowiedzi na pismo znak: RCL.DPA.555.191/2016, w którym zgłoszono uwagi do 
projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia rodzajów wyróżnień 
i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, przedstawiam poniższe 
stanowisko.

Minister Sportu i Turystyki wydatki związane z przyznawanymi nagrodami za wybitne 
osiągnięcia sportowe realizuje w ramach planowanych corocznie wydatków w części 25- 
Kultura fizyczna, wraz z innymi zadaniami związanymi ze sportem wyczynowym. Wynikająca 
ze zmienności rok do roku kalendarzy światowych imprez najwyższej rangi liczba możliwych 
do przyznania nagród, a co za tym idzie duża zmienność ogólnej kwoty środków jaką trzeba 
zabezpieczyć na wypłaty przy ograniczonych możliwościach budżetu, zmusza do określenia 
górnej granicy do której Minister może przyznać nagrody.

Sztywne określenie kwoty, w sytuacji ewentualnych zagrożenia budżetowania 
dotyczącego wydatków w części 25- Kultura fizyczna, wymuszałoby podejmowanie decyzji 
odmowy przyznania nagród i stwarzało ryzyko roszczeń wobec Ministra Sportu i Turystyki. 
Możliwość przyznawania nagród na niższym od maksymalnego poziomie wynikającym 
z możliwości finansowych części budżetu, pozostającego w dyspozycji Ministra zabezpiecza 
interesy zawodnika i spełnia cele jaki przyświeca funkcjonowanie systemu nagród dla 
zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe. Ponadto możliwość regulowania wysokości 
środków planowanych na wypłaty nagród zmniejsza ryzyko poważnych ograniczeń w zakresie 
realizację innych zadań celowych w ramach wspierania sportu wyczynowego.

Z uwagi na powyższe podtrzymuję zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące 
określenia wysokości nagród jako kwoty do określonej wielokrotności podstawy dla 
medalistów zależnie od rangi zawodów i zajętego miejsca.

Uwaga dotycząca braku przepisów rangi ustawowej, które regulowałyby zasady 
przyznawania wyróżnień i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe, będzie wzięta pod uwagę 
przy najbliższej zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.



Ponadto informuję że do projektu rozporządzenia zostały wprowadzone poprawki
o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, których propozycje zostały przekazane w trybie 
roboczym.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https://legislacia.rcl.gov.pl/proiekt/122882QQ.
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