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w odpowiedzi na pismo znak: DKRM.ZK.141.586.(2).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.

W poprawionym OSR pokazano kwoty które wynikają z symulacji wzrostu wysokości 
nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Symulowane kwoty wzrostu kosztów nagród 
w poszczególnych latach zawierają się w przedziale między 210 tys. zł a 2 900 tys. zł a kwota 
wynikająca ze wzrostu nagród w okresie 10 lat może wynosić do około 10 300 tys. zł.

Uwagi dotyczące założeń przyjętych do kalkulacji oraz źródła finasowania 
uwzględniono poprzez uzupełnienie i rozszerzenie zakresu wyjaśnień w pkt 6 OSR.

Zwiększone wydatki związane z wejściem w życie rozporządzenia będą realizowane 
w ramach wydatków planowanych corocznie w części 25 - Kultura fizyczna i nie będą one 
stanowić podstawy do ubiegania się o przyznanie dodatkowych środków na wypłacanie nagród 
pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. Wysokość przyznawanych nagród pieniężnych 
będzie uzależniona od możliwości części budżetu pozostającej w dyspozycji Ministra Sportu 
i Turystyki.

Punktem wyjścia do przeprowadzenia symulacji możliwego wzrostu kwot 
przeznaczanych na nagrody, były osiągnięcia polskich sportowców z ostatnich latach 

' w zawodach branych pod uwagę przy przyznawaniu nagród MSiT. Podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi w 2014 roku polska reprezentacja zdobyła 6 medali, w tym: cztery złote, 
jeden srebrne i jeden brązowych, co przełożyło się na wypłatę nagród pieniężnych w łącznej 
wysokości 227 700,00 zł.

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku polska reprezentacja zdobyła 
10 medali, w tym: dwa złote, dwa srebrne i sześć brązowych, co przełożyło się na wypłatę 
nagród pieniężnych w łącznej wysokości 220 800,00 zł. Na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Londynie w 2012 roku polska reprezentacja zdobyła 36 medali, w tym: 14 złotych, 
13 srebrnych i 9 brązowych, co przełożyło się na wypłatę nagród pieniężnych w łącznej 
wysokości 915 400,00 zł. Jednocześnie na Igrzyskach głuchych w Sofii w 2013 roku polska 
reprezentacja zdobyła 4 medale, w tym: 1 złoty, 1 srebrny i dwa brązowe, co przełożyło się na 
wypłatę nagród pieniężnych w łącznej wysokości 105 800,00 zł



Osiągnięcia zawodników niepełnosprawnych w sportach zimowych stanowiły nikły 
udział w dorobku polskiego sportu w analizowanym okresie i będą miały marginalny wpływ 
na kwotę wzrostu środków na nagrody pieniężne przyznawane przez Ministra Sportu 
i Turystyki.

Przy wyliczaniu liczby potencjalnych kandydatów do nagród za medale igrzysk 
olimpijskich i igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro założono że, reprezentacja Polski na 
igrzyskach olimpijskich zdobędzie 15 medali (5; 5; 5) i że będzie to odpowiednio dotyczyć 8; 
19; 9 osób. W symulacji wzięto pod uwagę możliwość wywalczenia medalu przez jedną ze 
startujących drużyn np. siatkarzy lub piłkarzy ręcznych, także przez kilka osad np. dwójkę 
wioślarską lub czwórkę kajakową itp. Liczbę potencjalnych medalistów w grupie 
paraolimpijczyków oceniono na 38 osób (14:15:9), przy czym założono, że część zawodników 
zdobędzie po kilka medali, co spowoduje, że nagrody będą wypłacane w wysokości do 75% 
kwot przyjętych jak za zdobycie pojedynczych medali.

Spowoduje to wzrost łącznej kwoty wypłacanych medalistom igrzysk olimpijskich 
i paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016 nagród o 1 600 tys. zł. w stosunku do kwot 
określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu.

Jednocześnie informuję, że poprawiony projekt został zamieszczony w BIP 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny pod adresem: 
https://legislacia.rcl.eov.pl/nroiekt/122882Q0.
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