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W związku Tz pismem z dnia 20 września 2016 r. Nr DP-WPL/0201/16/2016/PM/l UNP: 2016-65698,
uprzejmie informuję, że zgłaszam następujące uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ob4eślenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród
pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe:

Informacje podane w ocenie skutków regulacji (OSR) w niektórych punktach pokrywają się 
z informacjami zawartymi w OSR do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 
określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, 
przedłożonego do uzgodnień międzyresortowych przy piśmie z dnia 29 lipca 2016 r. 
Nr DP-WPL/0201/7/2016/PM/3 UNP: 2016-51425. Informacje przedstawione w OSR powinny dotyczyć 
wyłącznie zakresu dokonywanych zmian, a nie odnosić się do nowelizowanego rozporządzenia Ministra 
Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości 
nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2016, poz. 1308). Dotyczy to zwłaszcza 
pkt 6 („Wpływ na sektor finansów publicznych”), do którego Minister Finansów zgłosił uwagę w piśmie 
z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr FS8.021.2.2016 wskazując m.in., 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. W związku z czym sfinansowanie 
kosztów powinno się odbywać w ramach wydatków planowanych corocznie w części 25 -  Kultura 
fizyczna, z uwzględnieniem posiadanych możliwości. Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodziło się z tym 
stanowiskiem, czemu dało wyraz w piśmie z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr DP-WPL/0201/7/2016/PM/l5 
UNP: 2016-53653.

Stanowisko to jest aktualne również w stosunku do obecnie opiniowanej nowelizacji rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r., przewidującej, że uczestnicy największych imprez 
sportowych rangi międzynarodowej (igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, igrzyska głuchych) 
będą mogli otrzymać nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca bez względu 
na liczbę startujących osób, drużyn, osad lub załóg.

W związku z powyższym pkt 6 OSR wymaga skorygowania (po dokonaniu odpowiedniej kalkulacji 
skutków finansowych) oraz uzupełnienia o informację, że koszty wejścia w życie projektowanych zmian 
zostaną sfinansowane z cz. 25 i nie będą stanowić tytułu do ubiegania się o przyznanie dodatkowych


