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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia  17 stycznia  2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stypendiów sportowych dla cz∏onków kadry narodowej

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Sportu z dnia
20 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie stypendiów sporto-
wych dla cz∏onków kadry narodowej (Dz. U. Nr 169,

———————
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1

rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.  w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34,
poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.

poz. 1213)  w §  3  w ust.  1  pkt  4  otrzymuje  brzmie-
nie:

„4) we wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym w ka-
tegorii seniorów w nast´pujàcych zawodach:

a) zawody cyklu Pucharu Âwiata,

b) zawody cyklu Grand Prix w dyscyplinach indy-
widualnych,

c) fina∏ ligi Êwiatowej i Grand Prix w zespo∏o-
wych grach sportowych,

d) zawody cyklu World Tour,

e) Êwiatowe turnieje w sportach walki,

f) zawody cyklu Pucharu Europy,

g) Mistrzostwa Unii Europejskiej

— odr´bnie dla ka˝dej dyscypliny sportu, zajà∏:

a) 1 miejsce — do 1,0-krotnoÊci podstawy,

b) 2 miejsce — do 0,8-krotnoÊci podstawy,

c) 3 miejsce — do 0,6-krotnoÊci podstawy,

d) 4 miejsce — do 0,5-krotnoÊci podstawy,

e) 5 miejsce — do 0,4-krotnoÊci podstawy,

f) 6 miejsce — do 0,3-krotnoÊci podstawy;”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki
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