
Projekt z 16 października 2017 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  S P O R T U  I T U R Y S T Y K I 1*

z dnia................ 2017 r.

w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej

(Dz. U. poz.......... )

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1463 i 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej stypendium sportowego, 

zwanego dalej „stypendium”, a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium;

2) przedział wysokości stypendium, stanowiący krotność kwoty bazowej;

3) czas, na jaki stypendium może zostać przyznane;

4) sposób i terminy wypłacania stypendium.

§ 2. Polski związek sportowy składa wniosek, o którym mowa w § 3, w terminie 60 dni 

od dnia zakończenia zawodów podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do 

stypendium.

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:

1) nazwę podmiotu wnioskującego;

2) uzasadnienie wniosku;

3) imię (imiona) i nazwisko członka kadry narodowej;

4) proponowany okres na jaki ma być przyznane stypendium;

5) zobowiązanie polskiego związku sportowego do informowania Ministra Sportu i 

Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, o każdej zmianie mającej wpływ na treść 

przyznanego świadczenia;

l} Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).
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6) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium, 

wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub 

Polski Komitet Paraolimpijski;

7) potwierdzone przez polski związek sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry 

narodowej do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy polski 

związek sportowy w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata 

lub mistrzostw Europy oraz zobowiązanie do informowania o każdej zmianie mającej 

wpływ na treść przyznanego świadczenia.

§ 4. Stypendium jest przyznawane:

1) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy 

uprawniający do stypendium,

2) od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji, w przypadku osiągnięcia 

uprawnienia do jego nabycia w wysokości niższej niż określona w dotychczasowej 

decyzji Ministra z tytułu innego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium.

§ 5. 1. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 

przyznaje się:

1) za zajęcie miejsca 1-3 na okres do 24 miesięcy;

2) za zajęcie miejsca 4-8 na okres do 18 miesięcy.

2. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 

przyznaje się:

1) za zajęcie miejsca 1-3 na okres do 18 miesięcy;

2) a zajęcie miejsca 4-8 na okres do 12 miesięcy.

3. Stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5-8 i ust. 

2 przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

4. Stypendium, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 przyznaje się do końca miesiąca, 

w którym zakończono igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie lub igrzyska głuchych.
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§ 6. 1. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym 

objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, może 

otrzymać stypendium:

1) jeżeli w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych 

zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 4,10 -  krotności podstawy określonej w art. 32 ust. Ib 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. poz. 1463 i 1600), zwanej dalej 

„ustawą”, zwanej dalej „podstawą”,

b) 2 miejsce -  do wysokości 3,70 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 3,35 -  krotności podstawy,

d) 4 miejsce -  do wysokości 2, 30 -  krotności podstawy,

e) 5 miejsce -  do wysokości 2,10 -  krotności podstawy,

f) 6 miejsce -  do wysokości 1,90 -  krotności podstawy,

g) 7 miejsce -  do wysokości 1,70 -  krotności podstawy,

h) 8 miejsce -  do wysokości 1,50 -  krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 3,60 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 3,20 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 2,80 -  krotności podstawy,

d) 4 miejsce -  do wysokości 1,80 -  krotności podstawy,

e) 5 miejsce -  do wysokości 1,60 -  krotności podstawy,

f) 6 miejsce -  do wysokości 1,40 -  krotności podstawy,

g) 7 miejsce -  do wysokości 1,20 -  krotności podstawy,

h) 8 miejsce -  do wysokości 1,00 -  krotności podstawy;

3) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce - do wysokości 2,00 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce - do wysokości 1,60 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 1,30 -  krotności podstawy,

d) 4 miejsce -  do wysokości 1,10 — krotności podstawy,

e) 5 miejsce -  do wysokości 0,90 -  krotności podstawy,

f) 6 miejsce -  do wysokości 0,70 -  krotności podstawy,

g) 7 miejsce -  do wysokości 0,50 -  krotności podstawy,

h) 8 miejsce -  do wysokości 0,40 -  krotności podstawy;
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4) jeżeli uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych:

a) przy kwalifikacji imiennej - do wysokości 1,00 -  krotności podstawy,

b) przy kwalifikacji dla kraju - stypendium dla zawodników, którzy uzyskali 

kwalifikację, w kwocie do wysokości 0,50 -  krotności podstawy;

5) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 1,00 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 0,80 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 0,60 -  krotności podstawy,

d) 4-6 miejsca -  do wysokości 0,40 -  krotności podstawy;

6) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowców zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 0,70 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 0,50 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 0,40- krotności podstawy,

d) 4-6 miejsca -  do wysokości 0,30 -  krotności podstawy;

7) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 0,80 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 0,60 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 0,50 -  krotności podstawy;

8) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii juniorów zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 0,50 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 0,40 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 0,30 -  krotności podstawy.

2. Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie 

międzynarodowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych, może otrzymać stypendium:

1) jeżeli w mistrzostwach świata w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 1,00 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 0,70 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce — do wysokości 0,50 -  krotności podstawy;

2) jeżeli w mistrzostwach Europy w kategorii seniorów zajął:

a) 1 miejsce -  do wysokości 0,70 -  krotności podstawy,

b) 2 miejsce -  do wysokości 0,50 -  krotności podstawy,

c) 3 miejsce -  do wysokości 0,40 -  krotności podstawy.
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§ 7. Jeżeli regulamin zawodów nie rozstrzyga o kolejności miejsc w konkurencjach 

objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo 

w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, stypendium może być przyznane 

w wysokości:

1) w przedziale miejsc 5-6 jak za zajęcie miejsca 5;

2) w przedziale miejsc od 5 do 8 jak za zajęcie miejsca 6;

3) w przedziale miejsc 7-8 jak za zajęcie miejsca 7.

§ 8. Wypłaty stypendium dokonuje właściwy polski związek sportowy ze środków 

przekazywanych na ten cel przez Ministra.

§9. 1. Po otrzymaniu przez polski związek sportowy decyzji Ministra o przyznaniu 

stypendium wypłata stypendium następuje do 15 dnia następnego miesiąca.

2. Wypłata stypendium następuje co miesiąc.

3. Właściwy polski związek sportowy prowadzi obsługę finansową i przechowuje 

dokumentację merytoryczną i finansową związaną z wypłatą stypendium.

§ 10. Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, 

a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego 

kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 

ustawy, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 

przez okres sześciu miesięcy.

§11.1. Członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przedkłada w 

terminie 14 dni od dnia jego uzyskania:

1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży oraz informację polskiego związku 

sportowego o nierealizowaniu programu wskutek ciąży;

2) dokument potwierdzający urodzenie dziecka.

2. Stypendium wypłaca się po przedłożeniu zaświadczenia lub dokumentu, o których 

mowa w ust. 1.

3. W okresie pobierania stypendium członkini kadry narodowej ma obowiązek 

zawiadomić Ministra, o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane 

uprawnienie.

§ 12. Do wniosku o wstrzymanie stypendium należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;
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2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację polskiego związku sportowego o 

odmowie złożenia wyjaśnień;

3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie

stypendium albo informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii.

§ 13. Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć:

1) uzasadnienie wniosku;

2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację polskiego związku sportowego o 

odmowie złożenia wyjaśnień;

3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających pozbawienie

stypendium albo informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii.

§ 14. Do postępowań dotyczących wstrzymania i pozbawienia stypendium wszczętych w 

związku z dopingiem w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 12 pkt 2-3 oraz § 13 

pkt 2-3.

§ 15. Polski związek sportowy lub członek kadry narodowej zobowiązani są do 

przekazania stosownych dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 

zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.

§ 16. Do spraw:

1) wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją;

2) dotyczących stypendiów przyznanych za wyniki sportowe uprawniające do stypendium 

osiągnięte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

3) dotyczących wniosków o przyznanie stypendium na podstawie wyniku sportowego 

uprawniającego do stypendium osiągniętego przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia, a złożonymi po dniu wejścia w życie rozporządzenia

-  stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r.2)

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki 
z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. 
poz. 1130 oraz z 2017 r. poz. 217), które utraciło moc z dniem 28 listopada 2017 r. na podstawie art. 9 ustawy 

Za Zgodność r- 0 zm‘an*e ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1600). 

legislacyjnym i redakcyjnym
DYREKTOR hPARTA.^N TU

lelski



Uzasadnienie

I. Potrzeba i cel wydania aktu.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 

2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dalej 

jako „ustawa zmieniająca”). Ustawa została ogłoszona pod pozycją 1600. Zgodnie art. 9 

ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tj. 12 września 2017 r.), z 

wyjątkiem art. 1 pkt 6-10, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia (tj. 29 listopada 2017 r.). Wejście w życie zmian określonych w art. 1 pkt 6 — 

10 ustawy zmieniającej spowoduje utratę mocy obowiązującej następujących aktów 

prawnych będących we właściwości ministra właściwego do spraw kultury fizycznej:

1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. 

w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 

1130, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w 

sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. 

U. poz. 1308, z późn. zm.);

3) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. 

w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu (Dz. U. poz. 1126).

W związku ze wspomnianą zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) nastąpiła konieczność wydania nowego rozporządzenia 

ministra właściwego ds. kultury fizycznej w sprawie stypendiów sportowych dla 

członków kadry narodowej. Delegacja do wydania rozporządzenia znajduje się w art. 32 

ust. 7 ustawy o sporcie. Projekt nowego rozporządzenia wypełnia ww. delegację i określa 

w swojej treści szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 

stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, przedział wysokości stypendium 

stanowiący krotność kwoty bazowej, czas, na jaki może zostać ono przyznane, 

uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także zajęte przez członka kadry 

narodowej miejsce we współzawodnictwie międzynarodowym i sprawną realizację 

wypłaty stypendiów sportowych.
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II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana.

Wprowadzenie projektowanych propozycji jest następstwem przeprowadzonej analizy 

dotychczasowego stosowania regulacji dotyczącej stypendiów sportowych dla członków 

kadry narodowej, tj. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 

2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. 

poz.l 130, z późn. zm.), z której zasadnicza część rozwiązań w drodze nowelizacji została 

przeniesiona do ustawy o sporcie (art. 32 ust. 1 i ust. la-lk ustawy). W związku z 

powyższym zaszła konieczność korekty i właściwej redukcji przepisów nowego 

rozporządzenia w celu uniknięcia powtórzenia się przepisów aktu wykonawczego do 

ustawy z nowymi przepisami ustawy o sporcie wprowadzonymi w drodze nowelizacji.

III. Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie.

Projektowane rozporządzenie stanowić będzie komplementarne uzupełnienie regulacji 

przeniesionych do ustawy o sporcie. W § 1 określono zakres przedmiotowy

rozporządzenia, zgodny z ustawowym upoważnieniem ujętym w art. 32 ust. 7 ustawy o 

sporcie. § 2 i 3 dotyczą wniosku o przyznanie stypendium sportowego określając termin 

na jego złożenie przez polski związek sportowy oraz niezbędne elementy i załączniki do 

wniosku. Sposób określenia dokładnych dat od których przyznawane jest stypendium 

został ujęty w § 4. W § 5 wskazano okresy, na które przyznaje się stypendium w 

zależności od osiągnięcia konkretnego wyniku sportowego uprawniającego do 

stypendium. Przedziały wysokości stypendiów w odniesieniu do konkretnych wyników 

sportowych uprawniających do stypendium zostały ujęte w § 6. Kwestie dotyczące 

wypłaty stypendium zostały uregulowane w § 8 i 9. Wypłaty stypendium dokonuje co 

miesiąc właściwy polski związek sportowy ze środków przekazywanych na ten cel przez 

Ministra. Wypłata stypendium następuje do 15 dnia następnego miesiąca przypadającego 

po otrzymaniu przez polski związek sportowy decyzji Ministra o przyznaniu stypendium. 

Na właściwym polskim związku sportowym ciąży obowiązek prowadzenia obsługi 

finansowej oraz przechowywania dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z 

wypłatą stypendium. Paragraf 10 stanowi odzwierciedlenie dotychczasowego § 7 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 1130, z późn. zm.) i 

wskazuje ewentualne uprawnienia członka kadry narodowej czasowo niezdolnego do 

uprawiania sportu posiadającego właściwe orzeczenie lekarskie. W § 11 szczegółowo
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określono obowiązki członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy o 

sporcie oraz zasady wypłacania stypendium w ww. przypadku. W § 12-15 określono 

kwestie dotyczące wstrzymywania i pozbawiania stypendium, w szczególności elementy 

właściwych wniosków, załączniki oraz terminy przekazania stosownych dokumentów. 

Paragraf 16 stanowi przepis przejściowy regulujący sytuacje, w których zastosowanie 

znajdą przepisy dotychczasowe.

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki 

z dnia 15 października 2012 w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry 

narodowej (Dz. U. poz. 1130) zmianie uległy krotności, od których zależy wysokość 

stypendium (§ 6) i okres na jaki może zostać przyznane stypendium (§ 5 i § 10). Należy 

zaznaczyć, iż zgodnie z art. 32 ust. Ib znowelizowanej ustawy o sporcie podstawę 

ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 2300 zł, przy czym wysokość 

stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty, co znalazło odzwierciedlenie 

w projektowym akcie wykonawczym.

Wzrost wysokości stypendium dla medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich i igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata w sportach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych w kategorii 

seniorów winien przyczynić się do zwiększenia motywacji zawodników oraz poczucia 

stabilności ich sytuacji ekonomicznej co ułatwi realizację programów przygotowań do 

najważniejszych zawodów w efekcie procentując odnoszeniem przez nich kolejnych 

sukcesów sportowych.

W nawiązaniu do znowelizowanych przepisów ustawy o sporcie, bazując na nowych 

podstawach ustawowych, w rozporządzeniu (§ 6 ust. 1 pkt 5 i 6) uwzględniono również 

dodatkowe możliwości przyznania stypendiów w kategorii młodzieżowców (za zajęcie 

miejsc 1-6 w mistrzostwach świata lub Europy we współzawodnictwie sportowym 

objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, 

a nie jak dotychczas wyłącznie za zajęcie miejsc 1-3 podczas ww. imprez). Kategoria 

młodzieżowca to najbardziej newralgiczny moment kariery sportowej -  tu obserwuje się 

największy odsetek rezygnacji z profesjonalnego uprawiania sportu. Wprowadzenie 

uprawnienia do otrzymania stypendium także dla finalistów z miejsc 4-6 Młodzieżowych 

Mistrzostw Świata i Młodzieżowych Mistrzostw Europy powinno ograniczyć to zjawisko. 

Ponadto dodatkowe możliwości przyznawania stypendiów w kategorii młodzieżowca za 

zajęcie miejsc 4-6 w mistrzostwach świata lub Europy we współzawodnictwie objętym
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programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych pozwolą na 

optymalizację ich programów przygotowań do imprez mistrzowskich oraz rozwijanie 

kariery sportowej z jednoczesną możliwością edukacji.

Wydłużeniu uległ termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium -  w 

proponowanym wariancie polski związek sportowy, zgodnie z § 2 projektu, składa 

wniosek o przyznanie stypendium w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów 

podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium (dawniej 30 dni 

od dnia osiągnięcia wyników sportowych). Powyższa zmiana powinna zminimalizować 

przypadki nieterminowego składania wniosków. Polskie Związki Sportowe sygnalizowały 

bowiem problemy w uzyskiwaniu właściwych oświadczeń (zobowiązań stanowiących 

załączniki do wniosku) zawodników, którzy przebywają na wielotygodniowych 

wyjazdach na zgrupowanie i zawody.

Zmieniono również zawartość samego wniosku, którego elementy zostały określone w § 3 

projektowanego rozporządzenia. Zaproponowano by wniosek o przyznanie stypendium 

składany przez polski związek sportowy, oprócz nazwy podmiotu wnioskującego, 

uzasadnienia, imion i nazwiska członka kadry narodowej, proponowanego okresu na jaki 

ma być przyznane stypendium, zawierał również zobowiązanie do informowania Ministra 

Sportu i Turystyki o każdej zmianie mającej wpływ na treść przyznanego świadczenia. 

Zobowiązanie do informowania dotyczy zarówno polskiego związku sportowego (§ 3 pkt 

5), jak również zawodnika -  członka kadry narodowej (§ 3 pkt 7). Powyższe rozwiązanie 

ma na celu eliminację przypadków nienależnego pobierania stypendium sportowego. 

Pozostałymi niezbędnymi elementami wniosku pozostają: dokument potwierdzający 

osiągnięty wynik sportowy uprawniający do stypendium, o którym mowa w art. 32 ust. lf  

i lg ustawy wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet 

Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski oraz potwierdzone przez polski związek 

sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu 

szkolenia opracowanego przez właściwy polski związek sportowy w ramach przygotowań 

do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu 

przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.

Doprecyzowano także przepisy w zakresie przyznania i sposobu wypłacania stypendium 

sportowego (§ 4, § 8 i § 9). Stypendium jest przyznawane:

1) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik

sportowy uprawniający do stypendium,
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2) od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji, w przypadku 

osiągnięcia uprawnienia do jego nabycia w wysokości niższej niż określona 

w dotychczasowej decyzji Ministra z tytułu innego wyniku sportowego. Powyższe 

doprecyzowanie rozstrzyga wątpliwości pojawiające się w związku z wnioskami o 

stypendium dla zawodnika już pobierającego stypendium za inne osiągnięcie.

W § 7 zaproponowano również nowe rozwiązanie na wypadek sytuacji, w której 

regulamin zawodów nie rozstrzyga o kolejności miejsc 5-8 w konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo w 

mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. W takich sytuacjach stypendium może 

być przyznane w wysokości:

1) w przedziale miejsc 5-6 jak za zajęcie miejsca 5;

2) w przedziale miejsc od 5 do 8 jak za zajęcie miejsca 6;

3) w przedziale miejsc 7-8 jak za zajęcie miejsca 7.

Przepis rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do wysokości stypendium, które należy 

przyznać.

W §11 precyzyjnie określono procedurę znajdującą zastosowanie w przypadku członkini 

kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy o sporcie tj. która stała się 

niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka. Wprowadzono 

termin na przedłożenie stosownych dokumentów - 14 dni od dnia uzyskania 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży oraz informacji polskiego związku 

sportowego o nierealizowaniu programu wskutek ciąży, a ponadto dokumentu 

potwierdzającego urodzenie dziecka. Złożenie ww. dokumentacji warunkuje wypłatę 

stypendium. Ponadto wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym członkini kadry 

narodowej w okresie pobierania stypendium ma obowiązek zawiadomić Ministra o każdej 

zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane uprawnienie.

W § 12 i § 13 ujęto niezbędne załączniki do wniosku o wstrzymanie lub pozbawienie 

stypendium tj. uzasadnienie wniosku, wyjaśnienia członka kadry narodowej albo 

informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień oraz opinię 

trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie (pozbawienie) 

stypendium albo informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii. 

Warto podkreślić, iż w § 15 nałożono na polski związek sportowy lub członka kadry 

narodowej obowiązek przekazania stosownych dokumentów niezwłocznie, nie później niż
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w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie 

stypendium. Z kolei w § 14 wprowadzono przepis stanowiący, iż do postępowań 

dotyczących wstrzymania i pozbawienia stypendium wszczętych w związku z dopingiem 

w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 12 pkt 2-3 oraz § 13 pkt 2-3, tj. w takich 

przypadkach nie ma konieczności uzyskania wyjaśnień członka kadry narodowej albo 

informacji polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień i opinii trenera 

kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających pozbawienie (wstrzymanie) 

stypendium albo informacji polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii.

Powyższe przepisy pozwolą na podjęcie szybkich działań i eliminację przypadków 

nienależnego pobierania stypendium. W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno 

zawodnik jak i polski związek sportowy zachowują pełnię praw wynikających z 

przepisów ogólnych (oba podmioty posiadają status strony i przysługiwać im będą nadal 

wszelkie uprawnienia statuowane przez kodeks postępowania administracyjnego). Zmiana 

powoduje wyłącznie usuniecie jako elementu obligatoryjnego ww. wniosku wyjaśnień 

członka kadry narodowej albo informacji polskiego związku sportowego o odmowie 

złożenia wyjaśnień i opinii trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających 

pozbawienie (wstrzymanie) stypendium albo informacji polskiego związku sportowego o 

odmowie złożenia opinii.

W § 16 ujęto przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw:

1) wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją;

2) dotyczących stypendiów przyznanych za wyniki sportowe osiągnięte przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia;

3) dotyczących wniosków o przyznanie stypendium na podstawie wyniku sportowego 

osiągniętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a złożonymi po dniu wejścia 

w życie rozporządzenia;

- stosuje się dotychczasowe przepisy.

Proponowane rozwiązania mogą wpłynąć na zwiększenie liczby zdobywanych medali na 

igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzyskach głuchych poprzez zwiększenie 

motywacji zawodników, a także na zwiększenie popularyzacji sportu wśród osób 

niepełnosprawnych.
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji 

w rozumieniu tego rozporządzenia.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jednocześnie, zgodnie z § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.

Proponuje się, żeby rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 listopada 2017 r., z uwagi 

na upływ terminu ujętego w art. 9 ustawy zmieniającej (wejście w życie art. 1 pkt 6-10 

ustawy zmieniającej, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - 

tj. 29 listopada 2017 r.), co spowoduje utratę mocy obowiązującej dotychczasowego 

rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz.l 130, z późn. zm.).
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1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) dokonanej 
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1600) nastąpiła konieczność 
wydania nowego rozporządzenia ministra właściwego ds. kultury fizycznej w sprawie stypendiów sportowych dla 
członków kadry narodowej. Dokonaną nowelizacją ustawy o sporcie przeniesiono do ustawy (art. 32 ust. la-lk ustawy o 
sporcie) znaczącą część przepisów znajdujących się w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki 
z dnia 15 października 2012 w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 1130). W 
związku z powyższym zaszła konieczność korekty i właściwej redukcji przepisów nowego rozporządzenia w celu 
uniknięcia powtórzenia się przepisów aktu wykonawczego do ustawy z nowymi przepisami ustawy o sporcie 
wprowadzonymi w drodze nowelizacji. Delegacja do wydania rozporządzenia znajduje się w art. 32 ust. 7 ustawy o sporcie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt nowego rozporządzenia wypełnia upoważnienie ustawowe zawarte w znowelizowanym art. 32 ust. 7 ustawy o 
sporcie i określa w swojej treści szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 
dla członków kadry narodowej, podstawę i maksymalną wysokość stypendium, stanowiącą krotność kwoty bazowej, czas, 
na jaki może zostać ono przyznane, uwzględniając sposób, terminy i sprawną realizację jego wypłacania, a także zajęte 
przez członka kadry narodowej miejsce we współzawodnictwie międzynarodowym.

Projektowane rozporządzenie stanowić będzie komplementarne uzupełnienie regulacji przeniesionych do ustawy o 
sporcie. W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 
2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 1130) zmianie uległy krotności od 
których zależy wysokość stypendium, okres na jaki może zostać przyznane stypendium, termin na złożenie wniosku, a 
także zawartość wniosku.

Wzrost wysokości stypendium dla medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych oraz 
mistrzostw świata w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych 
w kategorii seniorów winien przyczynić się do zwiększenia motywacji zawodników oraz poczucia stabilności ich sytuacji 
ekonomicznej co ułatwi realizację programów przygotowań do najważniejszych zawodów w efekcie procentując 
odnoszeniem przez nich kolejnych sukcesów sportowych.

Wydłużeniu uległ termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium -  w proponowanym wariancie polski związek 
sportowy, zgodnie z § 2 projektu, składa wniosek o przyznanie stypendium w terminie 60 dni od dnia zakończenia 
zawodów podczas których osiągnięto wynik sportowy uprawniający do stypendium (dawniej 30 dni od dnia osiągnięcia 
wyników sportowych). Powyższa zmiana powinna zminimalizować przypadki nieterminowego składania wniosków. 
Polskie Związki Sportowe sygnalizowały bowiem problemy w uzyskiwaniu właściwych oświadczeń (zobowiązań 
stanowiących załączniki do wniosku) zawodników, którzy przebywają na wielotygodniowych wyjazdach na zgrupowanie 
i zawody.

Zmieniono również zawartość samego wniosku, którego elementy zostały określone w § 3 projektowanego 
rozporządzenia. Zaproponowano by wniosek o przyznanie stypendium składany przez polski związek sportowy, oprócz



nazwy podmiotu wnioskującego, uzasadnienia, imion i nazwiska członka kadry narodowej, proponowanego okresu na jaki 
ma być przyznane stypendium, zawierał również zobowiązanie do informowania Ministra Sportu i Turystyki o każdej 
zmianie mającej wpływ na treść przyznanego świadczenia. Zobowiązanie do informowania dotyczy zarówno polskiego 
związku sportowego (§ 3 pkt 5), jak również zawodnika -  członka kadry narodowej (§ 3 pkt 7). Powyższe rozwiązanie ma 
na celu eliminację przypadków nienależnego pobierania stypendium sportowego.

Doprecyzowano także przepisy w zakresie przyznania i sposobu wypłacania stypendium sportowego (§ 4, § 8 i § 9). 
Stypendium jest przyznawane:

1) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty wynik sportowy uprawniający do 
stypendium,
2) od dnia upływu terminu wskazanego w dotychczasowej decyzji, w przypadku osiągnięcia uprawnienia do 
jego nabycia w wysokości niższej niż określona w dotychczasowej decyzji Ministra z tytułu innego wyniku 
sportowego.

Powyższe doprecyzowanie rozstrzyga wątpliwości pojawiające się w związku z wnioskami o stypendium dla zawodnika 
już pobierającego stypendium za inne osiągnięcie.

W § 7 zaproponowano również nowe rozwiązanie na wypadek sytuacji, w której regulamin zawodów nie rozstrzyga o 
kolejności miejsc 5-8 w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 
głuchych albo w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. W takich sytuacjach stypendium może być przyznane 
w wysokości:

1) w przedziale miejsc 5-6 jak za zajęcie miejsca 5;
2) w przedziale miejsc od 5 do 8 jak za zajęcie miejsca 6;
3) w przedziale miejsc 7-8 jak za zajęcie miejsca 7.

Przepis rozstrzyga wszelkie wątpliwości co do wysokości stypendium, które należy przyznać.

W § 11 precyzyjnie określono procedurę znajdującą zastosowanie w przypadku członkini kadry narodowej, o której mowa 
w art. 32 ust. 6 ustawy o sporcie tj. która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka. 
Wprowadzono termin na przedłożenie stosownych dokumentów - 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia lekarskiego 
stwierdzającego stan ciąży oraz informacji polskiego związku sportowego o nierealizowaniu programu wskutek ciąży, a 
ponadto dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka. Złożenie ww. dokumentacji warunkuje wypłatę stypendium. 
Ponadto wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym członkini kadry narodowej w okresie pobierania stypendium ma 
obowiązek zawiadomić Ministra o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane uprawnienie.

W § 12 i § 13 ujęto niezbędne załączniki do wniosku o wstrzymanie lub pozbawienie stypendium tj. uzasadnienie wniosku, 
wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia wyjaśnień oraz 
opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie (pozbawienie) stypendium albo 
informację polskiego związku sportowego o odmowie złożenia opinii. Warto podkreślić, iż w § 15 nałożono na polski 
związek sportowy lub członka kadry narodowej obowiązek przekazania stosownych dokumentów niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.

Z kolei w §14 wprowadzono przepis stanowiący, iż do postępowań dotyczących wstrzymania i pozbawienia stypendium 
wszczętych w związku z dopingiem w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 12 pkt 2-3 oraz § 13 pkt 2-3.

Powyższe przepisy pozwolą na podjęcie szybkich działań i eliminację przypadków nienależnego pobierania stypendium.

W nawiązaniu do znowelizowanych przepisów ustawy o sporcie (art. 32 ust. l f  pkt 5 i 6), bazując na nowych podstawach 
ustawowych, w rozporządzeniu (§ 6 ust. 1 pkt 5 i 6) uwzględniono również dodatkowe możliwości przyznania stypendiów 
w kategorii młodzieżowców (za zajęcie miejsc 1-6 w mistrzostwach świata lub Europy we współzawodnictwie sportowym 
objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, a nie jak dotychczas wyłącznie 
za zajęcie miejsc 1-3 podczas ww. imprez).

Kategoria młodzieżowca to najbardziej newralgiczny moment kariery sportowej -  tu obserwuje się największy odsetek 
rezygnacji z profesjonalnego uprawiania sportu. Wprowadzenie uprawnienia do otrzymania stypendium także dla 
finalistów z miejsc 4-6 Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Młodzieżowych Mistrzostw Europy powinno ograniczyć to 
zjawisko. Ponadto dodatkowe możliwości przyznawania stypendiów w kategorii młodzieżowca za zajęcie miejsc 4-6 w 
mistrzostwach świata lub Europy we współzawodnictwie objętym programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i 
igrzysk głuchych pozwolą na optymalizację ich programów przygotowań do imprez mistrzowskich oraz rozwijanie kariery



Całość projektowanej regulacji w połączeniu z przepisami ustawowymi pozwoli na sprawną realizację procesu przyznania 
stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej oraz realizacji ich płatności. Doświadczenia zebrane podczas 
stosowania dotychczasowych przepisów uprawniają do wniosku, iż przyjęte rozwiązania zapewnią efektywną realizację 
zadań nałożonych na ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w omawianym obszarze.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Polski system stypendiów sportowych nie znajduje odniesienia w krajach OECD/UE. Stypendia w innych krajach są 
wypłacane czasowo i celowo. Dla przykładu w Niemczech przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie w 2012 r. stypendia 
były wypłacane zawodnikom przygotowującym się do Igrzysk przez okres 18 miesięcy w kwocie 1500 euro/miesiąc.______

sportowej z jednoczesną możliwością edukacji.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Polskie związki sportowe 68 MSiT, wykaz polskich 

związków sportowych
Składanie wniosków 
o przyznanie, wstrzymanie, 
pozbawienie stypendiów 
sportowych.

Członkowie kadry 
narodowej - medaliści i 
finaliści igrzysk 
olimpijskich, 
paraolimpijskich i 
głuchych, mistrzostw 
świata i Europy w kategorii 
seniora i młodzieżowca 
oraz medaliści mistrzostw 
świata i Europy w kategorii 
juniora

1000 MSiT, wykaz członków kadry 
narodowej

Zwiększenie liczby 
zdobywanych medali na 
igrzyskach olimpijskich, 
paraolimpijskich oraz 
igrzyskach głuchych poprzez 
zwiększenie motywacji 
zawodników, a także 
popularyzację sportu 
wyczynowego i powszechnego 
wśród osób 
n iepełnosprawnych.

Ministerstwo Sportu i 
Turystyki

1 Rozpatrywanie wniosków 
polskich związków sportowych 
w przedmiocie stypendiów 
sportowych.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia nie będą prowadzone. Projekt rozporządzenia nie zostanie poddany 
konsultacjom w szczególności ze względu na konieczność szybkiego wydania przedmiotowego rozporządzenia. 
Jednocześnie projekt na podstawie art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostanie 
zaopiniowany przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian 'min zł]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0

p o z o s t a ł e  j e d n o s t k i  ( o d d z i e l n i e ) 0

Wydatki ogółem 0,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3 0 ,2

budżet państwa 0,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3 0 ,2

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Saldo ogółem -0 ,2 -3 ,0 -3 ,0 -3,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 - 3 0 ,2



budżet państwa -0 ,2 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 .0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 -3 ,0 - 3 0 ,2

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Źródła finansowania Budżet państwa część 25 bez możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa.
Dodatkowe informacje, w 
tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Za podstawę symulacji przyjęto dane z lat 2015-2016 dotyczące liczby wydanych decyzji 
przyznających stypendia, których liczba wynosiła około 1200 rocznie.

W zakresie sportu olimpijskiego i paraolimpijskiego projektowana zmiana dotyczyć będzie ok. 100 
sportowców w skali roku, co przełoży się na zwiększenie wydatkowania środków budżetowych o 
kwotę ok. 1 200 000 zł.

W zakresie sportu młodzieżowego wyodrębnienie dwóch kategorii uprawnionych do otrzymania 
stypendium (młodzieżowiec, junior) i zróżnicowanie kwot za wyniki osiągane we 
współzawodnictwie międzynarodowym dotyczyć będzie ok. 100 sportowców w skali roku. 
Dodatkowym czynnikiem powodującym zwiększenie wykorzystania środków budżetowych jest 
przyznanie uprawnienia do stypendium dla sportowców którzy zajęli miejsca 4-6 na mistrzostwach 
świata i Europy w kategorii młodzieżowca. Przewidywany średni wzrost wykorzystania środków 
wyniesie 1 500 000 zł.

Uwzględniając, że obserwuje się tendencje wzrostowe w zakresie liczby imprez mistrzowskich w 
kategoriach młodzieżowych w projektowanej kwocie wydatków należy uwzględnić dodatkowe 
nakłady w wysokości ok. 10% w stosunku do sumy ww. kwot.

Z uwagi na planowany termin wejścia w życie rozporządzenia (tj. 29 listopada 2017 r.) w 2017 r. 
planowane skutki finansowe będą odpowiednio niższe i wyniosą ok. 200 000 zł.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 
.......r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

Zawodnicy kadry narodowej i ich rodziny zyskają większe poczucie stabilności 
swojej sytuacji materialnej co ułatwi realizację przez zawodników przygotowań do 
najważniejszych zawodów w kolejnych latach.

(dodaj/usuń)
Niemierzalne Polskie związki 

sportowe
Wzrost zainteresowania społeczeństwa daną dyscypliną sportu.

Członkowie kadry 
narodowej - medaliści i 
finaliści igrzysk 
olimpijskich, 
paraolimpijskich i 
głuchych, mistrzostw 
świata i Europy w 
kategorii seniora i 
młodzieżowca oraz

Odpowiednie uhonorowanie zawodników za zdobycie miejsc 1-8 na 
najważniejszych imprezach sportowych jakimi są igrzyska olimpijskie, igrzyska 
paraolimpijskie i igrzyska głuchych. Ponadto proponowane rozwiązanie może 
wpłynąć na zwiększenie liczby zdobywanych miejsc punktowanych na 
najważniejszych imprezach sportowych przez zwiększenie motywacji 
zawodników.



medaliści mistrzostw 
świata i Europy w

_______________ kategorii juniora____________________________________________________________
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□  tak 
Z] nie
1 1 nie dotyczy

|_1 zmniejszenie liczby dokumentów 1 1 zwiększenie liczby dokumentów
1 zmniejszenie liczby procedur □  zwiększenie liczby procedur
H skrócenie czasu na załatwienie sprawy 1 1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

1 1 inne: 1 1 inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich D  tak
elektronizacji. □  nie

O  nie dotyczy

Komentarz:
Wydanie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych o charakterze powszechnie 
obowiązującym.________________________________________________________________________________________

9. Wpływ na rynek pracy

Projektowana regulacja wpłynie pozytywnie na rynek pracy, gdyż umożliwi osobom profesjonalnie zajmującym się 
sportem na kontynuowanie kariery zawodniczej i zapobiegnie wykluczeniu ich z uprawiania sportu ze względu na aspekt 
ekonomiczny. Mając na względzie, że system szkoleniowy działa jak naczynia połączone, to zmniejszenie liczby 
zawodników powodowałoby zmniejszanie liczby osób z zakresu obsługi sportu wyczynowego.
Jednocześnie należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie wpływa/oddziałuje na rynek pracy także w sposób 
pośredni i jest korzystne dla gospodarki. Wynika to z faktu, iż sukces sportowy danego zawodnika z reguły pociąga za 
sobą wzrost zainteresowania społeczeństwa daną dyscypliną sportową i kreuje nowe miejsca pracy w handlu i usługach, 
gdyż pojawia się popyt na dobra z określonej dyscypliny sportowej.

10. Wpływ na pozostałe obszary

H środowisko naturalne 
H sytuacja i rozwój regionalny 

1 1 inne:

1 1 demografia 
1 1 mienie państwowe

1 I informatyzacja 
[X] zdrowie

Omówienie wpływu

Komentarz: Projektowana regulacja będzie miała pośredni wpływ na obszar 
publicznego. Sukces polskich sportowców to wzrost zainteresowania aktywm 
wypoczynku, zwiększeniem świadomości w zakresie zdrowego trybu życia oraz 
o zdrowie, a także zwiększenie popularności sportu wśród osób niepełnosprawnych.

zdrowia 
i formą 
dbałości

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r.___________________________________
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu._________________________________
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)


