
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 wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 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 rodzaje wyróżnień i przedział wysokości nagród, stanowiący 

krotność kwoty bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb 

i warunki przyznawania wyróżnień i nagród oraz sposób i terminy ich wypłacania.

§ 2. Wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanymi dalej „wyróżnieniami”, 

są:

1) dyplomy;

2) puchary;

3) plakietki.

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanej 

dalej „nagrodą”, lub wyróżnienia polski związek sportowy składa ministrowi właściwemu do 

spraw kultury fizycznej:

1) do dnia 15 listopada - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały 

spełnione do dnia 31 października danego roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następnego - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub 

wyróżnienia zostały spełnione po dniu 31 października danego roku.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera następujące dane osoby, 

która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe:

1) imię i nazwisko;

2) nr PESEL;

3) adres do korespondencji;

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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4) informację o miejscu składania informacji podatkowych;

5) informację o wybitnym osiągnięciu sportowym.

2. Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać wskazanie numeru rachunku 

bankowego, na który zostanie dokonana wypłata nagrody.

§ 5. 1. W konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach 

głuchych:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 35-krotności podstawy ustalenia wysokości 

nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

zwanej dalej „podstawą”,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 25-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 20-krotności podstawy;

2) za zajęcie w mistrzostwach świata:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 12-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 7-krotności podstawy;

3) za zajęcie w mistrzostwach Europy:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 5-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

4) za ustanowienie rekordu świata - w wysokości do 20-krotności podstawy.

2. W konkurencjach sportowych nie wymienionych w ust. 1 nagroda może być 

przyznana:

1) za zajęcie w mistrzostwach świata:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 6-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

2) za zajęcie w mistrzostwach Europy:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy.
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§ 6. W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich 

rozgrywanych podczas uniwersjad letnich lub zimowych nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy;

2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy.

§ 7. W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich 

rozgrywanych podczas akademickich mistrzostw świata nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy;

3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości do 1-krotności podstawy.

§ 8. Osobie, która uzyskała inne niż określone w § 5-7 wybitne osiągnięcie sportowe 

o szczególnym charakterze, może być przyznana nagroda do wysokości 4-krotności podstawy.

§ 9. 1. Wypłata nagrody następuje:

1) do końca roku kalendarzowego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1;

2) do dnia 31 marca roku następnego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

2. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy wskazany przez osobę, której nagroda

została przyznana, albo przekazem pocztowym.

§ 10. W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

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

M IN IS T E R  S P O R T U  I T U R Y S T Y K I

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym
.jYRU L- 101' DEPARTAMENTU

• ueieJsKi

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 
2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1899), które utraciło moc z dniem 28 listopada 2017 r. na podstawie art. 9 ustawy 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. z2017 r. poz. 1600),



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. 

z 2017 r. poz. 1899); 

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 z 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 do spraw kultury fizycznej w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych 

za wybitne osiągnięcia sportowe. Upoważnienie do wydania rozporządzenia znajduje się 

w znowelizowanym art. 34 ust. 4 ustawy o sporcie. Projekt nowego rozporządzenia 

wypełnia ww. upoważnienie i określa w swojej treści rodzaje wyróżnień i maksymalną 

wysokość nagród pieniężnych, stanowiącą krotność kwoty bazowej, w zależności od 

osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród 

pieniężnych, uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także międzynarodowy lub 

krajowy wymiar osiągnięcia sportowego. 
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II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana. 

Wprowadzenie projektowanych propozycji jest następstwem przeprowadzonej analizy 

dotychczasowego stosowania regulacji dotyczącej wyróżnień oraz nagród pieniężnych za 

wybitne osiągnięcia sportowe, tj. rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 

2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe, z której 

część rozwiązań w drodze nowelizacji została przeniesiona do ustawy o sporcie (art. 34 ust. 3a-

3m 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. Określa ono rodzaje wyróżnień za wybitne osiągnięcia 

sportowe, którymi są: 

1) dyplomy; 

2) puchary; 

3) plakietki. 

Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej za wybitne osiągnięcia sportowe lub wyróżnienia 

polski związek sportowy składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, zgodnie 

z projektowanym przepisem § 3, w terminie: 

1) do dnia 15 listopada - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały 

spełnione do dnia 31 października danego roku; 

2) do dnia 31 stycznia roku następnego - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub 

wyróżnienia zostały spełnione po dniu 31 października danego roku. 

Rozporządzenie precyzuje również niezbędne elementy wniosku o przyznanie nagrody lub 

wyróżnienia (§ 4). Ponadto szczegółowo uregulowany został przedział wysokości nagród za 

poszczególne, skonkretyzowane osiągnięcia sportowe na wskazanych zawodach sportowych 

(§ 5-8), poprzez określenie maksymalnych wysokości nagród, stanowiących krotność kwoty 

bazowej – tzw. podstawy ustalenia wysokości nagrody pieniężnej, ujętej w art. 34 ust. 3 ustawy 

sporcie. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł. Wysokość 
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nagrody uzależniona jest od rodzaju zawodów, ich rangi w światowym współzawodnictwie 

sportowym oraz zajętego miejsca medalowego. 

Jednym z priorytetowych zadań ministra właściwego do spraw kultury fizycznej jest poprawa 

miejsca Polski w rankingu światowym, który opracowywany jest na podstawie wyników 

uzyskiwanych w międzynarodowych imprezach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich, 

stąd w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono przepis umożliwiający uhonorowanie 

zawodników za wybitne osiągnięcia podczas startów w uniwersjadach letnich i zimowych oraz 

akademickich mistrzostwach świata w sportach i konkurencjach olimpijskich (§ 6-7). 

Proponowane rozwiązanie może wpłynąć na zwiększenie liczby zdobywanych medali na 

najważniejszych imprezach sportowych przez zwiększenie motywacji zawodników. 

Wypłata nagrody następuje na konto bankowe osobiste wskazane we wniosku o przyznanie 

nagrody albo przekazem pocztowym. Szczegółowe terminy wypłat ujęto w § 9 projektowanego 

rozporządzenia. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż minister właściwy ds. kultury fizycznej może przyznać 

nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe, ale nie jest do tego 

zobligowany (art. 34 ust. 1 ustawy o sporcie). Ustawodawca nie przesądził wyraźnie 

o obowiązku przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe pozostawiając powyższą 

kwestię do oceny i decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, podobnie jak 

rozstrzygnięcie co do wysokości przyznanej nagrody. 

W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia będzie stosować się przepisy dotychczasowe. 

Całość projektowanej regulacji w połączeniu z przepisami ustawowymi pozwoli na sprawną 

realizację procesu przyznania wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe 

oraz realizacji ich płatności. Doświadczenia zebrane podczas stosowania dotychczasowych 

przepisów uprawniają do wniosku, iż przyjęte rozwiązania zapewni efektywną realizację zadań 

nałożonych na ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w omawianym obszarze. 

Proponuje się by 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 
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Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za 

wybitne osiągnięcia sportowe. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji 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. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597). 

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. z 2017 r. poz. 248) 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. 

 

 

 



 

Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i 

nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Jan Widera – Podsekretarz Stanu MSiT 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Anna Kuder – Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego  

Tel.: 22 24-43-291 

Data sporządzenia: 16.10.2017 r.      

 

Źródło:  

Wykaz prac legislacyjnych Ministra 

Sportu i Turystyki  

 

Nr w wykazie prac: 33 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
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 wyróżnień i nagród pieniężnych za 

wybitne osiągnięcia sportowe. Dokonaną nowelizacją ustawy o sporcie przeniesiono do ustawy (art. 34 ust. 3a-3m ustawy 

o sporcie) znaczącą część przepisów znajdujących się w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1899). 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. Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia znajduje się 

w art. 34 ust. 4 ustawy o sporcie.  

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt nowego rozporządzenia wypełnia ustawowe upoważnienie zawarte w znowelizowanym art. 34 ust. 4 ustawy 

o sporcie i określa w swojej treści rodzaje wyróżnień i przedział wysokości nagród pieniężnych, stanowiący krotność 

kwoty bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień 

i nagród pieniężnych, uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także międzynarodowy lub krajowy wymiar 

osiągnięcia sportowego. 

 

Projektowane rozporządzenie stanowić będzie komplementarne uzupełnienie regulacji przeniesionych do ustawy 

o sporcie. Całość projektowanej regulacji w połączeniu z przepisami ustawowymi pozwoli na sprawną realizację procesu 

przyznania wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe 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. 

 
Projektowane rozporządzenie w stosunku do postanowień rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 

2016 roku w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe zawiera  ponadto zmiany terminów 

złożenia wniosków o przyznanie nagród dla zawodników co spowoduje rozłożenie w czasie rozpatrzenia składanych 

wniosków i realną ich wypłatę w określonym czasie. Nowe wskazanie proponowanych terminów składania wniosków 

umożliwi większe uporządkowanie procedur dotyczących przyznania nagród oraz rozłożenie ich wypłaty w czasie 

dłuższym niż dotychczas. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W krajach UE nagrody pieniężne są wypłacane przede wszystkim za zdobycze medalowe w Igrzyskach Olimpijskich 

a w niewielu przypadkach również za osiągnięcia w Igrzyskach Paraolimpijskich. Nagrody te są wypłacane przez narodowe 

komitety olimpijskie ze środków własnych lub środków publicznych.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Polskie związki sportowe  68 MSiT, wykaz polskich 

związków sportowych 

Składanie wniosków 

o przyznanie wyróżnień 

i nagród pieniężnych. 



Zawodnicy 780 MSiT, liczba przyznanych 

nagród (588) i wyróżnień (588+ 

192) w 2016 roku 

Odpowiednie uhonorowanie 

zawodników za zdobycie 

medalu na najważniejszych 

imprezach sportowych. 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 

1  Rozpatrywanie wniosków pzs 

o przyznanie nagrody 

pieniężnej. 

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 poddany 

opiniowaniu 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 [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem 
4,2 4,5 4,4 

 
8,3 4,4 4,4 4,4 8,3 4,4 4,4 4,4 56,1 

budżet państwa 4,2 4,5 4,4 8,3 4,4 4,4 4,4 8,3 4,4 4,4 4,4 56,1 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Saldo ogółem -4,2 -4,5 -4,4 -8,3 -4,4 -4,4 -4,4 -8,3 -4,4 -4,4 -4,4 -56,1 

budżet państwa -4,2 -4,5 -4,4 -8,3 -4,4 -4,4 -4,4 -8,3 -4,4 -4,4 -4,4 -56,1 

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 

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na sektor finansów publicznych.  

Na podstawie danych dotyczących wydatków na nagrody pieniężne w roku 2016 i prognoz na 

rok 2017 oraz lata następne przyjęto wyniki osiągnięte na Igrzyskach Olimpijskich 

i Paraolimpijskich w Rio w 2016 roku, Igrzyskach Głuchych w Sofii w 2013 roku oraz w Samsun 

w 2017 roku. Podczas IO w Londynie Polska zdobyła 10 medali, co przełożyło się na wypłatę 

nagród w wysokości 220 800,00 zł oraz 36 medali na IPar, gdzie nagrody wypłacono w 

wysokości 915 400,00 zł. W 2013 r. na Igrzyskach Głuchych Polska zdobyła 4 medale co 

stanowiło podstawę do wypłatę nagród w wysokości 105 800,00 zł, a już na IG w 2017 r. 

zdobyliśmy 11 medali przez 24 zawodników/czek.  

 

Znaczny wzrost wypłacanych nagród nastąpił w latach 2016 i 2017, który był spowodowany 

zmianą wysokości nagród (nowe rozporządzenie) za wyniki osiągane na IO, IPar lub IG.  

 

Na przestrzeni ostatnich lat wypłata nagród pieniężnych kształtowała się następująco: 

2012 – 3.739.612 zł - 367 osób 

2013 – 4.099.950 zł - 390 osób 

2014 – 4.416.100 zł - 433 osoby 

2015 – 3.587.800 zł - 310 osób 

2016 – 7.915.300 zł - 588 osób 

 

W 2017 r. na wypłatę nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano 

kwotę w wysokości ok. 4 200 000 zł dla ok. 500 osób. 



Planowane zwiększone wydatki w 2018 roku wynikają z odbywających się w tym roku 

zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.  

 

Należy przyjąć, ze średnia kwota wypłacanych nagród wynosiła dotychczas około 

4 mln zł przy założeniu, ze obejmowało to grupę około 380 zawodników/czek (bez 

uwzględnienia lat „olimpijskich”). W roku „olimpijskim” następował wzrost kosztów 

wypłaty nagród prawie o 100% przy wzroście liczby osób tym objętych w granicach 

55%. Ma to swoje odzwierciedlenie w skutkach finansowych dla wprowadzonych zmian. 

Zwiększone wydatki na nagrody są także związane z planowanym nieznacznym (5-

12,5 %) wzrostem w ciągu jednego roku liczby medali w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym i co za tym idzie także liczby zawodników/czek objętych 

nagrodami. 
 

Podstawę prognozy wydatków w zakresie igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz 

igrzysk głuchych zwiększono o kwoty, które należałoby wypłacić zawodnikom 

w przypadku większej liczby zdobytych medali na ww. imprezach, ze szczególnym 

uwzględnieniem lat „olimpijskich” 2020 i 2024. 

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 mln 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  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne Polskie związki 

sportowe  

Wzrost zainteresowania społeczeństwa danym sportem. 

Członkowie kadry 

narodowej - uczestnicy 

igrzysk olimpijskich, 

paraolimpijskich 

i głuchych oraz 

rekordziści świata. 

Odpowiednie uhonorowanie zawodników za zdobycie medalu na najważniejszych 

imprezach sportowych. Skuteczniejsze procedowanie rozpatrzenia wniosków 

i terminowości wypłaty nagród w czasie określonym, rozporządzeniem.  

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 

 nie 

 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 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 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Komentarz: Projektowana regulacja będzie miała pośredni wpływ na obszar zdrowia 

publicznego. Sukces polskich sportowców to wzrost zainteresowania aktywną formą wypoczynku, 

zwiększeniem świadomości w zakresie zdrowego trybu życia oraz dbałości o zdrowie, a także 

zwiększenie popularności sportu wśród osób niepełnosprawnych. 

 

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.)  

 

 

 

 


