
Prezes
Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Leszek Bosek

Warszawa, 16 października 2017 r.
KR-51-1022/17/TSR

W

Pan

Jan WIDERA

PODSEKRETARZ STANU 

MINISTERSTWO SPORTU 

I TURYSTYKI

C o U ~

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 października 2017 r., nr DP-WPL.0201.27.2017.6, 

dotyczące zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie 

odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie 

sportu, w załączeniu przekazuję opinię Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do 

przedłożonego projektu.
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KR-51-1022/17/TSR

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie odznak, 

wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

W związku z otrzymaniem do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Sportu i  Turystyki 

w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu zauważa 

się, co następuje:

1. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w 

znowelizowanym art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (dalej: u.o.s.), na 

podstawie którego minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma określić, w drodze 

rozporządzenia, „rodzaje i  wzory odznak, wzory legitymacji potwierdzających przyznanie tych odznak, rodzaje 

wyróżriień orazprzpdział wysokości nagródpieniężnych, w  zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, 

a także szczegółowe warnnki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych, uwzględniając 

Znaczenie osiągnięć orazpodjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, a także sposób ich dokumentowania.

2. Pewne wątpliwości budzi treść projektowanego § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia. 

Po pierwsze, przepisy te nakładają na kandydata do odznaki złożenie oświadczenia o niekaralności 

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, z czego można wyprowadzić 

wniosek, że skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wyłącza 

możliwość uzyskania odznaki. Po drugie, przepisy te wprowadzają zakaz przyznawania odznaki 

pośmiertnie.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 35 ust. 4 u.o.s. minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej uzyskał upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia m in. 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania odznak. Teoretycznie zatem treść projektowanych 

§ 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia mieści się w powyższym zakresie upoważnienia. Niemniej 

art. 35 ust. 4 u.o.s. wyraźnie stanowi, że określając m.in. szczegółowe warunki i tryb przyznawania 

odznak minister właściwy do spraw kultury fizycznej winien uwzględnić zamknięty katalog 

kryteriów wskazanych w tym przepisie ustawowym, do których zaliczono: znaczenie osiągnięć oraz 

podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu. Nie wydaje się, aby przepisy wprowadzające 

wymóg braku karalności za określoną kategorię przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz 

zakaz przyznawania odznaki pośmiertnie stanowiły realizację takich kryteriów określania 

warunków i trybu przyznawania odznak, jak znaczenie osiągnięć oraz podjętej aktywności dla



rozwoju danego sportu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie, o ile kilkukrotnie wprowadza wymóg braku karalności za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe (por. np. art. 9 us.t 3 pkt 3, art. 36 ust. 2 pkt 6 u.o.s.), o tyle nie 

wskazuje tego warunku jako przesłanki przyznania odznaki.

3. W związku z powyższym, w opinii Prokuratorii Generalnej, należałoby rozważyć, czy 

projektowane § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia nie wykraczają poza zakres upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 35 ust. 4 u.o.s.
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