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w odpowiedzi na pismo z dnia 16 października 2017 r,, znak: KR-51-1022/17/TSR, 
W/31169/17, przy którym przekazano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu 
i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia 
w działalności w zakresie sportu przedstawiani poniższe stanowisko.

W odniesieniu do wątpliwości w zakresie:

1) § 8 ust. 3 projektu rozporządzenia -  uwagą uwzględniona

Po dokonaniu wnikliwej analizy ww. przepisu, uprzejmie informuję, że zostanie on 
skreślony z projektu rozporządzenia. Przepis ten stanowi, że; „ Odznaka nie jest przyznawana 
pośmiertnie”. Należy przyjąć, że obowiązującą w naszym systemie normą prawną jest 
przyznawanie odznak osobą żyjącym, a odmienne uregulowanie w tym zakresie powinno 
nastąpić na gruncie ustawy. Dokonując dokładnej analizy art. 35 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) oraz zawartego w ust. 4 upoważnienia 
ustawowego do wydania aktu wykonawczego, a także biorąc pod uwagę dotychczasową 
praktykę dotyczącą przyznawania tej odznaki, nie sposób odnaleźć przyzwolenia prawodawcy 
do przyznawania jej osobom nieżyjącym. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy stanowi bowiem 
wyraźnie, że Minister może przyznawać odznaki osoba wyróżniającym sie szczególną 
aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. 
W konsekwencji przyjęcia powyższego założenia, normę zawartą w § 8 ust. 3 projektu 
rozporządzenia należy uznać za zbędną, stanowiącą de facto powtórzenie materii zawartej już 
w ustawie.

2) § 5 ust. 2 projektu rozporządzenia -  uwaga uwzględniona

Uprzejmie informuję, że z projektu rozporządzenia zostanie skreślony § 5 ust. 2, który 
stanowi: „Do wniosku dołącza się oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, złożone nie wcześniej niż 30 dni od daty 
sporządzenia wniosku. “



Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że w związku z planowanym wejściem w życie 
przepisów 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 oraz wygaśnięciem przepisów obecnie obowiqzujqcego rozporządzenia w dniu 29 
listopada 2017 r., na obecnym etapie prac legislacyjnych istnieje konieczność jak najszybszego 
ogłoszenia niniejszego projektu rozporządzenia
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