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Stosownie do przepisu §71  uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

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

z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą projektu rozporządzenia Ministra 

Sportu i Turystyki w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu.

Projekt rozporządzenia został uzgodniony międzyresortowo. Przekazywany 

w załączeniu projekt uwzględnia uwagi Rządowego Centrum Legislacji (skreślono § 8 ust. 3 

projektu stanowiący, że odznaka nie jest przyznawana pośmiertnie, zamieszczono w załączniku 

wzory odznak wszystkich stopni, a także w uzasadnieniu zaktualizowano informację dotyczącą 

zamiaru umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Rządowy 

Proces Legislacyjny. Uwzględniono uwagi Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej (uwaga tożsama z uwagą RCL, odnosząca się do § 8 ust. 3 projektu, a także uwaga 

dotycząca § 5 ust. 2 projektu -  skreślono z projektu wymóg przedkładania, wraz z wnioskiem 

o przyznanie odznaki, oświadczenia kandydata o niekaralności), uwzględniono uwagi Ministra 

-  Członka Rady Ministrów, Pani Beaty Kempy (uwaga dotycząca § 17 ust. 2 projektu -  

doprecyzowano termin w jakim mogą być składane wnioski w odniesieniu do osiągnięć, 

o których mowa § 17 ust. I projektu, uzyskanych w 2017 r., a także poprawiono w załączniku 

wzory odznak). Ponadto uwzględniono uwagę Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Pan
Stanisław Małecki 
Dyrektor
Departamentu Prawa 
Administracyjnego w Rządowym 
Centrum Legislacji



(w § 5 ust. 1 pkt 1 projektu został określony zamknięty katalog danych osobowych, które ma

zawierać wniosek o przyznanie odznaki).

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw 

Zagranicznych wyrażonym w piśmie z dnia 19 października 2017 r., znak: 

DPUE.920.1559.2017/2/ag, projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii 

Europejskiej.
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