
Projekt z dnia 6 listopada 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 d n ia .....................2017 r.

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

sportu

Na podstawie art. 35 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 i wzory odznak, wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie 

tych odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział wysokości nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć 

w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i 

nagród pieniężnych, uwzględniając znaczenie osiągnięć oraz podjętej aktywności dla rozwoju danego 

sportu, a także sposób ich dokumentowania.

§ 2. Odznaka „Za Zasługi dla Sportu", zwana dalej „odznaką", może zostać przyznana trenerom oraz 

innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu, w tym za:

1) wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we

współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we 

współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;

2) publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu;

4) wspieranie sportu.

§ 3. 1. Odznaka jest trzystopniowa:

1) złota;

2 )  srebrna;

"Minister Sportu ¡Turystyki kieruje działem administracji rządowej -  kultura fizyczna, na podstawie SI 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).



3) brązowa.

2. Odznaka danego stopnia może być przyznana tylko raz.

§ 4. Wniosek o przyznanie odznaki przedstawia się nie wcześniej niż:

1) po 10 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki brązowej;

2) po 20 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki srebrnej;

3) po 30 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki złotej.

§ 5 .1 . Wniosek o przyznanie odznaki zawiera:

1) dane osobowe kandydata:

a) imiona i nazwisko,

b) imiona rodziców,

c) datę i miejsce urodzenia,

d) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

2) informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach (rodzaj, stopień i rok

przyznania);

3) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych

osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem 

osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku lub po otrzymaniu odznaki 

niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została przyznana;

4) proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaki;

5) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie odznaki, datę sporządzenia wniosku i podpis

wnioskodawcy.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, związek sportowy, polski związek 

sportowy, uczelnia lub instytut badawczy, składa wniosek o przyznanie odznaki nie później niż 60 dni 

przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.

§ 6. 1. Odznakę stanowa ażurowa kompozycja o wymiarach 30 mm szerokości i 32 mm wysokości, 

wykonana z metalu w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym właściwym dla danego stopnia, 

przedstawiająca stylizowaną postać biegacza unoszącego ramiona w geście zwycięstwa. Z lewej strony 

odznaki jest umieszczona gałązka wawrzynu, której dwa dolne liście są pokryte emalią w kolorze białym 

i czerwonym. Strona odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym umieszczonym w połowie 

wysokości odznaki.

2. Odznaka przyznawana jest wraz z miniaturą odznaki o wymiarach 12 mm szerokości i 13 mm 

wysokości.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.



§ 7. 1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej przyznanie wręcza minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Odznakę przyznaje się z zachowaniem kolejności jej stopni, przy czym:

1) srebrna odznaka może być przyznana osobie wyróżnionej brązową odznaką, jeżeli od jej przyznania

upłynęły co najmniej 3 lata;

2) złota odznaka może być przyznana osobie wyróżnionej srebrną odznaką, jeżeli od jej przyznania

upłynęły co najmniej 3 lata.

2. Odznaka wyższego stopnia może być przyznana z pominięciem warunków, o których mowa 

w ust. 1, trenerom, których szkoleni zawodnicy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na igrzyskach 

olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

§ 9. 1. Wyróżnieniem jest dyplom przyznawany za osiągnięcia określone w § 10 ust. 2, trenerowi 

prowadzącemu lub uczestniczącemu w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny 

oraz innym osobom, wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu.

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia zawiera:

1) imiona i nazwisko osoby proponowanej do wyróżnienia:

2) datę i miejsce urodzenia;

3) okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie;

4) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie wyróżnienia i podpis wnioskodawcy;

5) uzasadnienie przedstawiające wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych

osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu.

§ 10. 1. Nagrodę pieniężną, zwaną dalej „nagrodą", można przyznać trenerowi prowadzącemu lub 

uczestniczącemu w szkoleniu.

2. Trener prowadzący lub uczestniczący w szkoleniu może otrzymać nagrodę, jeżeli jego zawodnik, 

zespół, sztafeta, osada lub drużyna, zajęli:

1) pierwsze miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych -  

do 8-krotności podstawy, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

zwanej dalej "podstawą":

2) drugie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych -  do 

7-krotności podstawy:

3) trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych albo 

pierwsze miejsce na mistrzostwach świata seniorów' w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych -  do 6-krotności podstawy:



4) drugie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych -  do 5-krotności podstawy;

5) trzecie miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo pierwsze miejsce na mistrzostwach 

Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych -  do 4-krotności podstawy;

6) drugie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych -  do 3-krotności podstawy;

7) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub za pierwsze miejsce na 

młodzieżowych mistrzostwach świata w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych -  do 2,5-krotności podstawy;

8) pierwsze miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo za pierwsze miejsce na mistrzostwach

świata juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub za drugie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata 

lub pierwszego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy w konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub za pierwsze 

miejsce na mistrzostwach świata seniorów w konkurencjach nie objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych -  do 2-krotności podstawy;

9) drugie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej lub drugie miejsce na mistrzostwach świata 

juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych lub za trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach świata w konkurencjach 

objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub za 

drugie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy lub pierwsze miejsce na mistrzostwach 

Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub za drugie miejsce na mistrzostwach świata seniorów 

w konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych lub za zajęcie pierwszego miejsca na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach 

nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub 

pierwszego miejsca na Akademickich Mistrzostw Świata -  do 1,5-krotności podstawy;

10) trzecie miejsce na uniwersjadzie letniej lub zimowej albo trzecie miejsce w mistrzostwach świata 

juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych lub za trzecie miejsce na młodzieżowych mistrzostwach Europy lub drugie miejsce 

na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub za trzecie miejsce w mistrzostwach świata



seniorów w konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich 

lub igrzysk głuchych lub za zajęcie drugiego miejsca na mistrzostwach Europy seniorów 

w konkurencjach nie objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych lub drugiego miejsca na Akademickich Mistrzostw Świata -  do wysokości podstawy;

11) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach nie objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub trzecie miejsce na Akademickich 

Mistrzostwach Świata -  do 0,75 podstawy.

3. Nagrodę można przyznać trenerowi prowadzącemu lub uczestniczącemu w szkoleniu zawodnika, 

zespołu, sztafety, osady lub drużyny, która uzyskała wynik określony w § 10 ust. 2 pkt 3-11, na 

mistrzostwach świata albo na mistrzostwach Europy, w jednej z następujących kategorii wiekowych:

1) seniorów;

2) młodzieżowców;

3) juniorów.

4. W przypadku podziału na podgrupy w kategoriach wiekowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 

nagroda może być przyznana tylko jeden raz, za wynik osiągnięty w najwyższej wiekowo podgrupie.

§ 11.1. Nagroda, o której mowa w §10 ust. 1 może być przyznana także trenerowi, który brał udział 

w początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące, jeżeli miał on pierwszy i 

decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej zawodnika.

2. Przez początkowy proces szkolenia rozumie się przygotowanie i udział zawodnika w zawodach w 

kategorii wiekowej młodzika, juniora młodszego lub juniora, organizowanych i prowadzonych przez polski 

związek sportowy.

3. Trenerowi który spełnia warunki określone w ust. 1 oraz w ust. 2 może być przyznana nagroda, w 

wysokości do 4,5-krotności podstawy, jeżeli jego zawodnik uzyskał miejsca I -  III na igrzyskach 

olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich. igrzyskach głuchych albo na mistrzostwach świata lub Europy 

seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych.

4. Trenerowi, o którym mowa w ust. 1 za osiągnięcia danego zawodnika, o których mowa w ust. 3 

nagroda może zostać przyznana tylko raz.

5. Trenera, o którym mowa w ust. 1, wskazuje wnioskodawca oraz zawodnik w oświadczeniach, które 

wnioskodawca załącza do wniosku o przyznanie nagrody.



§ 12. Nagroda może zostać przyznana innym, niż określone w § 10 ust. l i i i  ust. 1. osobom 

wyróżniającym się szczególną aktywnością przy osiąganych wynikach wymienionych w § 10 ust. 2 pkt 1- 

5 i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu — do wysokości podstawy.

§ 13. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:

1) imiona i nazwisko osoby wnioskowanej do nagrody;

2) nazwę klubu reprezentowanego przez osobę wnioskowaną do nagrody;

3) określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie nagrody;

4) uzasadnienie określające udział osoby wnioskowanej do nagrody w zakresie wypełnienia kryteriów

zawartych w § 10-12;

5) potwierdzenie wnioskodawcy, że uzyskany wynik przez zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny

spełnia warunek określony w § 10 ust. 2;

6) komunikat z zawodów określonych w § 10 ust. 2 pkt 1-11;

7) oświadczenia wnioskodawcy i zawodnika wskazujące osobę, o której mowa w § 11 ust. 1.

§ 14. Nagroda za wyniki osiągnięte i wskazane w § 10 ust. 2 może być przyznana tylko raz w roku.

§ 15. Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerom prowadzącym lub uczestniczącym 

w procesie szkolenia zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny, trenerowi o którym mowa w § 11 

oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu, o których mowa w § 12, składa się:

1) do dnia 15 listopada danego roku dla osiągnięć określonych w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3, uzyskanych przed

dniem 31 października danego roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, dla osiągnięć określonych w § 10 ust. 2 i § 11 ust. 3,

uzyskanych po dniu 30 października danego roku.

§ 16. Odznaki przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

§ 17. 1. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące możliwości przyznania nagrody trenerowi o 

którym mowa w § 11, stosuje się w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

2. Wnioski o przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1 w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych:

1) do dnia 29 listopada 2017 r. składa się do dnia 11 grudnia 2017 r.;

2) po dniu 29 listopada do końca 2017 r. składa się do dnia 31 stycznia 2018 r.

§ 18. Wnioski o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród złożone przed dniem wejścia wżycie 

niniejszego rozporządzenia rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów.



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

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem 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). które utraciło moc z dniem 28 listopada 20l7r. 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. z 2017 r. poz. 1600).



Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr .....................

Ministra Sportu i Turystyki 

z dn ia .....................2017 r.

Wzór- 

(skala 2:1)

Odznaka złota

Strona 1



Odznaka srebrna

Odznaka brązowa

Strona I



Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki 

z d n ia .......... .......... 2017 r,

W zór-

Legitymacja stwierdzająca przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”

%f-ń-s1
W

Zewnętrzna strona legitymacji

Pani/Pan

LEGITYMACJA <1 i | ł J  t tfa M ])

N r......./ ........ ODZNAKA
„ZA ZASŁUGI DLA SPORTU"

W arszaw a , d n i a .......................... t .

Minister

m

* Nazwa ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w dniu wystawienia legitymacji 

Objaśnienie: Legitymacja jest wykonana na papierze białym i ma wymiary 147 mm x 99 mm. Oprawę 

legitymacji stanowi imitacja skóry w kolorze bordowym. Na zewnętrznej stronie legitymacji wytłoczony 

jest orzeł.

Strona 2



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.l 130, 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 ze 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 odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych 

za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Delegacja do wydania rozporządzenia 

znajduje się w znowelizowanym art. 35 ust. 4 ustawy o sporcie. Projekt nowego 

rozporządzenia wypełnia ww. delegację i określa w: swojej treści rodzaje i wzory odznak, 

wzory legitymacji stwierdzających przyznanie odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział 

wysokości nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięć wr działalności w zakresie sportu, 

a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych, 

uwzględniając znaczenie osiągnięć oraz podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, 

a także sposób ich dokumentowania.
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II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem z dnia 10 października 2012 r. 

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

w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1126) nagroda pieniężna mogła zostać przyznana 

trenerowi prowadzącemu lub uczestniczącemu w szkoleniu oraz innym osobom 

wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności 

w zakresie sportu. Dokonywane w resorcie bieżące analizy wpływu ww. regulacji oraz praktyki 

jej stosowania pozwoliły na zidentyfikowanie grupy szkoleniowców, która pozostaje poza 

zakresem obecnej regulacji. Trenerzy Ci z jednej strony, nie mając obecnie bezpośredniego 

wpływu na proces szkoleniowy zawodnika, mieli jednak niezaprzeczalny i decydujący, w 

ujęciu historycznym, wpływ na rozwój jego dalszej kariery sportowej.

Ponadto w obowiązującym dotychczas rozporządzeniu nie uwzględniono możliwości 

przyznania nagród trenerom zawodników uzyskujących medale na mistrzostwach świata 

i Europy w kategoriach młodzieżowca i juniora.

III. Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie.

W projektowanej regulacji wskazano, iż odznaka „Za Zasługi dla Sportu" może zostać 

przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością 

i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. W szczególności do 

uzyskania odznaki uprawniają:

1) wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte 

we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym, oraz we 

współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;

2) publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu;

3) prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz sportu;

4) wspieranie sportu.

Przyznanie odznaki za wspieranie sportu dotyczy osób wspomagających poprzez 

działalność społeczną na rzecz sportu oraz osób, które finansowo przyczyniają się do rozwoju 

sportu w wymiarze ogólnopolskim lub regionalnym.

Odznaka jest trzystopniowa: złota, srebrna i brązowa. W projekcie przewidziano, iż 

wniosek o przyznanie odznaki przedstawia się nie wcześniej niż:
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1) po 10 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki brązowej;

2) po 20 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki srebrnej;

3) po 30 latach działalności w sporcie osoby proponowanej do odznaki złotej.

Odznaka wyższego stopnia może być przyznana nie wcześniej niż po upływie trzech lat 

od dnia przyznania odznaki niższego stopnia. Jednakże odznaka wyższego stopnia może być 

przyznana wcześniej trenerom, których szkoleni zawodnicy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie 

miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

Ważnym argumentem dla przyznania odznaki jest właściwe uzasadnienie wniosku, 

które w szczególności powinno uwzględniać dokonania osoby wnioskowanej w sporcie 

z ostatnich trzech lat działalności lub po okresie otrzymania odznaki niższego stopnia, jeżeli 

taka odznaka została przyznana.

Odznaka nie jest przyznawana pośmiertnie. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy o sporcie 

stanowi bowiem wyraźnie, że Minister może przyznawać odznaki osobom wyróżniającym się 

szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu.

Znowelizowany art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie rozszerzył 

grupę podmiotów, które mogą występować o przyznanie odznaki. Po wejściu w życie ww. 

przepisów wniosek o przyznanie odznaki będzie mógł złożyć organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, związek sportowy, polski związek sportowy, uczelnia lub instytut 

badawczy, nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem 

wręczenia odznaki.

Zmianie uległ również wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie odznaki, 

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. W projektowanej regulacji został uwzględniony 

wzór niewymagający odmiany nazwiska osoby której przyznano odznakę. W poprzednio 

obowiązującym rozporządzeniu wzór zawierał słowo ..przyznaję*" oraz konieczność odmiany 

nazwiska.

Przepisy dotyczące przyznania odznaki ..Za zasługi dla sportu'* nie uległy innym 

zmianom w projekcie powyższego rozporządzenia.

Wyróżnieniem jest dyplom. Jest on dodatkowym uhonorowaniem osób związanych 

z osiągniętymi wynikami sportowymi, określonymi w § 10.
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W projekcie określone zostały także osiągnięcia sportowe uprawniające do przyznania 

nagród pieniężnych trenerom prowadzącym, uczestniczącym w szkoleniu zawodnika, zespołu, 

sztafety, osady lub drużyny oraz trenerowi, o którym mowa w § 11 rozporządzenia . Istotną 

zmianą w stosunku do dotychczasowego brzmienia przepisów rozporządzenia jest możliwość 

przyznania nagrody trenerowi, który brał udział w początkowym procesie szkolenia zawodnika 

przez minimum 24 miesiące, jeżeli miał on pierwszy i decydujący wpływ na rozwój dalszej 

kariery sportowej zawodnika. Przez początkowy proces szkolenia rozumie się przygotowanie i 

udział w zawodach w kategorii wiekowej młodzika, juniora młodszego lub juniora, 

organizowanych i prowadzonych przez polski związek sportowy.

Celem proponowanych rozwiązań jest umożliwienie przyznania nagród pieniężnych 

szkoleniowcom, którzy brali udział w procesie szkolenia konkretnego zawodnika, na 

początkowym etapie jego rozwoju sportowego. Powyższe ma umożliwić otrzymanie nagrody 

pieniężnej przez trenerów, którzy, co prawda, nie uczestniczą w aktualnym procesie szkolenia 

zawodników, ale mieli wymierny wpływ na ich osiągnięcia, tak na początkowym etapie 

szkolenia, jak i na wyniki uzyskiwane w chwili obecnej.

Wprowadzenie nagród dla trenera, o którym mowa w §11 ust. 1 to ponadto element 

motywacji dla osób zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży oraz podkreślenie ich 

wpływu na dalszą karierę sportową swoich podopiecznych. Trener, o którym mowa powyżej, 

potrafi oszacować potencjał sportowy młodego człowieka i wskazać drogę jego rozwoju. 

Ponadto kształtuje on motywację wewnętrzną zawodnika - niezbędną dla kontynuowania 

długotrwałego szkolenia sportowego, a także buduje podwaliny zarówno motoryczne, jak i 

techniczne dla całej jego dalszej kariery sportowej.

Trener o którym mowa w §11 ust. 1 rozporządzenia będzie mógł otrzymać jednorazową 

nagrodę w wysokości do 4,5-krotności podstawy, jeżeli jego zawodnik uzyskał miejsca I—III 

wyłącznie na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich. igrzyskach głuchych albo 

na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych (§11 ust. 3).

Zakłada się. iż wr efekcie podjętej zmiany ulegnie zwiększeniu liczba wybitnych 

trenerów uczestniczących w początkowym procesie szkolenia, co w konsekwencji zapobiegnie 

także nadmiernej eksploatacji zawodników, a w przyszłości spowoduje zwiększenie liczby 

reprezentantów Polski na sportowych imprezach mistrzowskich najwyższej rangi.



- 5 -

Celem wprowadzenia niniejszego rozwiązania, w przedłożonym projekcie 

rozporządzenia skonkretyzowano zawartą w delegacji ustawowej normę pozwalająca na 

przyznanie nagrody pieniężnej także trenerom, o których mowa w § 11 ust. 1 Nagroda za wyniki 

osiągnięte i wskazane w § 1 lust. 3 może być przyznana tylko jeden raz określonej osobie, za 

osiągnięcia danego zawodnika. Warto podkreślić, iż w celu identyfikacji trenera, o którym 

mowa w §11 ust. 1 wnioskodawca i zawodnik składają zgodne oświadczenia wskazujące 

właściwą osobę. Oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią niezbędny załącznik do 

wniosku o przyznanie nagrody (§13 pkt 7).

Nagrodę będzie można przyznać także innym, niż określone w § 10 i § 11, osobom 

wyróżniającym się szczególną aktywnością przy osiąganych wynikach wymienionych w § 10 

ust. 2 pkt 1-5 i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (§ 12).

Rozszerzony został zakres zawodów sportowych, w których zdobyte przez zawodnika 

osiągnięcia będą upoważniały do przyznania nagrody pieniężnej. W tej grupie znalazły się 

zawody międzynarodowe rozgrywane w kategoriach wiekowych juniorsko-młodzieżowych. W 

projekcie rozporządzenia zawarto zamknięty katalog osiągnięć w kategoriach młodzieżowca i 

juniora uprawniających do ubiegania się o przyznanie nagrody pieniężnej dla trenerów.

W kategoriach młodzieżowej i juniorów nagroda będzie mogła być przyznana tylko 

jeden raz, za wynik osiągnięty w zawodach przeprowadzonych dla najstarszych roczników w 

danej kategorii wiekowej (§ 10 ust. 4). Powyższe doprecyzowanie ma na celu nagradzanie 

szkoleniowców osiągających sukcesy na najwyższym poziomie współzawodnictwa. W 

kategorii młodzieżowca i juniora mogą bowiem występować podkategorie. wyróżnione ze 

względu na rok urodzenia zawodnika (np. w' kategorii juniora U -18 tj. do 18 roku życia, 

wyróżnione mogą być także podkategorie U-17, U-16, U-15 itd.). W nazwie imprez 

mistrzowskich dla tych podkategorii zawarte jest określenie „Juniorów”. To mogłoby 

spowodować, że nagrody przyznawane byłyby kilku szkoleniowcom za sukcesy tego samego 

zawodnika, na zawodach o bardzo zróżnicowanym poziomie sportowym.

Na podkreślenie zasługuje fakt. iż minister właściwy do spraw kultury fizycznej może 

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

zobligowany (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie). Ustawodawca 

nie przesądził jednoznacznie o obowiązku przyznania nagrody za wybitne osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu pozostawiając powyższą kwestię do oceny i decyzji 

ministrowi właściwemu do spraw' kultury fizycznej, podobnie jak rozstrzygnięcie co do
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wysokości przyznanej nagrody (stosując formułę „do"). Przyznanie nagrody pieniężnej jest 

prawem, a nie obowiązkiem ministra.

W tym kontekście na przywołanie zasługuje przepis art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie, który prze sądzą jednoznacznie, iż kwota 2 300 zł stanowi podstawę ustalenia 

wysokości nagrody pieniężnej, z tym zastrzeżeniem, że wysokość nagrody nie może 

przekroczyć 8-krotności tej podstawy. Podstawa nagrody pieniężnej jest wskazaniem dla 

ustalenia ewentualnej jej wysokości, która może być wyższa, równa lub niższa licząc 

„podstawę" tzn. że wysokość podstawy nie jest wartością minimalną przyznanej nagrody.

W projektowanym rozporządzeniu określono przedział wysokości nagród pieniężnych 

poprzez wskazanie górnej granicy nagród za poszczególne osiągnięcia sportowe, przy czym 

w ustaleniu jej wysokości posłużono się najwyższą wartością możliwej przyznanej nagrody. 

Wysokość nagrody uzależniona jest od rodzaju zawodów, ich rangi w światowym 

współzawodnictwie sportowym oraz zajętego miejsca medalowego. Wskazanie dopuszczalnej 

kwoty maksymalnej przyznanej nagrody umożliwia ministrowi właściwemu do spraw kultury 

fizycznej na uhonorowanie tych osiągnięć z zachowaniem stopniowania jej wysokości 

uzasadnionej proporcjonalnie wkładem pracy w osiągnięty wynik osoby nagradzanej do 

wartości jego (wyniku) oraz znaczenia we współzawodnictwie międzynarodowym. Wysokość 

przyznanych nagród jest także uwarunkowana wielkością środków finansowych pozostających 

w dyspozycji ministra, które są określone w budżecie zadaniowym Ministerstwa Sportu 

i Turystyki.

Wnioski o przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerom oraz innym osobom 

wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności 

w zakresie sportu, powinny być składane w tenninach określonych w § 15.

Przepis przejściowy pozwalający na przyznawanie nagród trenerom, o których mowa w 

§11 ust. 1, za wyniki osiągnięte przez zawodników od początku 2017 r. (§ 17). zapobiega 

nierównemu traktowaniu różnych kategorii trenerów. Imprezy mistrzowskie (tj. mistrzostwa 

świata i Europy w kategorii seniorów) rozgrywane są bowiem w poszczególnych sportach w 

różnych terminach, na przestrzeni całego roku. Brak przepisu spowodowałby, że trenerzy 

sportowców uzyskujących odpowiednie rezultaty przed wejściem projektowanego 

rozporządzania w życie nie mogliby ubiegać się o nagrody. Skoro rozporządzenie zaczyna 

obowiązywać w 2017 r., wskazane jest aby dotyczyło wszystkich rezultatów sportowych 

osiąganych od dnia 1 stycznia 2017 r. W związku z powyższym oraz z uwagi na tennin wejścia
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w życie rozporządzenia, w pierwszym roku jego obowiązywania zaproponowano wydłużenie 

terminu do złożenia wniosku o przyznanie stosownej nagrody pieniężnej dla trenera, o którym 

mowa w §11 ust. 1 - do dnia 11 grudnia 2017 r. w przypadku osiągnięć uzyskanych do dnia 29 

listopada 2017 r. (§17 ust. 2 pkt 1) oraz do dnia 31 stycznia 2018 r. w przypadku osiągnięć 

uzyskanych po dniu 29 listopada do końca 2017 r. (§17 ust. 2 pkt 2).

W przypadku wniosków o przyznanie odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych złożonych 

przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia wnioski te rozpatruje się zgodnie 

z przepisami dotychczasowego 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. z 2012 r., poz. 1126). Odznaki przyznane na 

podstawie dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

Proponuje się by rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 listopada 2017 r. Z uwagi 

bowiem na wejście życie w ww. dniu art. 1 pkt 10 ustawy zmieniającej, w tym dniu utraci moc 

obowiązującą dotychczasowe rozporządzenie Ministra Sportu i Tuiystyki z dnia 10 

października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia 

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

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. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 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. poz. 1414. z późn. zm.) projekt rozporządzenia został 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 został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.
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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 odznak, wyróżnień 
oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Delegacja do wydania rozporządzenia znajduje 
się w znowelizowanym art. 35 ust. 4 ustawy o sporcie, który wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 
ustawy zmieniającej (tj. 29 listopada 2017 r.). Tym samym spowoduje to utratę mocy obowiązującego dotychczas 
rozporządzenia z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w 
działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1126).

Ponadto zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem nagroda pieniężna mogła zostać przyznana trenerowi 
prowadzącemu lub uczestniczącemu w szkoleniu oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i 
uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Dokonywane w resorcie bieżące analizy wpływu 
ww. regulacji oraz praktyki jej stosowania pozwoliły na zidentyfikowanie grupy szkoleniowców, która pozostaje poza 
zakresem obecnej regulacji. Trenerzy ci z jednej strony, nie mając obecnie bezpośredniego wpływu na proces 
szkoleniowy zawodnika, mieli jednak niezaprzeczalny i decydujący, w ujęciu historycznym, wpływ na rozwój jego 
dalszej kariery sportowej. Rozwiązania wymaga zatem kwestia uhonorowania pierwszych trenerów medalistów igrzysk 
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub Europy seniorów w konkurencjach 
objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, biorących udział w 
początkowym procesie szkolenia zawodnika przez minimum 24 miesiące.

Jednocześnie w obowiązującym dotychczas rozporządzeniu nie uwzględniono możliwości przyznania nagród trenerom 
zawodników uzyskujących medale na mistrzostwach świata lub Europy w kategoriach młodzieżowca i juniora, co 
powoduje konieczność interwencji w ww. zakresie.________________________________________________________
2. Rełtumełiduwane fozwiązunie, u rym pturmwane nar/ęil/ia interwencji, i umhiwunj efekt
Projekt nowego rozporządzenia wypełnia ww. delegację i określa w swojej treści rodzaje i wzory odznak, wzór 
legitymacji potwierdzającej przyznanie tych odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział wy sokości nagród pieniężnych, w 
zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb przyznawania odznak, 
wyróżnień i nagród pieniężnych, uwzględniając znaczenie osiągnięć oraz podjętej aktywności dla rozwoju danego 
sportu, a także sposób ich dokumentowania.

Celem proponowanych rozwiązań jest również możliwość przyznania nagród pieniężnych szkoleniowcom, którzy brali 
udział w procesie szkolenia konkretnego zawodnika, na początkowym etapie jego rozwoju sportowego. Powyższe ma 
umożliwić otrzymanie nagrody pieniężnej przez trenerów, którzy, co prawda, nie uczestniczą w aktualnym procesie 
szkolenia zawodników, ale mieli wymierny wpływ na ich osiągnięcia, tak na początkowym etapie szkolenia, jak i na 
wyniki uzyskiwane w chwili obecnej.
Wprowadzenie nagród dla trenera o którym mowa w § 11 to ponadto element motywacji dla osób zajmujących się 
szkoleniem dzieci i młodzieży oraz podkreślenie ich wpływu na dalszą karierę sportową swoich podopiecznych. 
Najczęściej jest to osoba, która potrafi oszacować potencjał sportowy młodego człow ieka i w skazać drogę jego rozwoju. 
Ponadto kształtuje ona motywację wewnętrzną zawodnika - niezbędną dla kontynuowania długotrwałego szkolenia



sportowego, a także buduje podwaliny zarówno motoryczne, jak i techniczne dla całej jego dalszej kariery sportowej.

Zakłada się, iż w efekcie podjętej interwencji ulegnie zwiększeniu liczba wybitnych trenerów uczestniczących w 
początkowym procesie szkolenia zawodników, a ponadto szkoleniowcy tych zawodników trenować ich będą pod kątem 
uzyskiwania najlepszych rezultatów dopiero w kategorii seniora. To w konsekwencji zapobiegnie nadmiernej 
eksploatacji zawodników i stosowaniu specjalistycznych obciążeń treningowych, o dużej objętości i intensywności, 
powodujących co prawda szybką poprawę poziomu sportowego, ale i szybką ich stagnację. Taki model postępowania 
powoduje, że nasi reprezentanci uzyskują wysokie wyniki w kategoriach młodzieżowych, natomiast nie potwierdzają ich 
w kategorii seniora, czyli tej najbardziej liczącej się w światowym współzawodnictwie sportowym. Wydaje się, że 
projektowana zmiana, mająca między innymi zachęcić trenerów do pracy z młodzieżą, w przyszłości spowoduje 
zwiększenie liczby medali zdobywanych przez reprezentantów Polski na sportowych imprezach mistrzowskich 
najwyższej rangi.

Rozporządzenie zawiera ponadto zamknięty katalog osiągnięć w kategoriach młodzieżowca i juniora uprawniających do 
ubiegania się o przyznanie nagrody pieniężnej.

Nagrodę przyznaje się osobom, które prowadziły lub uczestniczyły w szkoleniu zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub 
drużyny która uzyskała wynik określony w § 10 ust. 2 pkt 3-11 na mistrzostwach świata albo na mistrzostwach Europy 
seniorów, młodzieżowców albo juniorów. W kategoriach młodzieżowej i juniorów nagroda może być przyznana tylko 
jeden raz, za wynik osiągnięty w zawodach przeprowadzonych dla najstarszych roczników w danej kategorii wiekowej. 
Powyższe doprecyzowanie ma na celu nagradzanie szkoleniowców osiągających sukcesy na najwyższym poziomie 
współzawodnictwa. W kategorii młodzieżowca i juniora mogą występować podkategorie, wyróżnione ze względu na rok 
urodzenia zawodnika (np, w kategorii juniora U-18 tj. do 18 roku życia, wyróżnione mogą być także podkategorie U-17, 
U-16, U-15 itd.). W nazwie imprez mistrzowskich dla tych podkategorii zawarte jest określenie „Juniorów”. To mogłoby 
spowodować, że nagrody przyznawane byłyby kilku szkoleniowcom za sukcesy tego samego zawodnika, na zawodach o 
bardzo zróżnicowanym poziomie sportowym.

3, Jak pro Idem znstal ro/M iąznti> innych k ruj ach, w szczególni iści kraj uch członkuu s ki eh t>! ( I)11 V,'l
Brak danych.
A. Podm ii 11 y „ na ku i ne ud dżin tu je p raj ckl

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

związków sportowych
Składanie wniosków o 
przyznanie odznak, wyróżnień, 
nagród pieniężnych.

Związki sportowe 19000 (2014 r. - w tym 
stowarzyszenia kultury 

fizycznej)

GUS - Bank Danych 
Lokalnych; ostatnia 

aktualizacja: 22.12.2016 r.

Składanie wniosków o 
przyznanie odznak, wyróżnień, 
nagród pieniężnych.

Uczelnie i instytuty 
badawcze

327 (2015 r.) GUS -  Rocznik statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej -  

2016 r. (str. 425)

Składanie wniosków o 
przyznanie odznak.

Jednostki samorządu 
terytorialnego

2874 GUS -  „Powierzchnia i ludność 
w przekroju terytorialnym” -  
wg stanu na dzień 1 stycznia 

2017 r.

Składanie wniosków o 
przyznanie odznak, wyróżnień, 
nagród pieniężnych.

Trenerzy 690 Liczba przyznanych nagród w 
2016 roku powiększona o 

oszacowaną przez MSiT liczbę 
medali możliwych do zdobycia 

corocznie w sportach 
olimpijskich w kategorii 

seniorów.

Odpowiednie uhonorowanie 
trenerów za zdobycie przez 
szkolonego zawodnika medalu 
na najważniejszych imprezach 
sportowych. Dodatkowi 
potencjalni beneficjenci nagród 
- trenerzy o których mowa w §
11 (wskazani przez zawodnika i 
wnioskodawcę) biorący udział 
w początkowym procesie 
szkolenia zawodnika przez 
minimum 24 miesiące, mający 
decydujący wpływ na rozwój 
dalszej kariery sportowej.



Ministerstwo Sportu i 
Turystyki

1 Rozpatrywanie wniosków o 
przyznanie odznak, wyróżnień, 
nagród pieniężnych.

5. Informacje na temat /a kn.su, 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, Polskim Komitet Paraolimpijski oraz Komisję Wspólną Rządu i 
Samorządu \ erytoritiinego.
6. Wpływ nu. ¡tektur Dnunstm pu btlcz n ycB
(ceny stale 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

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Wydatki ogółem OJ 0J5 0,75 1.0 0,75 0,7
5

0,75 1.0 0,75 0,75 0,75 8J

budżet państwa OJ 0,75 0,75 1.0 0,75 0,7
5

0,75 1.0 0,75 0,75 0,75 8,7

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Saldo ogółem
-OJ

0J5 0,75
-1.0

0,75 OJ
5

0,75
-1,0

0,75 0,75 0,75
-8,7

budżet państwa
-OJ

0J5 0,75
-1,0

0,75 OJ
5

0,75
-1,0

0,75 0,75 0,75
-8,7

JST 0

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0

Źródła finansowania Budżet państwa część 25 bez możliwości ubiegania się o dodat cowe 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.
Jako podstawę prognozy wydatków na nagrody pieniężne w roku 2017 i w latach następnych 
przyjęto wyniki osiągnięte na najważniejszych imprezach sportowych będących podstawą 
przyznawania nagrody w 2015 i 2016 roku, w tym Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich 
w Rio w 2016 roku oraz Igrzyskach Głuchych w Sofii w 2013 roku.
Jako podstawę prognozy wydatków na nagrody pieniężne dla trenerów o których mowa w § 11 
w roku 2017 i w latach następnych przyjęto średnią liczbę medali zdobywanych corocznie w 
sportach i konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych. Wydatki 
obliczono przyjmując, że corocznie 60-70 sportowców zdobywa medale najważniejszych 
imprez (IO, IP, IG, MS i ME seniorów). Uhonorowanych będzie zatem mogło być około 70 
szkoleniowców. Wartość tę pomnożono przez 4,5-krotność podstawy (2300 zł x4.5=10 350 zł). 
W kolejnych latach liczba uprawnionych trenerów może się zmieniać, ponieważ, co prawda, ten 
sam zawodnik przez kilka lat może uzyskiwać wyniki uprawniające do ubiegania się o nagrodę 
dla jego trenera , należy jednak podkreślić, że zgodnie z treścią rozporządzenia trener o którym 
mowa w § 11 za osiągnięcie konkretnego zawodnika będzie mógł otrzymać nagrodę tylko raz.

Na przestrzeni ostatnich lat wyplata nagród pieniężnych kształtowała się następująco:
2012 -  1 735 000.00 zł -  552 osobom,
2013 -  1 570 000,00 zł -  622 osobom,
2014-1 671 142,00 zł - 612 osobom,
2015 -  1 244 815.00 zł - 448 osobom,
2016 -2  120 923.00 zl - 636 osobom
Należy przyjąć, że średnia wypłacanych nagród wynosiła dotychczas około 1,5 inln zl przy 
założeniu, że obejmowało to grupę około 570 trenerów (bez uwzględnienia lat ..olimpijskich").



W roku „olimpijskim" (obejmującym letnie Igrzyska Olimpijskie) następował wzrost kosztów 
wypłaty nagród prawie o 60% przy wzroście liczby osób tym objętych w granicach 30%. Ma to 
swoje odzwierciedlenie w skutkach finansowych dla wprowadzonych zmian. Zwiększone 
wydatki na nagrody są także związane z planowanym uhonorowaniem trenera wychowawcy 
(średnio o 30%) i objęciem nagrodami pieniężnymi trenerów za wyniki w grupach juniorskich i 
młodzieżowych (średnio o 20%).
Podstawę prognozy wydatków w zakresie igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk 
głuchych zwiększono o kwoty, które należałoby wypłacić trenerom w przypadku zwiększonej 
liczby zdobytych medali na ww. imprezach, ze szczególnym uwzględnieniem lat „olimpijskich" 
2020 i 2024.

Reasumując przy uwzględnieniu ww. założeń ogólna kwota wypłaty' nagród pieniężnych w 
latach „nieolimpijskich" będzie wynosić ok. 2 200 000 zł, w tym: ok. 1 500 000 zł -  kwota 
średniej wypłaty nagród w poprzednich poszczególnych latach, dodatkowo 30% kwoty 
wyliczonej z ok. 1 500 000 zł (czyli ok. 450 000 zł) na uhonorowanie trenerów wychowawców 
oraz dodatkowo 20% kwoty wyliczonej z ok. 1 500 000 zł (czyli ok. 300 000 zł) na nagrody dla 
trenerów za wyniki w grupach juniorskich i młodzieżowych.

Przewiduje się zwiększenie liczby uprawnionych osób do uzyskania nagród pieniężnych w 
latach „olimpijskich” tj. 2020 i 2024, o ok. 20 osób.

Rozpatrując zagadnienie skutków finansowych dla budżetu państwa związanych z wypłatą 
nagród należy zauważyć, że środki publiczne zainwestowane w nagrody w szczególności dla 
trenerów medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych oraz innych 
imprez będących podstawą przyznania nagrody to również pozytywny efekt dla całości 
gospodarki. Sukces trenera i sportowca pociąga za sobą wzrost zainteresowania społeczeństwa 
danym sportem i kreuje popyt na dobra materialne służące do uprawiania sportu. Tym samym 
oprócz tego, że powstają nowe miejsca pracy w handlu i w usługach, na co zostało wskazane 
poniżej w OSR, to może również spowodować to większe przepływy finansowe do budżetu 
państwa. Jednocześnie zdrowe społeczeństwo to zmniejszone wydatki na służbę zdrowia. Tym 
samym należy uznać, że istnienie systemu nagród oraz powiązanie go z wysokimi wynikami 
sportowymi zawodników, pociągnie za sobą wzrost aktywności sportowej społeczeństwa. 
Wobec zaprezentowanej powyżej koncepcji, wydatek budżetowy związany z wypłatą nagród 
jest w pełni uzasadniony.

7, Wpltw mu konkurencyjność gospodarki! przedsiębiorczość. w tym funkcjonowanie przedsiębiorco« «raz na 
nul/int1, tthyrt mcii i gospodarstwa dtimimt

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 tycznie (()-}())
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zl, 
ceny stale z 
...... r.)

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

0,7 0,75 0,75 1.0 0,75 0,75 8,7

(dodąj/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,

Odpowiednie uhonorowanie trenerów za zdobycie przez szkolonych 
zawodników medalu na najważniejszych imprezach sportowych.



paraolimpijskich
i głuchych,_____

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

N. Z m hi n n olłeipeń r eg u I ac v j u vdi (w 1 \  n i ołta wi^zhitó I n fi)I rnf lłcy j iiy^jj) t vy tai Im j ijcy c h t. pit> j ek 111
Zmiana wprowadza uprawnienie do otrzymania nagrody przez trenera o którym mowa w § 11, której uzyskanie będzie 
wymagać spełnienia wymogów określonych przepisami rozporządzenia. Ww. wymagania nie mają jednak charakteru 
„obciążeń regulacyjnych”._____________________
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

□  tak 
D  nie
R1 nie dotyczy

I I zmniejszenie liczby dokumentów 
I I zmniejszenie liczby procedur 
I 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
l~~l inne:

zwiększenie liczby dokumentów 
[x] zwiększenie liczby procedur 
2  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

2  tak
2  nie

[>\l nie dotyczy

Komentarz:
Wydanie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych o charakterze powszechnie 
obowiązującym. Spowoduje jednak wzrost liczby dokumentów i procedur stosowanych w MSiT.

9j Wpływ na rynek prac*
Projektowana regulacja wpłynie pozytywnie na rynek pracy, gdyż zmotywuje osoby profesjonalnie zajmujące się 
sportem do kontynuowania kariery trenerskiej, co zapobiegnie wykluczeniu ich ze sportu ze względu na aspekt 
ekonomiczny. Jednocześnie należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na rynek pracy także 
w sposób pośredni, a wpływ ten będzie korzystny dla gospodarki. Analiza omawianego obszaru pozwala bowiem na 
identyfikacje występującej zależności, zgodnie z którą sukces sportowy danego trenera pociąga za sobą wzrost 
zainteresowania społeczeństwa danym sportem i kreuje nowe miejsca pracy w handlu i usługach (popyt na dobra 
związane z uprawianiem określonego sportu).

lik Wpił w nu pn/HsIałe nbsum

J  środowisko naturalne 
I I sytuacja i rozwój regionalny
! 2 inne:___________

Omówienie wpływu

2  demografia 
1~1 mienie państwowe

□  infonnatyzacja 
[Xl zdrowie

Komentarz: Projektowana regulacja będzie miała pośredni wpływ na obszar zdrowia 
publicznego. Sukces polskich trenerów to wzrost zainteresowania aktywną formą wypoczynku, 
zwiększeniem świadomości w zakresie zdrowego trybu życia oraz dbałości o zdrowie.

1 I .Ppm trwam1 n ikonami1 pr/episim uktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 i istopada 2017 r.
12. W jaki spoxtib i kicth nastąpi e wahnie j:i efoklóją projektu maz jakie miernik i zostaną

N ie przewiduje się przeprowadzenia cu-aluacji efektów projektu.

1 AZnhie/nihi (¡Mimie ¡Inkiinu-ril} źródłowe, badania. analizy irp.l




