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w nawiązaniu do pisma z dnia 14 listopada 2017 r.,znak: RCL.DPA.555.195/2017, przy 

którym przedstawiono uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki 

w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia 

w działalności w zakresie sportu, a także poinformowano o zwolnieniu z rozpatrzenia projektu 

przez Komisję Prawniczą pod warunkiem uwzględnienia ww, uwag, Departament Prawny 

w załączeniu przekazuje poprawiony projekt rozporządzenia wraz z załącznikami z prośbą o 

dokonanie ostatecznej weryfikacji ich treści.

Departament Prawny uprzejmie informuje, że w projekcie uwzględniono wszystkie 

uwagi redakcyjne do projektu, a także uwagę nr 1 oraz 4 z ww. pisma z dnia 14 listopada. 

Jednocześnie po dokonaniu pogłębionej analizy propozycji zmian wskazanych w pkt 2 oraz 

w pkt 3 dotyczących dokonania zmian w § 9 oraz 10 projektu uprzejmie informuję, że 

propozycji tych nie uwzględniono.

W odniesieniu do propozycji oznaczenia § 9 jako § 10 uprzejmie informuję, że obecna 

numeracja jednostek redakcyjnych jest konsekwencją kolejności, w jakiej upoważnienie 

ustawowe do wydania niniejszego rozporządzenia oraz jego tytuł wymieniają poszczególne 

uprawnienia przysługujące za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu tj. odpowiednio: 

odznaki, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne. Kierując się postulatem przejrzystości regulacji 

w przedstawionym projekcie w pierwszej kolejności zamieszczono przepisy dotyczące odznak



(§ 2 -  8), następnie wyróżnień (§ 9) oraz odpowiednio nagród pieniężnych (§ 1 0 - 1 4 ) .  

Proponowana zmiana nie wpłynie zatem na poprawę czytelności projektu.

W odniesieniu natomiast do propozycji zmiany określonej w pkt. 3 pisma z dnia 14 

listopada br. Departament Prawny uprzejmie wyjaśnia, że użycie w § 10 ust. 2 pkt 3, 5 i 8 

projektu alternatywy rozłącznej „albo” zostało użyte dla podkreślenia różnicowania na 

płaszczyźnie niniejszego rozporządzenia kategorii zawodów „olimpijskich” (igrzyska 

olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, igrzyska głuchych) i zawodów niższej rangi 

(mistrzostwach świata i Europy seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych). Ponadto użycie ww. alternatywy 

rozłącznej usuwa wątpliwości w kwestii ewentualnej możliwości przyznania trenerowi nagrody 

za osiągnięcia zdobyte przez tego samego zawodnika, w jednym roku kalendarzowym, w 

dwóch różnych kategoriach imprez - rangi „olimpijskiej” oraz rangi mistrzowskiej. W związku 

z powyżej wskazanymi argumentami natury merytorycznej, pozostawienie alternatywy 

rozłącznej w ww. przepisach § 10 projektu rozporządzenia należy uznać za uzasadnione.

Zał.: 3

(projekt, zał.l i zał. 2)
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Prowadząca sprawę:
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