
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 z 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.1130, 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. Upoważnienie ustawowe do wydania 

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

nowego rozporządzenia wypełnia ww. upoważnienie 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 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.
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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 szkolenie oraz uczestniczącym w szkoleniu 

zawodnika, zespołu, sztafety, osady lub drużyny oraz trenerowi, o którym mowa w § 11 ust. 1 

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, i od początku 

wywarł decydujący wpływ na rozwój dalszej kariery sportowej tego 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, wyłącznie jeżeli jego zawodnik zajął 

pierwsze, drugie lub trzecie miejsce 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 w efekcie podjętej zmiany ulegnie zwiększeniu liczba wybitnych 

trenerów uczestniczących w początkowym procesie szkolenia, co w konsekwencji zapobiegnie
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także nadmiernej eksploatacji zawodników, a w przyszłości spowoduje zwiększenie liczby 

reprezentantów Polski na sportowych imprezach mistrzowskich najwyższej rangi.

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 § 11ust. 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
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w działalności w zakresie sportu, pozostawiając powyższą kwestię do oceny i decyzji 

ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, podobnie jak rozstrzygnięcie co do 

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 przesądza 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 terminach 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 spowodowałyby, że trenerzy 

sportowców uzyskujących odpowiednie rezultaty przed wejściem projektowanego 

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

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 w życie 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, obowiązujące 

dotychczas rozporządzenie 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), utraci moc.

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. z 2017 r. poz. 248) 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
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rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.


