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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

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. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 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 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.  

 

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 człowieka i wskazać 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 problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

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 zakresu, 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 

Terytorialnego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln 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 
0,7 0,75 0,75 1,0 0,75 0,7

5 

0,75 1,0 0,75 0,75 0,75 8,7 

budżet państwa 
0,7 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 
-0,7 -
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-
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0,75 

-
0,7
5 

-
0,75 

-1,0 -
0,75 

-
0,75 

-
0,75 

-8,7 

budżet państwa 
-0,7 -

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 

Źródła finansowania  
Budżet państwa część 25 bez możliwości ubiegania się o dodatkowe 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, MŚ 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 wypłata 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 zł - 636 osobom 

Należy przyjąć, że średnia wypłacanych nagród wynosiła dotychczas około 1,5 mln zł 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. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 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 

(dodaj/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  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

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 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 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. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

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). 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

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. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2017 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się przeprowadzenia ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 
 


