
Proiekt z dnia 14 listopada 2018 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 dnia............................

zmieniające rozporządzenie 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 2018 r. 

poz. 1263 i 1669) zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 

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

(Dz. U, poz. 2171) w §10 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach nieobjętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub 

trzecie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach „objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, lub 

trzecie miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata - do 0,75 podstawy.”.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem dotyczące możliwości przyznania nagrody trenerowi prowadzącemu 

szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu, jeżeli jego zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub 

drużyna zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, stosuje się w 

odniesieniu do osiągnięć uzyskanych od dnia 29 listopada 2017 r.

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

uzyskanych do końca 2018 r. składa się do dnia 15 stycznia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Za zgodność pod względem prawnym.

j)or^ł^t^r^sR^ i kieruje działem administracji rządowej -  kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

DYREKTOR  
lamentu Prawnego

‘oanna Olszews,



UZASADNIENIE 

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad przedmiotowym rozporządzeniem wynika z 

konieczności rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do otrzymania nagrody pieniężnej, 

ujętego w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w 

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

sportu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2171; dalej jako: „zmieniane rozporządzenie”),  o kategorię trenera 

prowadzącego szkolenie lub uczestniczącego w szkoleniu, którego zawodnik, zespół, sztafeta, 

osada lub drużyna zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach 

objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.   

Zgodnie z obecnie obowiązującym zmienianym rozporządzeniem trener prowadzący 

szkolenie lub uczestniczący w szkoleniu może otrzymać nagrodę, jeżeli jego zawodnik, zespół, 

sztafeta, osada lub drużyna zajęli: (…) trzecie miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w 

konkurencjach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych lub trzecie miejsce na Akademickich Mistrzostwach wiata – do 0,75 

podstawy (§ 10 ust. 2 pkt 11 zmienianego rozporządzenia).  

Brak zapisu dotyczącego trzeciego miejsca na mistrzostwach źuropy juniorów w 

konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych w zmienianym rozporządzeniu wynika z omyłki legislacyjnej wymagającej 

właściwej korekty. W katalogu obejmującym przede wszystkim wyniki sportowe, których 

osiągnięcie przez zawodnika, zespół, sztafetę, osadę lub drużynę uprawnia do uzyskania 

nagrody pieniężnej przez trenerów prowadzących szkolenie lub uczestniczących w szkoleniu, 

ujętym w § 10 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, przewidziano bowiem możliwość jej 

przyznania za wyniki obejmujące zajęcie miejsc 1-3 we wskazanych kategoriach imprez 

sportowych, z wyjątkiem mistrzostw źuropy juniorów w konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w przypadku których 

regulacją objęto jedynie miejsca 1-2 (§ 10 ust. 2 pkt 9 i 10 zmienianego rozporządzenia). 

 W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie (§ 1) postuluje się zmianę 

brzmienia § 10 ust. 2 pkt 11 zmienianego rozporządzenia, poprzez dodanie w nim zwrotu                      

„ , lub trzecie miejsce na mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,”. Powyższa 

zmiana pozwoli na przyznanie przez Ministra Sportu i Turystyki nagrody pieniężnej trenerowi 

prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu, jeżeli jego zawodnik, zespół, 
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sztafeta, osada lub drużyna osiągnęli ww. wynik we wskazanej kategorii zawodów sportowych. 

Maksymalna wysokość takiej nagrody dla jednego trenera spełniającego powyższe warunki 

wyniesie 0,75 tzw. podstawy, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i poz. 1669ś dalej jakoŚ „ustawa o sporcie”), tj. 1725 zł. 

W związku z proponowaną zmianą projektodawca przewidział również przepis 

przejściowy (§ 2), zgodnie z którym przepisy dotyczące możliwości przyznania nagrody 

trenerowi prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu, którego zawodnik, 

zespół, sztafeta, osada lub drużyna zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach źuropy juniorów w 

konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych, stosuje się w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych od dnia 29 listopada 2017 r. (tj. 

daty wejścia w życie zmienianego rozporządzenia w pierwotnej wersji). W związku z 

powyższym zasadnym jest, aby termin na złożenie stosownych wniosków o przyznanie 

nagrody pieniężnej dot. osiągnięć (trzeciego miejsca na mistrzostwach źuropy juniorów w 

konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych) uzyskanych od 29 listopada 2017 r. do końca 2018 r. został przedłużony do dnia 15 

stycznia 2019 r. Powyższe rozwiązanie pozwoli na właściwe uhonorowanie trenerów, których 

zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna odnieśli sukces sportowy w postaci zajęcia 

trzeciego miejsca na mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. 

W przypadku wypłaty nagród pieniężnych przez Ministra Sportu i Turystyki trenerowi 

prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu, którego zawodnik, zespół, sztafeta, 

osada lub drużyna zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach 

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

ramach budżetu państwa w części 25 – kultura fizyczna, odbędzie się to w ramach 

dotychczasowych środków finansowych i planu. Obsługa realizacji tego zadania zostanie 

zapewniona w ramach obecnego stanu zatrudnienia i etatów w Ministerstwie Sportu i 

Turystyki. 

Podstawę prognozy wydatków stanowi liczba brązowych medali za zdobycie trzeciego 

miejsca na mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, która w ostatnich trzech latach 

przedstawia się następującoŚ 

I. 2016 r. – 22 medale; 

II. od 01.2017 r. do dnia 29.11.2017 r. – 28 medali; 
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III. od dnia 29.11.2017 r. do dnia 14.11.2018 r. – 18 medali (okres przejściowy 

objęty regulacją projektowanego rozporządzenia). 

 

Jak zostało już wskazane wysokość jednostkowej nagrody wynosi maksymalnie 1725 

zł (do 0,75 tzw. podstawy). W szacunkach dotyczących nagród pieniężnych dla ww. kategorii 

trenerów przyjęto, iż za dany wynik można przyznać dwie nagrody w ww. wysokości – 

trenerowi prowadzącemu oraz trenerowi uczestniczącemu w szkoleniu. W przypadku większej 

ilości trenerów uczestniczących w szkoleniu maksymalna wysokość nagrody podlega 

proporcjonalnemu pomniejszeniu (np. 1725zł/2= 862,5 zł). 

W okresie objętym przepisem przejściowym od dnia 29.11.2017 r. do dnia 14.11.2018 r. 

zdobytych zostało 18 medali, co może powodować przyznanie ok. 36 nagród pieniężnych 

(trenerom prowadzącym oraz trenerom uczestniczącym w szkoleniu) w wysokości 1725 zł 

każda, w związku z czym sumaryczna wysokość przyznanych nagród pieniężnych za ww. okres 

wyniesie ok. 62 100 zł. 

Ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia zostało ujęte w art. 35 ust. 4 ustawy 

o sporcie. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia jego 

ogłoszenia. 

Odstąpiono od konsultacji publicznych projektu. Projekt ustawy nie został poddany 

konsultacjom w szczególności ze względu na konieczność szybkiego wydania przedmiotowego 

rozporządzenia, a także wąski zakres zmian na korzyść ich potencjalnych beneficjentów 

(trenerów prowadzących szkolenie lub uczestniczących w szkoleniu). Jednocześnie projekt na 

podstawie art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy o sporcie zostanie poddany opiniowaniu przez 

Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz Komisję Wspólną Rządu i 

Samorządu Terytorialnego. 

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 (Źz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597). 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii źuropejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 
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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 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278), projekt 

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. 



 

Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki zmieniające 
rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 

r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za 
osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Źz. U. z 2017 r. poz. 

2171) 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jan Widera – Podsekretarz Stanu MSiT 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Marcin Nowak – Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w 

MSiT 

Tel.: 22 24-43-146 

Źata sporządzenia: 14 listopada 2018 r.      

 

ródło:  
Wykaz prac legislacyjnych Ministra Sportu i 

Turystyki  

 

Nr w wykazie prac: 43 

 

OCźNA SKUTKÓW RźGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad przedmiotowym rozporządzeniem wynika z konieczności rozszerzenia katalogu 
osób uprawnionych do otrzymania nagrody pieniężnej, ujętego w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 

dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie 
sportu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2171ś dalej jakoŚ „zmieniane rozporządzenie”),  o kategorię trenera prowadzącego szkolenie 

lub uczestniczącego w szkoleniu, którego zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna zajęli trzecie miejsce na 
mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 
igrzysk głuchych.  Brak ww. zapisu w zmienianym rozporządzeniu wynika z omyłki legislacyjnej wymagającej właściwej 
korekty. W katalogu obejmującym przede wszystkim wyniki sportowe, których osiągnięcie przez zawodnika, zespół, 
sztafetę, osadę lub drużynę uprawnia do uzyskania nagrody pieniężnej przez trenerów prowadzących szkolenie lub 
uczestniczących w szkoleniu, ujętym w § 10 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, przewidziano bowiem możliwość jej 
przyznania za wyniki obejmujące zajęcie miejsc 1-3, z wyjątkiem mistrzostw źuropy juniorów w konkurencjach objętych 
programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w przypadku których regulacją objęto 
jedynie miejsca 1-2 (§ 10 ust. 2 pkt 9 i 10 zmienianego rozporządzenia).  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
W związku z powyższą sytuacją w przedmiotowym projekcie postuluje się zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt 11 

zmienianego rozporządzenia, poprzez dodanie w nim zwrotu „ ,lub trzecie miejsce na mistrzostwach Europy juniorów w 
konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,”. Powyższa 
zmiana pozwoli na przyznanie przez Ministra Sportu i Turystyki nagrody pieniężnej trenerowi prowadzącemu szkolenie 

lub uczestniczącemu w szkoleniu, jeżeli jego zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna osiągnęli ww. wynik we 

wskazanej kategorii zawodów sportowych. Maksymalna wysokość takiej nagrody dla jednego trenera spełniającego 
powyższe warunki wyniesie 0,75 tzw. podstawy, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i poz. 1669; dalej jako: „ustawa o sporcie”), tj. 1725 zł. 
 

W związku z proponowaną zmianą projektodawca przewidział również przepis przejściowy (§2 przedmiotowego 

rozporządzenia), zgodnie z którym przepisy dotyczące możliwości przyznania nagrody trenerowi prowadzącemu szkolenie 
lub uczestniczącemu w szkoleniu, którego zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna zajęli trzecie miejsce na 

mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 
igrzysk głuchych, stosuje się w odniesieniu do osiągnięć uzyskanych od dnia 29 listopada 2017 r. (tj. daty wejścia w życie 
zmienianego rozporządzenia w pierwotnej wersji). W związku z powyższym zasadnym jest, aby termin na złożenie 
stosownych wniosków o przyznanie nagrody pieniężnej dot. osiągnięć (trzeciego miejsca na mistrzostwach Europy 

juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych) 

uzyskanych od 29 listopada 2017 r. do końca 2018 r. został przedłużony do dnia 15 stycznia 2019 r. Powyższe rozwiązanie 

pozwoli na właściwe uhonorowanie trenerów, których zawodnik, zespół, sztafeta, osada lub drużyna odnieśli sukces 
sportowy w postaci zajęcia trzeciego miejsca na mistrzostwach Europy juniorów w konkurencjach objętych programem 
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. 

 



Ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia zostało ujęte w art. 35 ust. 4 ustawy o sporcie.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OźCŹ/Uź?  

Brak danych. 

 
 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość ródło danych Oddziaływanie 

Polskie związki sportowe 

w tzw. sportach 

olimpijskich  

40 MSiT, wykaz polskich 

związków sportowych 

Składanie wniosków o 
przyznanie 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 nagród 
pieniężnych. 

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

2874 GUS – „Powierzchnia i ludność 
w przekroju terytorialnym” – 

wg stanu na dzień 1 stycznia 
2017 r. 

Składanie wniosków o 
przyznanie nagród 
pieniężnych. 

Trenerzy prowadzący 

szkolenie lub uczestniczący 

w szkoleniu, którego 
zawodnik, zespół, sztafeta, 
osada lub drużyna zajęli 
trzecie miejsce na 

mistrzostwach Europy 

juniorów w konkurencjach 
objętych programem 
igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich 

lub igrzysk głuchych.   

45 rednia liczba brązowych 

medali za zajęcie trzeciego 

miejsca na mistrzostwach 

źuropy juniorów w 
konkurencjach objętych 

programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych (obejmująca okres 
01.01.2016 r.- 14.11.2018) 

pomnożona przez 2 (trener 
prowadzący szkolenie oraz 

trener uczestniczący w 
szkoleniu) 

Odpowiednie uhonorowanie 

trenerów za zdobycie przez 

szkolonego zawodnika, zespół, 
sztafetę, osadę lub drużynę 
trzeciego miejsca na 

mistrzostwach źuropy juniorów 
w konkurencjach objętych 
programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych (dodatkowi 

potencjalni beneficjenci nagród 

pieniężnych).  

Ministerstwo Sportu 

i Turystyki 

1  Rozpatrywanie wniosków o 
przyznanie nagród 
pieniężnych, przyznawanie 

nagród z własnej inicjatywy. 
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, a także 
wąski zakres zmian na korzyść ich potencjalnych beneficjentów (trenerów prowadzących szkolenie lub uczestniczących w 

szkoleniu). Jednocześnie projekt na podstawie art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy o sporcie zostanie poddany opiniowaniu 

przez Polski Komitet Olimpijski, Polski 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) 

Źochody ogółem            0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem            0 

budżet państwa 
0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 
0,693 

JST            0 



pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Saldo ogółem            0 

budżet państwa 
0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 

0,06

3 
0,693 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

ródła 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 

W związku z proponowanymi zmianami nie nastąpią dodatkowe obciążenia finansowe dla budżetu 
państwa. W przypadku wypłaty nagród pieniężnych przez Ministra Sportu i Turystyki trenerowi 

prowadzącemu szkolenie lub uczestniczącemu w szkoleniu, którego zawodnik, zespół, sztafeta, osada 
lub drużyna zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych 
programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w ramach budżetu 
w części 25 – kultura fizyczna, odbędzie się to w ramach dotychczasowych środków finansowych i 

planu. Obsługa realizacji tego zadania zostanie zapewniona w ramach obecnego stanu zatrudnienia i 
etatów w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

 

Podstawę prognozy wydatków stanowi liczba brązowych medali za zdobycie trzeciego miejsca na 

mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, która w ostatnich trzech latach przedstawia się następującoŚ 
 

I. 2016 r. – 22 medale; 

II. od 01.2017r. do dnia 29.11.2017 r. – 28 medali; 

III. od dnia 29.11.2017 r. do dnia 14.11.2018 r. – 18 medali (okres przejściowy objęty regulacją 
projektowanego rozporządzenia). 

 

Wysokość jednostkowej nagrody wynosi maksymalnie 1725 zł (0,75 tzw. podstawy). W szacunkach 
dotyczących nagród pieniężnych dla ww. kategorii trenerów przyjęto, iż za dany wynik można 
przyznać dwie nagrody w ww. wysokości – trenerowi prowadzącemu oraz trenerowi uczestniczącemu 
w szkoleniu. W przypadku większej ilości trenerów uczestniczących w szkoleniu maksymalna 
wysokość nagrody podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu (np. 1725zł/2= 862,5 zł). 
 

Przyjmując jednak do założeń, iż w okresie od 29.11.2017 r. do dnia 14.11.2018 r. zdobytych zostało 

18 medali, co może powodować przyznanie 36 nagród pieniężnych (trenerom prowadzącym oraz 

trenerom uczestniczącym w szkoleniu) w wysokości 1725 zł każda, sumaryczna wysokość 
przyznanych nagród pieniężnych za ww. okres wyniesie 62 100 zł. 

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 

       

(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 daną dyscypliną sportu. 

Trenerzy prowadzący 
szkolenie lub 

uczestniczący w 

Odpowiednie uhonorowanie trenerów za zdobycie przez szkolonych zawodników 
medalu na mistrzostwach źuropy juniorów w konkurencjach objętych programem 
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.   



szkoleniu, którego 
zawodnik, zespół, 
sztafeta, osada lub 

drużyna zajęli trzecie 
miejsce na 

mistrzostwach Europy 

juniorów w 
konkurencjach objętych 
programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych.   
Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 

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

   nie dotyczy 

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 procedowanych w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 

9. Wpływ na rynek pracy  
 

Projektowana regulacja wpłynie pozytywnie na rynek pracy, gdyż umożliwi osobom profesjonalnie zajmującym się 
sportem na kontynuowanie kariery trenerskiej i zapobiegnie wykluczeniu ich ze sportu ze względu na aspekt ekonomiczny. 
Jednocześnie należy zauważyć, że projektowane rozporządzenie wpływa/oddziałuje na rynek pracy także w sposób 
pośredni i jest korzystne dla gospodarki. Wynika to z faktu, iż sukces sportowy danego trenera z reguły pociąga za sobą 
wzrost zainteresowania społeczeństwa danym sportem i kreuje nowe miejsca pracy w handlu i usługach, gdyż pojawia się 
popyt na dobra z 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 

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia, tj. po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

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 ródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 


