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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o sporcie. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Jacka Falfusa. 
 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Piotr 
Babinetz;  (-)   Dariusz Bąk;  (-)   Joanna Borowiak;  (-)   Waldemar 
Buda;  (-)   Lidia Burzyńska;  (-)   Zbigniew Chmielowiec;  (-)   Tadeusz 
Cymański;  (-)   Zbigniew Dolata;  (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Kazimierz 
Gołojuch;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Teresa Hałas;  (-)   Wiesław 
Janczyk;  (-)   Mariusz Orion Jędrysek;  (-)   Robert Kołakowski;  (-)   Jarosław 
Krajewski;  (-)   Piotr Król;  (-)   Paweł Lisiecki;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Andrzej 
Matusiewicz;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Wojciech Murdzek;  (-)   Piotr 
Olszówka;  (-)   Krystyna Pawłowicz;  (-)   Marek Polak;  (-)   Piotr 
Polak;  (-)   Piotr Pyzik;  (-)   Bogdan Rzońca;  (-)   Jolanta 
Szczypińska;  (-)   Andrzej Szlachta;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr 
Uściński;  (-)   Robert Warwas;  (-)   Michał Wojtkiewicz;  (-)   Grzegorz Adam 
Woźniak;  (-)   Sławomir Zawiślak;  (-)   Maria Zuba;  (-)   Wojciech Zubowski. 

 
 



 
U ST AW A 

z dnia ………… 2016 r. 

o zmianie ustawy o sporcie 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 

w art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym 

wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty.”. 

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie 

dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  



 

Uzasadnienie 
 

1. Cel projektowanych zmian 

Przedstawiony projekt ustawy ma na celu podwyższenie maksymalnej wysokości nagród 

pieniężnych przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki za wybitne osiągnięcia 

sportowe. Zwiększenie tej wartości ma szczególne znaczenie w kontekście właściwego 

rozróżnienia wagi poszczególnych wybitnych osiągnięć sportowych, w tym należytego 

wyróżnienia najwyższego osiągnięcia jakim jest medal igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich i igrzysk głuchych.  
 

2. Przedstawienie stanu obecnego oraz różnic między dotychczasowym 

a przewidywanym stanem prawnym 

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 176),  minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać ze środków 

budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób 

fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe. Podstawę ustalenia wysokości nagrody 

pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym wysokość nagrody nie może przekroczyć 14-

krotności tej kwoty. Tym samym maksymalna wysokość nagrody pieniężnej przyznanej przez 

ministra zawodnikowi za zdobycie złotego medalu igrzysk olimpijskich nie może przekroczyć 

kwoty 32 200 zł. W opinii projektodawców jest to kwota zbyt niska aby w sposób należyty 

uhonorować wybitne osiągnięcie sportowe jakim niewątpliwie jest zdobycie medalu na 

igrzyskach olimpijskich.  

W związku z powyższym proponuje się określenie maksymalnej wysokości nagród na 

poziomie 35-krotności kwoty bazowej (80 500 zł). W opinii projektodawców tak określona 

maksymalna wysokość nagród przyznawanych dla sportowców za zdobycie medali na 

najważniejszej imprezie sportowej pozwoli na właściwe uhonorowanie zawodników. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że na Węgrzech wysokość nagród za zdobycie medali 

na igrzyskach olimpijskich w sportach indywidualnych wynosi w przeliczeniu na Euro około: 

110 000 euro za zdobycie medalu złotego, 80 000 euro za zdobycie medalu srebrnego oraz 

64 000 euro za zdobycie medalu brązowego.  W przypadku sportów, w których startują 

drużyny dwuosobowe jest to odpowiednio 100 000 euro za zdobycie medalu złotego, 71 000 

euro za zdobycie medalu srebrnego oraz 57 000 euro za zdobycie medalu brązowego dla 

każdego zawodnika. Natomiast w sportach drużynowych jest to 78 000 euro za zdobycie 



medalu złotego, 55 000 euro za zdobycie medalu srebrnego oraz 44 500 euro za zdobycie 

medalu brązowego dla każdego zawodnika. Oczywiście kwestia konkretnej wysokości nagród 

jest elementem decyzji prawodawcy w danym kraju warunkowanej szeregiem lokalnych 

czynników, w tym przede wszystkim uwarunkowań budżetowych. Jednak mając na uwadze 

ogromną rolę osiągnięć sportowych na najważniejszych imprezach sportowych, zarówno w 

wymiarze czysto sportowym, promocji państwa, jak również promowania sportu w wymiarze 

powszechnym, dotychczasowe limity nagród należy ocenić jako oczywiście niewystarczające.   

Przedstawiona propozycja stanowi ponad dwukrotne podniesienie maksymalnego limitu tego 

świadczenia w stosunku do obowiązującego stanu, co jest odpowiednim kompromisem 

między ww. uwarunkowaniami uzasadniającymi projektowaną zmianę, a realiami 

budżetowymi. 

Zwiększenie ustawowej maksymalnej wysokości nagród umożliwi zatem odpowiednie 

uhonorowanie zawodników za zdobycie medalu na najważniejszych imprezach sportowych 

jakimi są igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie i igrzyska głuchych.  

Proponowane rozwiązanie może wpłynąć na zwiększenie ilości zdobywanych medali na 

najważniejszych imprezach sportowych przez zwiększenie motywacji zawodników.  
 

3. Skutki finansowe i źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla 

budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

Skutki finansowe projektowane ustawy zostały opracowane na podstawie ilości medali 

zdobytych przez zawodników na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r., Igrzyskach 

Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r. oraz Olimpiadzie Głuchych w Sofii w 2013 r. oraz 

przy założeniu, że wzrost wysokości nagród za poszczególne medale będzie proporcjonalny 

do wysokości nagród przyznawanych na podstawie obowiązujących przepisów. Powyższe 

założenie wynika z przyjętego modelu regulacji, tj. wskazania maksymalnego limitu nagród 

na poziomie ustawy o sporcie oraz pozostawienia doprecyzowania wysokości nagród za 

poszczególne osiągnięcia na poziomie rozporządzenia.   

Możliwa wysokość nagród za zajęcie trzech pierwszych miejsc na igrzyskach 

olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych uwzględniająca 

proponowany nowy maksymalny limit nagród zgodnie z powyższymi założeniami: 

miejsce krotność wysokość 
I 35 80 500,00 zł 
II 25 57 500,00 zł 
III 20 46 000,00 zł 
   



 

 
Koszty na przykładzie Igrzysk Olimpijskie w 
Londynie: 

 
    

miejsce ilość medali 
dotychczasowa 
suma nagród 

suma nagród 
zgodnie z projektem 

I 2            64 400,00 zł  161 000,00 zł 
II 2            46 000,00 zł  115 000,00 zł 
III 6          110 400,00 zł  276 000,00 zł 
Razem: 

 
         220 800,00 zł  552 000,00 zł 

Różnica pomiędzy projektem, a stanem 
dotychczasowym: 

331 200,00 zł 

    Koszty na przykładzie Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 

    

miejsce ilość medali 
dotychczasowa 
suma nagród 

suma nagród 
zgodnie z projektem 

I 14          450 800,00 zł  1 127 000,00 zł 
II 13          299 000,00 zł  747 500,00 zł 
III 9          165 600,00 zł  414 000,00 zł 
Razem: 

 
         915 400,00 zł  2 288 500,00 zł 

Różnica pomiędzy projektem, a stanem 
dotychczasowym: 

1 373 100,00 zł 

    Koszty na przykładzie Igrzysk głuchych w Sofii (2013) 

    

miejsce ilość medali 
dotychczasowa 
suma nagród 

suma nagród 
zgodnie z projektem 

I 2            64 400,00 zł  161 000,00 zł 
II 1            23 000,00 zł  57 500,00 zł 
III 1            18 400,00 zł  46 000,00 zł 
Razem: 

 
         105 800,00 zł  264 500,00 zł 

Różnica pomiędzy projektem, a stanem 
dotychczasowym: 

158 700,00 zł 

    Biorąc zatem pod uwagę osiągnięcia sportowe na ww. imprezach sportowych łączne skutki 

finansowe wyniosłyby 1 863 000,00 zł. Środki na zwiększenie wysokości nagród będą 

zabezpieczone przez Ministra Sportu i Turystyki w budżecie państwa w części 25 – kultura 

fizyczna. Należy zwrócić uwagę, że skutki finansowe należy rozpatrywać w oczywistym 

kontekście czteroletniego cyklu organizowania przedmiotowych imprez sportowych. 

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze.  
 

4. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 



Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  



, 

BAS-WAPEiM-1337/16 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCElARII SEJMU 

Warszawa, 16 czerwca 2016 r. 

Pan Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Jacek Falfus) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zmierza do znowelizowania ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie 1 przez podniesienie maksymalnego poziomu nagrody 
pieniężnej przyznawanej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 
za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2.Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień stanowiących przedmiot 

projektu ustawy. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Treść projektu nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie nie 

jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

1 Dz. U. z 2016 r., poz. 176. 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

//( //R?'tPJJ:It;/ 
Michał W arciński 
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BAS-W APEiM-1338/16 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 16 czerwca 2016 r. 

Pan Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o sporcie (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jacek Falfus) jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 
95a regulaminu Sejmu 

Projekt ustawy zmierza do znowelizowania ustawy z dnia 25 czerwca 
20 l O r. o sporcie 1 przez podniesienie maksymalnego poziomu nagrody 
pieniężnej przyznawanej przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 
za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

/1 /4~#1/ 
Michał Warciński 

1 Dz. U. z 2016 r., poz. 176. 
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