Informacja odnośnie przyznawania i wypłaty
świadczeń pieniężnych z budżetu państwa dla
medalistów olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk
głuchych i zawodów Przyjaźń 84

Warszawa, październik 2017 r.
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1. Informacja odnośnie przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z budżetu państwa dla
medalistów olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych i zawodów Przyjaźń 84 zwana
dalej „Informacją” określa zasady obowiązujące w przypadku procedury przyznania świadczenia
osobie wnioskującej. Od 2017 r. nastąpiły istotne ustawowe zmiany w zakresie procedury dot.
świadczeń.
2. Podstawa prawna przyznania świadczeń.
Podstawą prawną wypłaty świadczeń są przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.) – art. 36 i 85.
Art. 36. [Warunki uzyskania świadczenia]
1. Reprezentantom Polski:
1) na igrzyskach olimpijskich,
2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy
wzięli udział w zawodach "Przyjaźń 84",
3) zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób
niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk
paraolimpijskich,
4) zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r.,
będące odpowiednikiem igrzysk głuchych
- przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, zwane dalej "świadczeniem".
2. Świadczenie przysługuje osobie, która:
1) zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1;
2) ukończyła 40. rok życia;
3) nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy;
4) ma obywatelstwo polskie;
5) (uchylony)*
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;*
7) nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze
jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy
wymiar.*
3. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty
bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych
zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,4.
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4. Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na
wniosek osoby zainteresowanej.
5. Osoba zainteresowana dokumentuje spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.
6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania
świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o których
mowa w ust. 2.
7. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane.
8. Osoba, która otrzymuje świadczenie, niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 2 pkt
3 i 4 oraz 6 i 7.*
9. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia, w drodze decyzji, świadczenia,
począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 2
pkt 3 i 4 oraz 6 i 7.*
10. Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia,
otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną.
11. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz
zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących
odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz zawodów sportowych odbywających się przed
2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych, biorąc pod uwagę rangę sportową tych
zawodów.

Art. 85. [Świadczenie przyznane na podstawie dotychczasowych przepisów]
4. Przyznanie świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa dla osób, które zdobyły medal
na igrzyskach olimpijskich, które odbyły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
następuje na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy
uchylanej w art. 93 pkt 2 nie stosuje się.*
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 7 stosuje się.*

* zaznaczono zmiany wprowadzone 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. poz. 1600).
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Ponadto od dnia 12 września 2017 r. zastosowanie ma poniższy artykuł ustawy 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:
Art. 7.
1. Do postępowań w sprawie świadczenia pieniężnego ze środków budżetu państwa wszczętych
i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
art. 36 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Do świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa przyznanych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, w tym świadczeń, o których mowa w art. 85 ust. 4 ustawy zmienianej
w art. 1, stosuje się art. 36 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Opłaty skarbowe
Decyzja o przyznaniu albo o odmowie przyznania świadczenia jest czynnością urzędową
dokonywaną na wniosek zainteresowanego, a zatem podlega opłacie skarbowej. Również
złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania osoby zainteresowanej podlega opłacie skarbowej
(z uwzględnieniem wyjątków o których mowa poniżej).
Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U
z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.) – opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na
wniosek.
Stosownie do art. 1 ust 1 pkt 2 ustawy opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie
z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym (wyjątek stanowią
pełnomocnictwa notarialne).
Stosownie do Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień,
stanowiącego załącznik do ww. ustawy:
 dokonanie czynności urzędowej, polegającej na wydaniu decyzji - podlega opłacie
skarbowej w kwocie 10 zł. (część I wykazu: Dokonanie czynności urzędowej – pkt 53),
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
– podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, (część IV wykazu: Złożenie dokumentu)
Wyjątki.
ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii:
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poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru
dokumentów,



jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu,



jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej [tj.
osoba, która dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności
urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego
odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu ubóstwa].

Uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać na następujący rachunek opłat skarbowych dla
Dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa, w banku: Bank Handlowy w Warszawie, ul. Goleszowska 6:
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (tytuły wpłat: opłaty skarbowe) *
Tytułem: opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji dla ………………….. (należy podać
imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy) / złożeniem dokumentu pełnomocnictwa dla
……………. (należy podać imię, nazwisko pełnomocnika oraz dane wnioskodawcy).

! WAŻNE:
Począwszy od wypłat świadczeń za styczeń 2016 r. świadczenia pieniężne z budżetu
państwa są zwolnione w Polsce z podatku dochodowego - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2032, z późn. zm.).
Zatem od 01.01.2016 r. wzrosła kwota świadczenia dla każdej osoby pobierającej świadczenie
- w związku ze zwiększeniem przelicznika kwoty bazowej oraz zwolnieniem świadczenia
(w Polsce) z podatku dochodowego.

*

Numer rachunku aktualny na dzień sporządzenia informacji. Każdorazowo należy sprawdzić ważność na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce BIP, menu podmiotowe, dzielnice, dzielnica Śródmieście.
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3. Informacje dotyczące składanych wniosków.
Przyznanie i wypłata świadczeń dokonywana jest zgodnie z decyzją Ministra wydaną w
postępowaniu wszczętym na podstawie złożonego przez osobę zainteresowaną wniosku wraz
z załącznikami dokumentującymi spełnianie warunków określonych w ustawie o sporcie o
których mowa w pkt 2. Informacji.
Celem ułatwienia, osobom zainteresowanym wypłatą świadczenia przygotowano druk,
będący załącznikiem do Informacji. Wypełniony druk należy złożyć lub przygotować
wniosek na jego podstawie.
Udokumentowanie niekaralności za doping w sporcie (art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy o sporcie)
może przybrać formę:
1. Przedstawienia dokumentów świadczących o braku karania dyscyplinarnie za doping
w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub
więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar lub
2. Stosownie do art. 75 § 2 zd. 2 K.p.a. jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia
właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na
jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe
zeznania. Przykładowo strona może złożyć oświadczenie o treści „oświadczam, że nie
byłem/byłam* karany/karana* dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w
wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na
jej jednostkowy wymiar. Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności karnej za
zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i oświadczam, że dane zawarte w
oświadczeniu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.” (takie oświadczenie jest
ujęte w zaproponowanym druku wniosku).
W przypadku zaistnienia sytuacji ustania co najmniej jednego z warunków przyznania
świadczenia czyli zaprzestania spełniania warunków takich jak:
 nieuczestniczenie we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy,
 posiadanie obywatelstwo polskiego,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
 niekaralność za doping w sporcie (w wymiarze określonym w ustawie),
osoba otrzymująca świadczenie, niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw
kultury fizycznej o zaistnieniu przesłanki pisemnie, z podaniem daty zaistnienia przesłanki.
Przykładowo może być to: informacja o powrocie do współzawodnictwa sportowego od
dnia…. .
W takim przypadku również musi zostać wydana przez ministra właściwego do spraw kultury
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fizycznej decyzja administracyjna. W takim przypadku należy wnieść także opłatę skarbową
o której mowa w pkt. 2 Informacji.
W przypadku gdy osoba która została pozbawiona w drodze decyzji świadczenia może się
ubiegać o nie ponownie, gdy spełnia warunki określone w art. 36 ustawy o sporcie. Należy
wówczas złożyć ponownie wniosek wraz z załącznikami i dokonać opłaty skarbowej.
W przypadku zgonu osoby pobierającej świadczenie, osoby najbliższe (rodzina, inne osoby
spokrewnione) lub sprawujące opiekę nad świadczeniobiorcą zgłaszają zgon osoby
pobierającej świadczenie, poprzez przesłanie aktu zgonu. Zaprzestanie wypłaty świadczenia
w przypadku zgonu świadczeniobiorcy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Należy mieć na uwadze, że w przypadku nieotrzymania stosownej informacji Ministerstwo
będzie domagało się od spadkobierców zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń
pieniężnych. Świadczenie wypłacane jest w pełnej wysokości niezależnie od dnia w danym
miesiącu, w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.
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