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Zawodnicy z niepełnosprawnością walczą na Igrzyskach Paraolimpijskich o medale. Jednak sport 
paraolimpijski tak bardzo się profesjonalizuje, że kwestia pieniędzy staje się niezwykle istotna. 
Jakie nagrody przewidziano dla medalistów z Rio? Na co mogą liczyć po zakończeniu kariery? 

 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaca olimpijczykom i paraolimpijczykom za ich medale 
dokładnie takie same kwoty nagród – informuje nas Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, rzecznik prasowy 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. – W tym roku, decyzją ministra Witolda Bańki, kwoty te zostały 
znacznie podniesione i są największe w historii. Tak oto, za złoto wypłaconych zostanie 64400 zł, za 
srebro – 46000 zł, za brąz – 36800 zł. 

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe. 

Emerytura po 40. roku życia 

Medaliści Igrzysk Paraolimpijskich, którzy zakończą karierę, mogą też liczyć na emeryturę sportową. 
Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki czytamy, że warunkiem jej otrzymania jest zdobycie 
medalu na: 

 igrzyskach olimpijskich, 

 igrzyskach paraolimpijskich lub zawodach sportowych osób z niepełnosprawnością, 
odbywających się przed 1992 r., które były odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, 

 igrzyskach osób głuchych lub zawodach sportowych, odbywających się przed 2001 r., które były 
odpowiednikiem igrzysk głuchych, 

 zawodach Przyjaźń 84 (zawody, które zorganizowano, kiedy państwa bloku wschodniego 
zbojkotowały igrzyska w Los Angeles). 

Ponadto warunkiem otrzymania emerytury jest ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery 
sportowej. Zawodnik musi mieć obywatelstwo polskie i mieszkać w Polsce lub w innym kraju Unii 
Europejskiej. Nie może być także skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

W 2016 r. emerytura olimpijska wynosi 2623,38 zł i zwolniona jest z podatku dochodowego. W 
zeszłym roku pobierało ją 241 paraolimpijczyków, 266 medalistów igrzysk olimpijskich i 61 
medalistów zawodów Przyjaźń 84. W 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki wydało na świadczenia 
dla paraolimpijczyków 7,03 mln zł. 

Link do tekstu na portalu: http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/340959 
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