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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o sporcie 
kwalifikowanym. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 

 

U S T A W A 

                        z dnia 

 

 

o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym  

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym 

(Dz. U. Nr 155, poz. 1298) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Członek kadry narodowej może otrzymywać stypendium 

sportowe niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia 

z tytułu uprawiania sportu kwalifikowanego  albo stypen-

dium sportowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zajmie 

miejsce punktowane we współzawodnictwie międzynaro-

dowym i zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji 

programu przygotowań olimpijskich albo programu 

przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, 

opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, 

oraz do udziału w tych zawodach.”. 

   
 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Proponowana nowelizacja art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym dotyczy zmiany zakresu przedmiotowego tego przepisu, na 

podstawie którego członek kadry narodowej może otrzymywać stypendium 

sportowe.  

 

Dotychczasowa regulacja w tym zakresie okazała się błędna i wyłączała spod 

możliwości ubiegania się o stypendium sportowe znaczną liczbę sportowców. 

Ponadto brak jest definicji „uzyskania kwalifikacji do igrzysk olimpijskich”, co 

powoduje znaczne komplikacje przy ustalaniu kręgu sportowców uprawnionych 

do otrzymania stypendium.  

 

W związku z faktem, że stypendium sportowe w rozumieniu tego przepisu ma 

stanowić motywację dla przygotowań do zawodów o charakterze mistrzowskim, 

a nie  być świadczeniem za zasługi, konieczna okazała się zmiana polegająca 

na możliwości przyznania stypendium osobom, które zajęły miejsca 

punktowane we współzawodnictwie międzynarodowym. Pozwoli to na objęcie 

tym przepisem większej liczby sportowców, gdyż w dotychczasowym brzmieniu 

prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego przysługiwało 

bardzo nielicznej grupie sportowców. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt ustawy 

Projekt ustawy oddziałuje na polskie związki sportowe. 

 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt ustawy został skonsultowany z polskimi związkami sportowymi 

i Polskim Komitetem Olimpijskim. Żadne uwagi nie zostały zgłoszone. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków  

finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. Wydatki będą realizowane ze środków budżetowych 

w części 25 budżetu państwa – Kultura fizyczna i sport. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną 

gospodarki 

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na konkurencyjność wewnętrzną  

i zewnętrzną gospodarki. 

 

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

 Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
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