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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 38. posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. ustawę 

o zmianie ustawy o sporcie. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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U S TAWA  

z dnia 1 października 2021 r. 

o zmianie ustawy o sporcie 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 29 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie działań 

związanych z dofinansowaniem sportu, może zlecić podmiotom wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy 

art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje 

się odpowiednio.”; 

2) w art. 32: 

a) ust. 1e otrzymuje brzmienie: 

„1e. W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium 

sportowe, o którym mowa w ust. 1 oraz art. 32a ust. 1.”, 

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej, trenerowi 

oraz zawodnikowi stypendium sportowego, a także wstrzymywania i 

pozbawiania tego stypendium,”; 

3) w art. 32a w ust. 1 wyraz „1,5-krotności” zastępuje się wyrazem „2-krotności”; 

4) po art. 32a dodaje się art. 32b i art. 32c w brzmieniu: 

„Art. 32b. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium sportowe 

w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności podstawy określonej w art. 32 ust. 1b, 

na okres do 12 miesięcy, członkowi kadry narodowej, który ukończył 16 lat i nie 

ukończył 23 lat. 

2. Stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać członek 

kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu 
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przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych 

lub olimpiady szachowej albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub 

mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz 

do udziału w tych zawodach. 

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje, wstrzymuje lub 

pozbawia stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy, 

na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego 

Instytutu Badawczego. 

4. Do stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1b i 1c oraz ust. 2–6, a także przepisy wydane na 

podstawie art. 32 ust. 7. 

Art. 32c. 1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać stypendium sportowe 

zawodnikowi lub trenerowi w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności podstawy 

określonej w art. 32 ust. 1b na okres do 12 miesięcy. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje stypendium 

sportowe, o którym mowa w ust. 1,  z własnej inicjatywy. 

3. Stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zawodnikowi 

lub trenerowi, który nie był karany dyscyplinarnie za doping w sporcie 

dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej 

niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar. 

4. Pozbawienie stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, z mocy 

prawa następuje z chwilą uzyskania przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej informacji o: 

1) pozytywnym wyniku kontroli antydopingowej; 

2) tymczasowym aresztowaniu; 

3) skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może pozbawić stypendium 

sportowego, o którym mowa w ust. 1, w przypadku rażącego naruszenia 

postanowień Karty Olimpijskiej. 

6. Do stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 32 ust. 2 i 5 oraz przepisy wydane na podstawie art. 32 

ust. 7.”; 
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5) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby pobierające stypendia sportowe, o których mowa w art. 5, art. 31 

ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, art. 32a ust. 1, art. 32b ust. 1 oraz art. 32c ust. 1, są 

stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 

1621), a okres ich pobierania zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) oraz do okresu zatrudnienia, 

od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu 

pobierania stypendium sportowego stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot 

wypłacający stypendium.”; 

6) w art. 36: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) na olimpiadzie szachowej,”, 

b) w ust. 3 wyraz „1,4” zastępuje się wyrazem „1,8”. 

Art. 2. Świadczenie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

przysługuje osobom wskazanym w art. 36 ust. 1 pkt 1a ustawy zmienianej w art. 1, 

które spełniły kryteria, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 7 

oraz art. 33 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 7 oraz art. 33 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej 

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

Art. 4. 1. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa, 

będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi w roku: 

1) 2022 – 51 mln zł; 

2) 2023 – 51mln zł; 

3) 2024 – 51mln zł; 

4) 2025 – 51mln zł; 

5) 2026 – 51 mln zł; 

6) 2027 – 51mln zł; 

7) 2028 – 51mln zł; 
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8) 2029 – 51mln zł; 

9) 2030 – 51mln zł; 

10) 2031 – 51mln zł. 

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków na dany rok 

budżetowy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na 

wprowadzeniu limitu realizowanych zadań. 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa 

w ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

Art. 5. 1. W roku 2022, w celu realizacji ustawy, minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej może dokonać zwiększenia dotacji celowych dla Instytutu Sportu – 

Państwowego Instytutu Badawczego o kwotę do 44 000 tys. zł. 

2. W roku 2022 nie stosuje się ograniczenia wynikającego z art. 21 ust. 6 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 

2021 r. poz. 1192) w zakresie wysokości dotacji celowej dla Instytutu Sportu – 

Państwowego Instytutu Badawczego. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


