
Dostosowanie działalności polskiego związku sportowego do wymogów ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie w zakresie obowiązującego w nim statutu (Dz. U. Nr 127, poz. 

857, z późn. zm. - dalej jako: „ustawa o sporcie”) 

Poniżej przykładowa lista zagadnień, do wykorzystania przy dokonywaniu analizy zakresu 

niezbędnych dostosowań statutu polskiego związku sportowego 

 

Pytanie 

 

Tak 

 

Nie  

1. Czy statut polskiego związku sportowego powołuje się wyłącznie na 

aktualnie obowiązujące przepisy? 
  

Uwaga: Nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz w znacznym 

zakresie przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 

 

2. Czy statut polskiego związku sportowego reguluje: 

 

1. nazwę, odróżniającą je od innych polskich związków sportowych, 

organizacji i instytucji, 

  

2. teren działania i siedzibę,   

3. cele i sposoby ich realizacji,   

4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa 

oraz prawa i obowiązki członków, 

  

5. władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich 

kompetencje, 

  

6. sposób reprezentowania oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,  

a także warunki ważności jego uchwał, 

  

7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek 

członkowskich, 

  

8. zasady dokonywania zmian statutu,   

9. sposób rozwiązania się.   

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (dalej: ustawa 

prawo o stowarzyszeniach), mającej zastosowanie w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie do polskich związków 

sportowych. 

3. Jeśli statut przewiduje tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych, czy 

określa ich strukturę organizacyjną i zasady tworzenia? 

  

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach, mającej zastosowanie w zw. z art. 7 ust. 3 

ustawy o sporcie do polskich związków sportowych. 



 

Pytanie 

 

Tak 

 

Nie  

4. Jeśli statut przewiduje walne zebranie delegatów, zamiast walnego zebrania 

członków, czy statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich 

kadencji? 

  

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach, mającej zastosowanie w zw. z art. 7 ust. 3 

ustawy o sporcie do polskich związków sportowych. 

5. Czy wszyscy członkowie zarządu wybierani są przez walne zgromadzenie 

członków / delegatów? 

  

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pk 5 oraz (pośrednio) art. 30 ust. 2 ustawy prawo o stowarzyszeniach, 

mającej zastosowanie w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie do polskich związków sportowych. 

6. Czy statut pozwala na członkostwo wyłącznie osobom prawnym?   

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie. 

7. Jeśli statut reguluje długość kadencji władz (organów), czy nie jest ona 

dłuższa niż 4 lata? 

  

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy o sporcie. 

8. Czy zgodnie ze statutem funkcji prezesa zarządu nie można pełnić przez  

dwie następujące po sobie kadencje? 

  

Podstawa prawna: art.9 ust. 2 ustawy o sporcie. 

9. Czy zgodnie ze statutem członek zarządu nie może: 

 

1. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku,   

2. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną 

bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowyc, 

  

3. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane  

z oskarżenia publicznego. 

  

Podstawa prawna: art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie. 

10. Czy regulamin dyscyplinarny jest uchwalany przez walne zgromadzenie 

członków/delegatów? 

  

Podstawa prawna: art. 9 ust. 4 ustawy o sporcie. 

11. O ile w statucie określono zasady posiadania udziałów lub akcji, czy 

zakazuje on łączenia członkostwa i posiadania udziałów lub akcji na zasadach 

  



 

Pytanie 

 

Tak 

 

Nie  

określonych w art. 10 ustawy o sporcie? 

Podstawa prawna: art. 10 ustawy o sporcie. 

12. Jeśli w statucie lub regulaminach polskiego związku sportowego są 

postanowienia dotyczące wizerunku zawodnika – członka kadry narodowej, to 

czy odpowiadają one wymogom z art. 14 ustawy o sporcie? 

  

Po  Podstawa prawna: art. 14 ustawy o sporcie. 
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x 

 


