
L.P.
Podmiot zgłaszający 

uwagę

Jednostka 

redakcyjna
Treść uwagi Rozstrzygnięcie

1 PZ Bokserski

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 1 

ustawy o sporcie

Skreślenie w art. 9 ust. 3 pkt 1 zakazującego łączenia 

funkcji w zarządzie Polskiego Związku Sportowego z 

funkcją w innych władzach związku.

Uwaga nie uwzględniona. Zmiana nie jest zasadna, gdyż jej 

uwzględnienie spowoduje odstępstwo od założeń 

wskazanych przez projektodawców w uzasadnieniu do 

projektu ustawy o sporcie: „Przyznanie polskiemu związkowi 

sportowemu wiodącej roli w zakresie organizowania 

określonego sportu, a zatem władcze wpływanie na sferę 

praw i obowiązków uczestników współzawodnictwa 

sportowego, musi być powiązane z zapewnieniem 

odpowiednich instrumentów ustrojowych, które 

urzeczywistniać mają zasady transparentności i dobrego 

zarządzania w organizacjach sportowych. W związku z tym w 

art. 9 projektu ustawy przewidziano minimalne wymogi, 

których realizacja ma być zagwarantowana w 

postanowieniach statutu polskiego związku sportowego. Są 

nimi m.in.: kadencyjność władz, ograniczenia w pełnieniu 

funkcji prezesa zarządu związku, obowiązek corocznego 

rozpatrywania przez walne zgromadzenie członków albo 

delegatów sporządzonego przez zarząd sprawozdania z 

działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego, 

ocenionego przez biegłego rewidenta.”.   Z powyższych 

względów  zakres zakazu określonego w art. 9 ust. 3 pkt 1 

jest uzasadniony. 

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie.
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2 KPRM do uzasadnienia

uzupełnić OSR o omówienie wpływu regulacji na 

funkcjonowanie PZS, które nie dostosowały swojej 

działalności do wymogów ustawy o sporcie poprzez 

niedostosowanie struktury lub brak właściwej 

przynależności do międzynarodowej organizacji 

sportowej, w tym omówienie przesunięć lub zmian 

wysokości środków finansowych

Uzasadnienie zostanie uzupełnione o krotką informację o 

braku wpływu regulacji w zakresie wskazanym przez KPRM

3 KPRM do uzasadnienia
Uzupełnić OSR o omówienie wyników konsultacji 

społecznych

Projekt zostanie uzupełniony po zakończeniu analizy 

zgłoszonych uwag

4 COS Art. 1 pkt 6
W art. 29 w projektowanym ust. 1a zastąpić wyraz 

"zapewnieniem" wyrazem "tworzeniem".

Uwaga nie uwzględniona. Proponowana zmiana nie zmienia 

treści normatywnej projektowanej regulacji. 

Dostosowywanie treści ustawy do treści statutu danej 

jednostki organizacyjnej może być oceniane jako praktyka 

nieuzasadniona.  

5 COS Art. 1 pkt 6

W art. 29 w projektowanym ust. 1a wyrazy "w 

szczególności" umieścić po wyrazach "przyznać 

dotację" oraz usunąć wyraz "celowe"

Uwaga nie uwzględniona. Dotacje dla COS mają charakter 

dotacji celowej; wykreślenie wyrazu "celowe"  jest 

niezasadne gdyż może powodować  rozszerzenie znaczenia 

przepisu. Podobnie nie ma uzasadnienia rozszerzanie 

katalogu celów na które będą przeznaczane dotacje poprzez 

użycie wyrazów "w szczególności" w proponowany przez 

COS sposób.

6 COS Art. 1 pkt 6
W art. 29 w projektowanym ust. 1a w pkt 1 wyrazy 

"obiektami sportowymi" zastąpić "obiektami".

Uwaga nie uwzględniona. Propozycja przepisu opiera się na 

założeniu, że przyznawanie dotacji będzie dotyczyło 

wyłącznie obiektów sportowych. Proponowana zmiana 

rozszerzy zakres przedmiotowy przepisu. Charakter dotacji 

celowej MSiT powoduje, że powinny one obejmować 

wyłącznie obiekty sportowe, nie zaś pozostałe obiekty COS 

wykorzystywane komercyjnie - ten zakres jako generujący 

zyski powinien być pokrywany z działalności komercyjnej 

COS.

7 COS Art. 1 pkt 6
W art. 29 w projektowanym ust. 1a w pkt 2 wyraz 

"służących" zastąpić wyrazami "związanych z".

Uwaga nie uwzględniona. Propozycja rozszerza zakres 

projektowanego przepisu. Proponowana przez COS treść 

przepisu daje możliwość interpretacji roszerzającej - w 

świetle powyższych uwag sprzeczną z wolą ustawodawcy 

(dysponenta). 
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8 PZ Warcabowy Art. 1 pkt 4

Negatywna ocena projektowanego art. 22a ustawy o 

sporcie. Zdaniem PZ Warcabowego projektowany 

przepis oznacza likwidację polskich związków 

sportowych, których międzynarodowe federacje nie są 

uznawane przez MKOl. PZ Warcabowy podkreśla, że 

przepis będzie powodował działania mechaniczne na 

podstawie decyzji zapadających poza granicami Polski.

Uwaga nie uwzględniona. Proponowany przepis nie będzie 

skutkował likwidacją Polskiego Związku Sportowego, a 

jedynie zmianą jego formy organizacyjno-prawnej. Problem 

poruszony w piśmie Polskiego Związku został szeroko 

omówiony w uzasadnieniu projektu ustawy - str. 8-10 

projektu.  Określając wymóg przynależności  polskiego 

związku sportowego do międzynarodowej federacji 

sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski  ustawodawca odwołał się do kryteriów będących 

powszechnie uznanymi w światowym sporcie.  Znaczenie i 

pozycja MKOl w tym obszarze została ukształtowana w 

wieloletniej historii działalności tej organizacji. 

Ustawodawca zdecydował, że  szczególne uprawnienia 

polskiego związku sportowego wynikające z art. 13 ust. 1 

ustawy o sporcie, mogą przysługiwać wyłącznie podmiotom  

zdolnym w pełni  realizować określone w ustawie 

kompetencje, a w szczególności zapewnić uczestnictwo 

utworzonej przez PZS kadrze narodowej w rywalizacji 

sportowej najwyższej rangi, w tym w letnich i zimowych 

igrzyskach olimpijskich. 

9 Minister Zdrowia

Poza projektem 

Art. 37 ust. 2 

ustawy o sporcie

Propozycja nowego brzmienia art. 37 ust. 2. : "2. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej 

określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy 

uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o 

których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość 

wymaganych badań lekarskich, uwzględniając 

specyfikę współzawodnictwa sportowego". Ponadto 

Minister Zdrowia zaproponował uzupełnienie 

uzasadnienia w tym zakresie.

Uwaga uwzględniona.  Przedstawione argumenty wskazują 

na występowanie zidentyfikowanej przez Ministra Zdrowia 

luki prawnej w art. 37 ust. 2, a treść uwag MZ zmierza do 

usunięcia tej luki. 
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10 Minister Zdrowia

Poza projektem 

dodanie art. 2a do 

projektu

Propozycja związana ze zmianą w art. 37 ust. 2 ustawy 

o sporcie - przedłużenie mocy obowiązywania 

dotychczasowego rozporządzenia do czasu wejścia w 

życie nowych przepisów wykonawczych - nie dłużej niż 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz 

uzupełnienie uzasadnienia w tym zakresie.

Uwaga uwzględniona.  Jest to konsekwencja przyjęcia uwagi 

L.P. 9. 

11
PZ Brydża 

Sportowego

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 1 

ustawy o sporcie

W art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy o sporcie po wyrazach 

"tego związku" dodać wyrazy "za wyjątkiem delegata 

na walne zgromadzenie". W przypadku 

nieuwzględnienia propozycji, PZ Brydża Sportowego 

proponuje doprecyzowanie ustawy o sporcie i 

wyraźne uregulowanie konsekwencji prawnych 

wybrania delegata do zarządu.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 1 . 

Ponieważ propozycja dotyczy wyłączenia spod działania 

zakazu łączenia funkcji delegatów na walne zgromadzenie 

należy zauważyć, że rzeczywistą funkcję kontrolną wobec 

organu wykonawczego PZS, jakim jest zarząd, pełni walne 

zgromadzenie członków albo delegatów. Z powyższych 

powodów zakres  zakazu określonego w przepisie art. 9 ust. 

3 pkt 1 jest uzasadniony także w odniesieniu do osób 

pełniących funkcję delegata na walne zgromadzenie. Treść 

regulacji w omawianym przepisie jest wystarczająca, 

wprowadza istotne ograniczenia systemowe, ważne z 

punktu widzenia funkcjonowania ustawy, pozostawiając 

jednocześnie PZSom możliwość szczegółowego 

uregulowania tego zagadnienia stosownie do specyfiki 

danego PZS. 

12
PZ Brydża 

Sportowego
Art. 1 pkt 2

W art. 9  ust. 4 ustawy o sporcie po wyrazach "związku 

sportowego" dodać wyrazy "którego roczny budżet 

przekracza kwotę 1,2 miliona EURO".

Uwaga nie uwzględniona. Propozycja ogranicza ilość 

polskich związków sportowych, na które nałożono wymóg 

corocznego rozpatrywania sporządzonego przez zarząd 

sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania 

finansowego. Przedmiotowy przepis stanowi podstawę do 

przedstawienia rzetelnych danych dotyczących sytuacji 

finansowej polskiego związku sportowego. Umożliwia 

jednocześnie członkom PZS lub wybranym przez nich 

delegatom kontrolę finansów polskiego związku 

sportowego. Wymóg ten powinien dotyczyć wszystkich 

związków niezależnie od wielkości budżetu. Dodatkowo 

uzasadnienie jak w L.P. 49
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13 PKOl

Poza projektem 

Art. 9 ust. 2 

ustawy o sporcie

ograniczenia pełnienia funkcji prezesa polskiego 

związku sportowego do 2 następujących po sobie 

kadencji nie uwzględnia specyfiki krajowych i 

międzynarodowych organizacji sportowych

Uwaga nie uwzględniona. Kwestia ta powinna być 

rozważana w kontekście założeń jakie towarzyszyły 

projektodawcy ustawy o sporcie. W uzasadnieniu projektu 

ustawy o sporcie wskazywano, że „Wymogi te mają 

zapewnić dostęp nowych kadr oraz zmienną reprezentację 

środowiska sportowego w najwyższych władzach 

zarządzających polskim sportem”. Należy zauważyć, że 

ograniczenie z art. 9 ust. 2 ustawy o sporcie odnosi się 

jedynie do prezesa zarządu. Wielokadencyjność na tym 

stanowisku w dużym stopniu ogranicza możliwości kontrolne 

członków polskiego związku sportowego i osłabia znaczenie 

procesu wyborczego.

14 PKOl

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o sporcie

zdaniem PKOl nie jest zasadne utrzymanie zakazu 

łączenia funkcji członka zarządu z funkcją w innych 

władzach danego związku

Uwaga nie uwzględniona. Przedmiotowy przepis ma na celu 

przede wszystkim zapobiegać istnieniu konfliktu interesów 

w procesie decyzyjnym podejmowanym przez Zarząd PZS. 

Dotychczasowa praktyka stosowania przepisu wskazuje, że 

regulacja ta sprawdza się.

15 PKOl

Poza projektem 

dodanie 

przepisów 

regulujących 

status Trybunału 

Arbitrażowego ds. 

Sportu

Prośba o uwzględnienie w projekcie ustawy zmian 

opracowanych przez Zespół Trybunału Arbitrażowego 

ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Nie uwzględniać uwagi – Przedmiotowe zagadnienie 

wymaga dalszych prac koncepcyjnych. Z uwagi na 

planowany zakres zmian ustawy o sporcie nie może zostać 

uwzględniona w aktualnie procedowanym projekcie. Prace 

nad propozycją będą kontynuowane wraz z kompleksową 

regulacją postępowań dyscyplinarnych w sporcie.

16 PKOl

Poza projektem 

Art. 29 ust. 7 

ustawy o sporcie

Rozszerzenie listy imprez, do których przygotowania 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej może 

udzielić dofinansowania na podstawie art. 29 ust. 7 o 

Igrzyska Europejskie, młodzieżowe igrzyska olimpijskie 

i olimpijskie festiwale młodzieży Europy  (EYOF).

Uwaga nie uwzględniona. W aktualnym stanie finansów 

publicznych nie jest możliwe zwiększanie wydatków na 

nowe zadania.
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17 PZ Jeździecki Art. 1 pkt 1

Rozciągnięcie zakazu na podmioty posiadające udziały 

lub akcje w spółce prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez 

ten związek jego zadań statutowych jest zbyt daleko 

idące. Dodatkowe obostrzenia przepisu art. 9 ust. 3 

będzie utrudniało wybór fachowców do władz polskich 

związków sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Przedmiotowy przepis ma na celu 

przede wszystkim zapobiegać istnieniu konfliktu interesów 

w procesie decyzyjnym podejmowanym przez Zarząd PZS. 

Rozszerzenie zakazu w proponowanym zakresie jest 

uzasadnione treścią art. 551 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca 

będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  może 

przekształcić formę prowadzonej działalności w 

jednoosobową spółkę kapitałową. Dokonanie wskazanego  

w art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przekształcenia w 

obecnym stanie prawnym skutkuje tym, że taka osoba 

fizyczna przestaje być objęta zakazem z art. 9 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie.

18 PZ Bilardowy Art. 1 pkt 1

PZ Bilardowy nie zgadza się z aktualnie 

obowiązującymi ograniczeniami w art. 9 ust. 3 ustawy 

o sporcie i nie akceptuje kolejnych ograniczeń w tym 

przepisie.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 17

19 PZ Bilardowy Art. 1 pkt 2

Zdaniem PZ Bilardowego powinna istnieć możliwość 

wyboru pomiędzy biegłym rewidentem a niezależnym 

audytorem wewnętrznym. Ponadto Ministerstwo 

Sportu i Turystyki powinno zabezpieczyć pieniądze na 

ten cel.

Uwaga nie uwzględniona. Przedmiotowy przepis stanowi 

gwarancje prawidłowego sporządzenia sprawozdania 

finansowego, jak i przedstawienia rzetelnych danych 

dotyczących sytuacji finansowej polskiego związku 

sportowego. W aktualnym stanie finansów publicznych nie 

jest możliwe zwiększanie wydatków na nowe zadania.

20 PZ Bilardowy

Poza projektem 

Art. 9 ust. 2 

ustawy o sporcie

PZ Bilardowy wyraża wątpliwości na temat 

ograniczenia pełnienia funkcji prezesa polskiego 

związku sportowego do 2 następujących po sobie 

kadencji. Niewiele jest stanowisk, które podlegają 

systemowi dwukadencyjności. Jakie są przesłanki 

obowiązywania tego przepisu?

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 13
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21 PZ Taekwon-do Art. 1 pkt 4

Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu. 

Zdaniem PZ Taekwon-do pozbawi on statusu polskiego 

związku sportowego 15 obecnie funkcjonujących 

polskich związków sportowych w przypadku braku 

zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej 

federacji. Przepis ten nie uwzględnia ważnego 

społecznego charakteru także osiągnięć 

organizacyjnych, sportowych, zasięgu, tradycji, 

potencjału czy pozycji międzynarodowej tych 

związków. W opinii PZ Taekwon-do przepis narusza 

art. 2 Konstytucji RP poprzez złamanie konstytucyjnej 

zasady demokratycznego państwa prawa, naruszeniu 

zasady pewności prawa, zasady niedziałania prawa 

wstecz, zasady praw słusznie nabytych, oraz zasady 

niedyskryminacji.

Uwaga nie uwzględniona. Potrzeba tej zmiany wynika ze 

specyfiki i istoty instytucji PZS oraz podstawowych założeń 

regulacji sportu przyjętych w ustawie o sporcie. Z art. 68 ust. 

5 Konstytucji wynikają dwie główne zasady w zakresie 

reglamentacji prawnej kultury fizycznej, w tym sportu, tj.: 

podstawowa zasada wolności uprawiania i organizowania 

kultury fizycznej oraz uzupełniająca ją zasada pomocniczości 

państwa we wskazanym zakresie. Istnienie PZS w danym 

sporcie powoduje, że w zakresie określonym w art. 13 

ustawy o sporcie, sfera wolności uprawiania sportu jest 

ograniczona wyłącznymi uprawnieniami takiego PZS. 

Wymóg przynależności PZS do międzynarodowej federacji 

sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski został ustalony w oparciu o kryteria powszechnie 

uznane w światowym sporcie. Ustawodawca zdecydował, że  

szczególne uprawnienia polskiego związku sportowego 

wynikające z art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie, mogą 

przysługiwać wyłącznie podmiotom  zdolnym w pełni  

realizować określone w ustawie kompetencje, a w 

szczególności zapewnić uczestnictwo utworzonej przez PZS 

kadrze narodowej w rywalizacji sportowej najwyższej rangi, 

w tym w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich.
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22 PZ Taekwon-do Art. 2 Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu. 

Uwaga nie uwzględniona. Projektowany przepis ma na celu 

rozwiązanie kwestii niedostosowania do ustawy o sporcie 

PZS, które na gruncie ustawy o sporcie kwalifikowanym były 

stowarzyszeniami posiadającymi status PZS (Aeroklub Polski, 

LOK, Polski Związek Wędkarski). Organizacje te nie 

dostosowując się do ustawy o sporcie nie tyle ryzykują 

utratę statusu polskiego związku sportowego, lecz jako PZS 

mogą zostać rozwiązane, a więc utracić byt prawny. Brak 

dostosowania do ustawy o sporcie, pomimo upływu 

dwuletniego okresu dostosowawczego może zostać bowiem  

uznany za rażące i uporczywe naruszanie prawa, a 

podnoszone przez te podmioty argumenty o niemożności 

dostosowania swojej struktury do art. 8 ust. 1 ustawy o 

sporcie uznane za brak warunków do przywrócenia 

działalności zgodnej z prawem. Wskazanym w tym przepisie 

podmiotom powinna zostać przywrócona forma prawna 

stowarzyszeń o ile nie dostosują swojej działalności do 

wymogów ustawy o sporcie.

23 PZ Piłki Nożnej Art. 1 pkt 10 i 11

Planowane rozszerzenie penalizacji zachowań 

korupcyjnych w sporcie także na takie, które dotyczą 

nie tylko wyników zawodów  sportowych, ale również 

ich przebiegu może natrafić na duże problemy 

dowodowe, zarówno na etapie postępowania 

przygotowawczego, jak i sądowego. Zdaniem PZPN ten 

sam cel można osiągnąć przez wprowadzenie zakazu 

obejmowania powyższych zdarzeń, mających miejsce 

w trakcie zawodów sportowych, zakładami 

bukmacherskimi.

Uwaga nie uwzględniona. Rozszerzenie karalności w 

projektowanym zakresie uzgodniono roboczo z 

przedstawicielami Komendy Głównej Policji, którzy nie 

podnosili tego rodzaju wątpliwości. Wyłączenie określonego 

rodzaju zakładów z oferty zakładów bukmacherskich nie jest 

możliwe, ponieważ większość z wiodących firm na tym rynku 

nie jest zarejestrowana w Polsce. 
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24 PZ Piłki Nożnej

Poza projektem 

Art. 15 ust. 2 

ustawy o sporcie

Propozycja nowego brzmienia przepisu: "2. w 

przypadku, gdy ponad połowa klubów sportowych 

biorących udział w rozgrywkach ligowych w 

najwyższej klasie rozgrywkowej w danej dyscyplinie 

sportu działa w formie spółek akcyjnych, polski 

związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę 

zawodową".

Uwaga nie uwzględniona. Funkcjonujące w aktualnym stanie 

prawnym rozwiązanie sprawdziło się w praktyce. 

25 Aeroklub Polski do uzasadnienia

Niezgodne ze stanem faktycznym jest sformułowanie 

zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy, że żaden z 

podmiotów posiadających przed wejściem w życie 

ustawy o sporcie statut PZS nie dostosował swojej 

działalności, w tym przepisów statutu i regulaminów 

do wymogów ustawy. Aeroklub Polski podkreślił, że 

podjął ogromny wysiłek zmierzający do dostosowania 

regulacji wewnętrznych do ww. wymogów.

Uzasadnienie oddaje rzeczywisty stan na dzień sporządzenia 

projektu. Niezależnie od podejmowanych działań faktem 

jest, że działalność Aeroklubu Polskiego nie została na ten 

dzień dostosowana do wymogów ustawy o sporcie. Projekt 

ustawy przewiduje wydłużone vacatio legis dla 

projektowanego art. 2 aby umożliwić zainteresowanym 

podmiotom dokończenie działań dostosowawczych.

26 Aeroklub Polski

Poza projektem 

Art. 82a ustawy o 

sporcie

Propozycja dodania nowego przepisu w brzmieniu: 

"art. 82a. Terenowe jednostki organizacyjne 

Aeroklubu Polskiego, posiadające w dniu wejścia w 

życie ustawy osobowość prawną, stają się 

stowarzyszeniami w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), w 

terminie i na warunkach określonych w uchwale 

walnego zgromadzenia członków lub delegatów 

Aeroklubu Polskiego.".

Uwaga nie uwzględniona. Propozycja Aeroklubu Polskiego 

była przedmiotem dokładnych analiz i spotkań roboczych z 

przedstawicielami Aeroklubu Polskiego. Po przeprowadzonej 

analizie propozycja nie została uwzględniona z uwagi na 

zapewnienia Aeroklubu Polskiego, że dostosował swoją 

działalność do wymogów ustawy o sporcie.

27 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Nałożenie na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązku nieodpłatnego udostępnienia obiektów 

sportowych dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży oraz wprowadzenie przepisu, wedle 

którego obiekty sportowe wykorzystywane do 

prowadzenia zajęć sportowych dzieci i młodzieży nie 

podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości.

Uwaga nie uwzględniona. Proponowane rozwiązanie 

mogłoby stanowić duże pole do nadużyć w celu uzyskania 

bezpłatnego dostępu do obiektów sportowych. Z drugiej 

strony proponowane wyłączenie obiektów sportowych spod 

podatku od nieruchomości doprowadzi do zmniejszenia 

dochodów gmin.
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28 Aeroklub Polski

Poza projektem 

Art. 3 ust. 2 

ustawy o sporcie

Należy dopuścić możliwość prowadzenia działalności 

w zakresie sportu w klubach sportowych 

zdecydowanie szerszej kategorii podmiotów 

funkcjonujących w każdej dopuszczalnej prawem 

formie. Dotyczy to w szczególności dopuszczalności 

działania klubów sportowych prowadzonych przez 

osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo  działalność 

gospodarczą. Zdaniem Aeroklubu Polskiego takie 

rozwiązanie jest najprostsze i najtańsze, nie wymaga 

skomplikowanej procedury rejestracyjnej oraz 

kosztownych procedur księgowych i 

sprawozdawczych.

Uwaga nie uwzględniona. Ustawa o sporcie wymaga jedynie 

by klub działał w formie osoby prawnej. Pojęcie to obejmuje 

różnorodne formy prawne, a sam wymóg należy uznać za 

minimalny. Ustawowe pojęcie klubu sportowego nie 

powinno być dalej rozszerzane i obejmować osób fizycznych.

29 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku posiadania przez kluby 

licencji wydawanych przez właściwy polski związek 

sportowy. Zgodnie z propozycją ustawa określiłaby  

jedynie obowiązek posiadania licencji i ogólne zasady 

związane z jej przyznawaniem, natomiast szczegółowe 

warunki wydawania licencji klubom sportowym 

określane są w regulaminach polskich związków 

sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Regulacja ustawowa systemu 

licencyjnego, w szczególności w zakresie obowiązku 

licencyjnego klubów sportowych, wydaje się zbędna. 

Stosowne regulacje w tym zakresie mogą być wprowadzone 

przez polski związek sportowy, który zgodnie z ustawą o 

sporcie ma uprawnienia w zakresie organizacji 

współzawodnictwa w danym sporcie.

30 Aeroklub Polski

Poza projektem 

Art. 9 ust. 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

pełnienie funkcji prezesa polskiego związku 

sportowego do 2 następujących po sobie kadencji 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 13

31 Aeroklub Polski

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

możliwość łączenia funkcji w zarządzie z prowadzoną 

działalnością gospodarczą związaną bezpośrednio z 

realizacją przez ten związek jego zadań statutowych

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 1
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32 Aeroklub Polski Art. 1 pkt 1

Propozycja wykreślenia z projektu przepisu 

rozszerzającego zakaz łączenia funkcji w Zarządzie dla 

osób  posiadających akcje i udziały w spółkach prawa 

handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek 

jego zadań statutowych. 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 17

33 Aeroklub Polski

Poza projektem 

Art. 9 ust. 4 

ustawy o sporcie

Uchylenie przepisu w zakresie, w którym nakazuje 

zatwierdzanie regulaminu dyscyplinarnego polskiego 

związku sportowego (de facto także każdej jego 

zmiany) przez zebranie delegatów. Zdaniem 

Aeroklubu Polskiego instrument ten nie podniesie 

jakości przepisów dyscyplinarnych bez jednoczesnego 

wskazania przez przepisy ustawy podstawowych, 

elementarnych zasad postępowania dyscyplinarnego.

Uwaga nie uwzględniona. Utrzymanie wymogu 

zatwierdzenia regulaminu dyscyplinarnego przez Walne 

Zgromadzenie Członków lub Delegatów, oznacza przede 

wszystkim, że przepisy zawarte w tym akcie są akceptowane 

przez najwyższą władzę polskiego związku sportowego. Z 

tego względu regulamin dyscyplinarny ma rangę zbliżoną do 

statutu polskiego związku sportowego, który także może być 

uchwalony wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków 

lub Delegatów. Propozycja będzie analizowana w trakcie 

prac nad kompleksową regulacją postępowań 

dyscyplinarnych w sporcie.

34 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie możliwości działania polskiego związku 

sportowego w formie spółki akcyjnej, o której mowa 

w przepisach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.

Uwaga nie uwzględniona. Zgodnie z ustawą o sporcie polski 

związek sportowy stanowi odrębna formę prawną. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wszystkie PZS powinny działać w 

tej jednolitej formie. Nie ma uzasadnienia, aby takie same 

podmioty, zgodnie z przedmiotową propozycją, mogły 

działać także w innych formach, m.in. spółki akcyjnej. 

35 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie do katalogu obowiązków polskiego 

związku sportowego wydawania przepisów 

regulujących zasady prowadzenia działalności przez 

agentów sportowych reprezentujących interesy 

zawodników lub klubów sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Regulacja ustawowa wprost do 

agentów sportowych wydaje się zbędna. Stosowne regulacje 

w tym zakresie mogą być wprowadzone przez polski związek 

sportowy, który zgodnie z ustawą o sporcie ma uprawnienia 

w zakresie organizacji współzawodnictwa w danym sporcie. 
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36 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wyraźne wskazanie, że polski związek sportowy jest 

właścicielem wszystkich praw majątkowych, w tym 

praw marketingowych i telewizyjnych, do zawodów 

sportowych organizowanych przez ten związek lub 

podmioty działające z jego upoważnienia.

Uwaga nie uwzględniona. Brak jest uzasadnienia aby w 

treści ustawy przyznawać polskim związkom sportowym tak 

szeroki zakres praw. Regulacje ustawowe powinny 

ograniczać do minimum ingerencje w prawa majątkowe.

37 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku dołożenia należytej 

staranności przy wykonywaniu obowiązków członka 

zarządu i członka organu nadzoru.

Uwaga nie uwzględniona. Przepisy ogólne w wystarczającym 

stopniu regulują tę kwestię. 

38 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie odpowiedzialności dla członków 

zarządu i organu nadzoru za szkodę wyrządzoną 

związkowi działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z 

prawem.

Uwaga nie uwzględniona. Przepisy ogólne w wystarczającym 

stopniu regulują tę kwestię. Nieuzasdnione jest tworzenie 

dodatkowego reżimu odpowiedzialności.

39 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku powołania w każdym 

polskim związku sportowym rady nadzorczej. Ustawa 

mogłaby określać wymagania co do warunków i 

kwalifikacji, jakie powinien spełniać członek rady 

nadzorczej a także wskazywać precyzyjnie minimalny 

zakres uprawnień rady, w tym co do opiniowania 

określonych działań zarządu, w szczególności zaś co do 

dokonywania przez zarząd tych czynności, które rodzą 

określone zobowiązania finansowe po stronie związku 

.

Uwaga nie uwzględniona. Z obowiązujących przepisów 

wynika już obowiązek posiadania przez polski związek 

sportowy organu kontroli. W tym zakresie za zbędny należy 

uznać wymóg  przewidujący istnienie rady nadzorczej. 

40 Aeroklub Polski

Poza projektem 

Art. 29 ust. 7 

ustawy o sporcie

Propozycja rozszerzenia katalogu   zadań 

finansowanych  na podstawie tego przepisu. Zdaniem 

Aeroklubu Polskiego w niektórych obszarach, z woli 

ustawodawcy, związek stanowi jakby delegaturę 

administracji rządowej (tworzenie przepisów dot. 

współzawodnictwa czy też niezmiernie istotna kwestia 

reprezentowania polskiego sportu w 

międzynarodowych organizacjach sportowych ).

Uwaga nie uwzględniona. Katalog zadań określony w art. 29 

ust. 7 ustawy o sporcie należy uznać za wystarczający. 

Propozycja nie uwzględnia realiów budżetowych.
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41 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Ustawa o sporcie powinna zawierać ogólne 

postanowienia, dotyczące kwalifikacji sędziów 

sportowych , a także obowiązek uzyskania licencji 

sędziego sportowego. Aeroklub Polski postuluje także 

aby wzorem ustawy o sporcie kwalifikowanym, 

wprowadzić minimalne regulacje w zakresie 

otrzymywania wynagrodzenia przez sędziów 

sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Regulacja ustawowa dotycząca 

sędziów sportowych jest zbędna. Stosowne regulacje w tym 

zakresie mogą być wprowadzone przez polski związek 

sportowy, który zgodnie z ustawą o sporcie ma uprawnienia 

w zakresie organizacji współzawodnictwa w danym sporcie.

42 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania 

kwot przeznaczonych na udział małoletnich dzieci 

podatnika w zorganizowanych zajęciach sportowych 

prowadzonych przez klub sportowy, możliwość 

odliczenia od dochodu do opodatkowania kwot 

wydanych na zakup akcji lub udziałów w spółkach 

będących klubami sportowymi a także – w ramach 

limitu przewidzianego ustawowo – darowizn 

przekazanych na cele związane z prowadzeniem klubu 

sportowego, w tym klubu sportowego prowadzonego 

przez osobę fizyczną.

Uwaga nie uwzględniona. Co do zasady w zakresie zmian w 

ustawach podatkowych powinien wypowiedzieć się Minister 

Finansów. Niemniej jednak aktualna sytuacja budżetowa nie 

pozwala na przyjmowanie rozwiązań, które zmniejszają 

wpływy do budżetu. 

43 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - 

możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania 

kwot wydanych na zakup akcji lub udziałów w 

spółkach będących klubami sportowymi a także – w 

ramach limitu przewidzianego ustawowo – darowizn 

przekazanych na cele związane z prowadzeniem klubu 

sportowego, w tym klubu sportowego prowadzonego 

przez osobę fizyczną.

Uwaga nie uwzględniona. Co do zasady w zakresie zmian w 

ustawach podatkowych powinien wypowiedzieć sie Minister 

Finansów. Niemniej jednak aktualna sytuacja budżetowa nie 

pozwala na przyjmowanie rozwiązań, które zmniejszają 

wpływy do budżetu.
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44 Aeroklub Polski
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku od spadków i darowizn – zwolnienie 

od tego podatku osób fizycznych prowadzących klub 

sportowy jeżeli otrzymane pieniądze lub rzeczy 

obdarowany przeznaczy w okresie 24 miesięcy od dnia 

ich otrzymania na szkolenie zawodników i udział we 

współzawodnictwie sportowym w kategoriach 

wiekowych dziecięcych i młodzieżowych w rozumieniu 

przepisów polskiego związku sportowego 

organizującego współzawodnictwo sportowe w 

określonej dyscyplinie sportu.

Uwaga nie uwzględniona. Co do zasady w zakresie zmian w 

ustawach podatkowych powinien wypowiedzieć sie Minister 

Finansów. Niemniej jednak aktualna sytuacja budżetowa nie 

pozwala na przyjmowanie rozwiązań, które zmniejszają 

wpływy do budżetu.

45 PZ Karate Fudokan Art. 1 pkt 4

Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu. 

Zdaniem PZ  pozbawi on statusu polskiego związku 

sportowego 15 obecnie funkcjonujących polskich 

związków sportowych w przypadku braku 

zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej 

federacji. Przepis ten nie uwzględnia ważnego 

społecznego charakteru, a także osiągnięć 

organizacyjnych, sportowych, zasięgu, tradycji, 

potencjału czy pozycji międzynarodowej tych 

związków. W opinii PZ przepis narusza art. 2 

Konstytucji RP poprzez złamanie konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa, naruszeniu zasady 

pewności prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, 

zasady praw słusznie nabytych, oraz zasady 

niedyskryminacji.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21

46 PZ Karate Fudokan Art. 2
Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu - 

uzasadnienie jak L.P. 45.
Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 22

47
PZ Strzelectwa 

Sportowego

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

możliwość łączenia funkcji w zarządzie z prowadzoną 

przez trenerów działalnością gospodarczą związaną 

bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań 

statutowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 1.
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48
PZ Strzelectwa 

Sportowego

Poza projektem 

Art. 9 ust. 2 

ustawy o sporcie

Propozycja aby ograniczenie ilości kadencji prezesa 

PZS wynikało z "decyzji systemowych podjętych przez 

demokratycznie wybranych przedstawicieli 

środowiska".

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 13

49
PZ Strzelectwa 

Sportowego
Art. 1 pkt 2

Polski związek sportowy zakwestionował obowiązek 

corocznego zwoływania walnego zgromadzenia 

członków lub delegatów dla realizacji obowiązku 

określonego w art. 9 ust. 4 ustawy o sporcie.

Uwaga nie uwzględniona. Obowiązek corocznego 

rozpatrywania i zatwierdzania przez  walne zgromadzenie 

członków albo delegatów sporządzonego przez zarząd 

sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania 

finansowego jest jednym z obowiązków nałożonych przez 

ustawę o sporcie na PZS w celu urzeczywistniania zasady 

transparentności i dobrego zarządzania w organizacjach 

sportowych. Przyznanie polskiemu związkowi sportowemu 

wiodącej roli w zakresie organizowania określonego sportu, 

a zatem władcze wpływanie na sferę praw i obowiązków 

uczestników współzawodnictwa sportowego uzasadnia 

wprowadzanie tego rodzaju ograniczeń.

50
PZ Strzelectwa 

Sportowego

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 1 

ustawy o sporcie

Polski związek sportowy zakwestionował zawarty w 

tym przepisie zakaz łączenia funkcji członka zarządu z 

funkcją w innych organach związku. Wskazano przy 

tym na relacje pomiędzy Sejmem RP i Radą Ministrów.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 1.

51
PZ Strzelectwa 

Sportowego
Art. 1 pkt 4

Zdaniem polskiego związku sportowego projektowany 

przepis art. 22a jest zbędny. Polski Związek Sportowy 

proponuje ewentualnie aby minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej wydawał decyzję 

stwierdzającą, że dany polski związek sportowy utracił 

status polskiego związku sportowego.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21

52
PZ Strzelectwa 

Sportowego
Art. 1 pkt 6

Doprecyzowanie brzmienia ust. 1b poprzez nadanie 

mu brzmienia: "1b. Dotacje, o których mowa w ust. 1a 

mogą być  przyznane również instytucji gospodarki 

budżetowej – Centralnemu Ośrodkowi Sportu…."

Uwaga bezprzedmiotowa z uwagi na uwzględnienie uwag 

Ministra Finansów: L.P. 132-134.
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53
PZ Strzelectwa 

Sportowego
Art. 2

Zdaniem PZ Strzelectwa Sportowego  niedostosowanie 

działalności do ustawy o sporcie przez podmioty o 

statusie polskiego związku sportowego, które na mocy 

art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie stały się polskimi 

związkami sportowymi powinno skutkować wydaniem 

decyzji o pozbawieniu tych związków statusu PZS. 

Zdaniem PZ Strzelectwa Sportowego stwierdzenie w 

propozycji przepisu o innych skutkach prawnych takiej 

decyzji (przekształcenie takiego związku w 

stowarzyszenie) stanowi niedopuszczalną ingerencję 

w konstytucyjne prawo do decydowania członków 

podmiotu zbiorowego o swoim statusie.

Uwaga nie uwzględniona. Polski Związek Sportowy jest 

odrębną formą organizacyjno - prawną danego podmiotu, 

funkcjonująca na podstawie ustawy o sporcie. Nie ma 

możliwości pozbawienia danego podmiotu "statusu" PZS bez 

zmiany formy organizacyjno-prawnej danego podmiotu. 

Przepis uzależnia skutek zmiany formy prawnej PZS w 

stowarzyszenie  (a więc utraty uprawnień polskiego związku 

sportowego) od działań podejmowanych przez 

zainteresowane podmioty, a więc od tego czy polski związek 

sportowy dostosował swą działalność do wymogów ustawy 

o sporcie, czy tez nie. Należy podkreślić, że Minister nie 

może decydować  o zmianie formy prawnej (do czego 

zmierza przedmiotowa propozycja). Zgodnie z 

proponowanym przepisem Minister będzie stwierdzał 

jedynie fakt, że dany PZS nie dostosował swej działalności do 

wymogów ustawy o sporcie.

54
PZ Strzelectwa 

Sportowego

Poza projektem 

Art. 8 ust. 1 

ustawy o sporcie

Poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą być 

członkami polskich związków sportowych o osoby 

fizyczne. Propozycja aby rozwiązanie oprzeć na treści 

art. 24 ust. 1 ustawy o sporcie lub art. 7 ust. 3 ustawy 

o sporcie kwalifikowanym. PZ Strzelectwa Sportowego 

zwrócił przy tym uwagę, że ustawa o broni i amunicji 

odnosi się wprost do osób fizycznych - członków PZ 

Strzelectwa Sportowego posiadających licencję 

zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego 

(art. 16). Ponadto PZ Strzelectwa Sportowego zwrócił 

uwagę na regulamin stypendiów olimpijskich dla 

trenerów w ramach solidarności olimpijskiej MKOl. 

Pierwszym warunkiem uzyskania stypendium jest 

członkostwo trenera w narodowej federacji sportowej 

objętej programem olimpijskim.

Uwaga nie uwzględniona. Ustawa o sporcie zawiera 

jednolitą regulację odnoszącą się do członkostwa w polskim 

związku sportowym.  W celu realizacji postulatu wystąpiono 

do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w ustawie o broni i amunicji, które 

usuną wątpliwość zgłoszoną przez PZ Strzelectwa 

Sportowego.
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55 CBA Art. 1 pkt 1

Propozycja nowego brzmienia art. 9 ust. 3 pkt 2a: "2a) 

posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa 

handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań 

statutowych;". W ocenie CBA przepis ten powinien 

mieć szerszy zasięg i obejmować nie tylko działalność 

gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez 

ten związek jego zadań statutowych. Zdaniem CBA nie 

można uzależniać ochrony przepisu od wysokości 

posiadanych w tych spółkach udziałów lub ilości akcji.

Uwaga nie uwzględniona. Projektowany przepis przyjmuje 

jako próg ograniczenia  10% akcji lub udziałów 

przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w 

każdej z tych spółek. Rozwiązanie to jest wzorowane na 

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne. Propozycja CBA oznaczałaby objęcie 

członków zarządów PZSów dalej idącymi ograniczeniami w 

zakresie działalności gospodarczej niż osoby pełniące funkcje 

publiczne.

Propozycja CBA rozszerzenia zakazu na każdy rodzaj 

działalności związanej z realizacją przez PZS jego zadań 

statutowych ma znacznie szerszy zakres niż przewidziany w 

art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o sporcie. Wymieniony powyżej 

przepis sprawdził się w praktyce stosowania ustawy o 

sporcie.

56 CBA
Poza projektem 

nowe przepisy

W konsekwencji zmiany przewidzianej w art. 1 pkt 1 

projektu ustawy propozycja dodania w art. 9 po ust. 3 

nowego ust. 3a w brzmieniu: "3a. Osoba obejmująca 

funkcję członka zarządu polskiego związku 

sportowego, posiadająca akcje lub udziały w spółkach 

prawa handlowego, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 

2a, zobowiązana jest do ich zbycia w terminie 30 dni 

od objęcia funkcji.".

Uwaga uwzględniona. Propozycja stanowi istotne 

uzupełnienie regulacji.

57 CBA
Nowy przepis 

projektu ustawy

W konsekwencji proponowanej treści art. 2 projektu 

ustawy propozycja dodania art. 2a w brzmieniu: "Art. 

2a. Osoba pełniąca funkcję członka zarządu polskiego 

związku sportowego, która w dniu wejścia w życie 

ustawy posiada akcje lub udziały w spółkach prawa 

handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań 

statutowych, obowiązana jest do ich zbycia w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.".

Uwaga nie uwzględniona. Powyższe zagadnienie zostanie 

uregulowane w przepisach przejściowych w taki sposób aby 

osoby pełniące aktualnie funkcje w zarządach polskich 

związków sportowych mogły dokończyć swoją kadencję na 

dotychczasowych zasadach.
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58 CBA
Nowy przepis 

projektu ustawy

Propozycja dodania do ustawy o sporcie nowego 

przepisu art. 9a w brzmieniu: "Art. 9a. 1. Naruszenie 

zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 3, stanowi 

podstawę do zwolnienia z funkcji członka zarządu 

polskiego związku sportowego. 2. Osoba zwolniona na 

podstawie ust. 1 z funkcji członka zarządu polskiego 

związku sportowego nie może pełnić tej funkcji przez 

okres 3 lat od dnia zwolnienia. 

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie do art. 9 ustawy o 

sporcie nowego ust. 3b w brzmieniu "3b. W przypadku 

niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w 

ust. 3a, walne zgromadzenie członków albo delegatów 

polskiego związku sportowego odwołuje ją niezwłocznie.".

59 CBA Art. 2

zmienić brzmienie projektowanego art. 2: "Art. 2. 1. 

Polskie związki sportowe, które w dniu wejścia w 

życie ustawy zrzeszają na zasadach dobrowolności, 

trwałości i samorządności osoby fizyczne stają się 

z mocy prawa stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

2. Stwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 

następuje w drodze decyzji ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej po przeprowadzeniu przez 

niego kontroli.

Uwaga nie uwzględniona.  Proponowane brzmienie przepisu 

jest wystarczająco precyzyjne. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, 

że Minister wydaje decyzję po przeprowadzeniu 

postepowania administracyjnego, w którym powinien zebrać 

wyczerpujący materiał dowodowy, będący podstawą 

rozstrzygnięcia. Nie musi on zatem przeprowadzać w tym 

zakresie dodatkowo kontroli. 
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60

PZ Kulturystyki, 

Fitness i Trójboju 

Siłowego

Art. 1 pkt 4

Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu. 

Zdaniem PZ  pozbawi on statusu polskiego związku 

sportowego 15 obecnie funkcjonujących polskich 

związków sportowych w przypadku braku 

zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej 

federacji. Przepis ten nie uwzględnia ważnego 

społecznego charakteru, a także osiągnięć 

organizacyjnych, sportowych, zasięgu, tradycji, 

potencjału czy pozycji międzynarodowej tych 

związków. W opinii PZ przepis narusza art. 2 

Konstytucji RP poprzez złamanie konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa, naruszeniu zasady 

pewności prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, 

zasady praw słusznie nabytych, oraz zasady 

niedyskryminacji.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21

61

PZ Kulturystyki, 

Fitness i Trójboju 

Siłowego

Art. 2
Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu - 

uzasadnienie jak uwaga nr 60.
Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 22

62 PZ Kendo Art. 1 pkt 4

Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu 

art. 22a. Zdaniem PZ  pozbawi on statusu polskiego 

związku sportowego 15 obecnie funkcjonujących 

polskich związków sportowych w przypadku braku 

zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej 

federacji. Przepis ten nie uwzględnia ważnego 

społecznego charakteru, a także osiągnięć 

organizacyjnych, sportowych, zasięgu, tradycji, 

potencjału czy pozycji międzynarodowej tych 

związków. W opinii PZ przepis narusza art. 2 

Konstytucji RP poprzez złamanie konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa, naruszeniu zasady 

pewności prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, 

zasady praw słusznie nabytych, oraz zasady 

niedyskryminacji.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21
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63 PZ Kendo Art. 2
Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu - 

uzasadnienie jak uwaga nr 62.
Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 22

64

PZ Motorowodny i 

Narciarstwa 

Wodnego

Art. 1 pkt 2

PZS krytycznie ocenia wprowadzony w art. 9 ust. 4 

ustawy o sporcie obowiązek rozpatrywania i 

zatwierdzania  sprawozdania finansowego, 

ocenionego przez biegłego rewidenta. W opinii PZS 

obowiązek ten nie poprawia i nie zmienia stylu i 

sposobu prowadzonej przez PZS działalności przy 

niewielkim zainteresowaniu delegatów.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 49

65

PZ Motorowodny i 

Narciarstwa 

Wodnego

Poza projektem

Wnioskodawca wyraził zaniepokojenie, że 

Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zajęło stanowiska 

odnośnie art. 41 ustawy o sporcie w kontekście 

wprowadzenia deregulacji grupy zawodów, w tym 

trenera i instruktora sportu.

Uwaga nie uwzględniona. Przepis art. 41 ustawy o sporcie 

został zmieniony na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 

niektórych zawodów. Zmiana ta weszła w życie z dniem 23 

sierpnia 2013 r. Ww. ustawa została uchwalona na 

podstawie projektu rządowego, w którego przygotowaniu 

brał także udział Minister Sportu i Turystyki.

66
PZ Karate 

Tradycyjnego 

Poza projektem 

ogólne

PZS przedstawił swoją historię i osiągnięcia sportowe i 

organizacyjne w sporcie. Przedstawiono najważniejsze 

sukcesy, listę najważniejszych imprez sportowych 

zorganizowanych przez Związek oraz najważniejsze 

wyróżnienia i odznaczenia Związku oraz jego działaczy. 

Ponadto PZS wskazał na wybudowany ze swoim 

udziałem największy na świecie specjalistyczny 

ośrodek przystosowany do uprawiania japońskich 

sportów i sztuk walki - Centrum Japońskich Sportów i 

Sztuk Walki "Dojo - Stara Wieś". PZS wskazał także na 

możliwe negatywne skutki społeczne i gospodarcze 

projektowanej ustawy

Szczegóły dotyczące działalności Polskiego Związku Karate 

Tradycyjnego nie mogą mieć wpływu na tworzenie norm 

prawnych generalnych i abstrakcyjnych. Przewidywane 

skutki regulacji są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do 

projektu.
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67
PZ Karate 

Tradycyjnego 
Ogólne

PZS zarzucił, że projekt ustawy dyskryminuje sport 

nieolimpijski i pogłębia niekonstytucyjność obecnych 

przepisów ustawy o sporcie. PZS zarzucił ustawie o 

sporcie w szczególności naruszenie art. 2, art. 32, art. 

58 ust. 1 i art. 68 ust. 5  Konstytucji RP. Ponadto PZS 

zarzucił naruszenie stanowiących prawo pierwotne 

Unii Europejskiej zasad rządów prawa, tj. zasady 

pewności prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, 

zasady ochrony praw słusznie nabytych oraz zasady 

niedyskryminacji.

Uwaga nie uwzględniona. Projektowana regulacja nie 

narusza norm konstytucyjnych. Ochrona praw nabytych nie 

ma charakteru absolutnego, wymogi odnoszą się natomiast 

do aktualnie działających polskich związków sportowych, nie 

ma zatem wstecznej skuteczności. Jednocześnie projekt 

przewiduje wprowadzenie wydłużonego vacatio legis. 

Zgodnie z opinią  UKIE sporządzaną na etapie prac nad 

projektem ustawy o sporcie projekt ten był  zgodny  z 

prawem UE. Zgodnie z opinią Ministra Spraw Zagranicznych 

z dnia 24 września 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy 

o sporcie nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

68
PZ Karate 

Tradycyjnego 

Poza projektem 

Art. 11 ust. 2 pkt 4 

ustawy o sporcie

Postulat usunięcia wymogu dołączania do wniosku o 

zezwolenie na utworzenie polskiego związku 

sportowego zaświadczenia o przynależności do 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w 

sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej 

uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 

Zdaniem PZS ten wymóg ma charakter 

dyskryminujący.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21. Nie ma 

podstaw, aby do takich samych podmiotów, a więc zarówno 

nowoutworzonych polskich związków sportowych, jak i 

dotychczas działających stosować odrębne wymogi. 

69
PZ Karate 

Tradycyjnego 
Art. 1 pkt 4

PZS negatywnie ocenił propozycję przepisu art. 22a. W 

opinii PZ przepis ten narusza art. 2 Konstytucji RP 

poprzez złamanie konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa, naruszeniu zasady 

pewności prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, 

zasady ochrony praw słusznie nabytych, oraz zasady 

niedyskryminacji. Zdaniem PZS sankcja przewidziana w 

tym przepisie jest zbyt daleko idąca.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21

70
PZ Karate 

Tradycyjnego 

Poza projektem 

Art. 13 ustawy o 

sporcie

Zmiana przepisu poprzez usunięcie wyrazu 

"wyłączne".

Uwaga nie uwzględniona. Wyraz „wyłączne” wskazuje na 

istotę praw, których zabezpieczenie stanowi norma art. 13 

ustawy o sporcie.
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71
PZ Karate 

Tradycyjnego 

Nowy przepis 

projektu ustawy

Dodanie do art. 2a wskazania, iż "polskie związki 

sportowe, które na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie stały się polskimi 

związkami sportowymi w rozumieniu ustawy o sporcie 

dostosowują swoją działalność, w szczególności 

obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy do 

wymagań ustawy o sporcie, nie dotyczy to jednak 

wymogu o którym mowa w art. 11 ust. 2 odnoszących 

się wyłącznie do podmiotów nowo tworzonych.".

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21 Nie ma 

podstaw, aby do takich samych podmiotów, a więc zarówno 

nowoutworzonych polskich związków sportowych, jak i 

dotychczas działających stosować odrębne wymogi. 

72 PZ Kickboxingu Art. 1 pkt 4

Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu 

art. 22a. Zdaniem PZ  pozbawi on statusu polskiego 

związku sportowego 15 obecnie funkcjonujących 

polskich związków sportowych w przypadku braku 

zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej 

federacji. Przepis ten nie uwzględnia ważnego 

społecznego charakteru, a także osiągnięć 

organizacyjnych, sportowych, zasięgu, tradycji, 

potencjału czy pozycji międzynarodowej tych 

związków. W opinii PZ przepis narusza art. 2 

Konstytucji RP poprzez złamanie konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa, naruszeniu zasady 

pewności prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, 

zasady praw słusznie nabytych, oraz zasady 

niedyskryminacji.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 21

73 PZ Kickboxingu Art. 2
Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu - 

uzasadnienie jak uwaga nr 72.
Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 22

22/39



74 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Projekt ustawy pomija postulat nałożenia na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązku nieodpłatnego 

udostępnienia obiektów sportowych dla potrzeb 

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz 

wprowadzenie przepisu, wedle którego obiekty 

sportowe wykorzystywane do prowadzenia zajęć 

sportowych dzieci i młodzieży nie podlegałyby 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 27

75 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 3 ust. 2 

ustawy o sporcie

Należy dopuścić możliwość prowadzenia działalności 

w zakresie sportu w klubach sportowych 

zdecydowanie szerszej kategorii podmiotów 

funkcjonujących w każdej dopuszczalnej prawem 

formie. Dotyczy to w szczególności dopuszczalności 

działania klubów sportowych prowadzonych przez 

osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo  działalność 

gospodarczą. Zdaniem PZS takie rozwiązanie jest 

najprostsze i najtańsze, nie wymaga skomplikowanej 

procedury rejestracyjnej oraz kosztownych procedur 

księgowych i sprawozdawczych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 28

76 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku posiadania przez kluby 

licencji wydawanych przez właściwy polski związek 

sportowy. Zgodnie z propozycją ustawa określiłaby  

jedynie obowiązek posiadania licencji i ogólne zasady 

związane z jej przyznawaniem, natomiast szczegółowe 

warunki wydawania licencji klubom sportowym 

określane byłyby w regulaminach polskich związków 

sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 29

77 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 9 ust. 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

pełnienie funkcji prezesa polskiego związku 

sportowego do 2 następujących po sobie kadencji 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 13
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78 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

możliwość łączenia funkcji w zarządzie z prowadzoną 

działalnością gospodarczą związaną bezpośrednio z 

realizacją przez ten związek jego zadań statutowych

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 1 

79 PZ Hokeja na Lodzie Art. 1 pkt 1

Propozycja wykreślenia z projektu przepisu 

rozszerzającego zakaz łączenia funkcji w Zarządzie dla 

osób  posiadających akcje i udziały w spółkach prawa 

handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek 

jego zadań statutowych. 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 17

80 PZ Hokeja na Lodzie Art. 1 pkt 2

PZS krytycznie ocenia wprowadzony w art. 9 ust. 4 

ustawy o sporcie obowiązek rozpatrywania i 

zatwierdzania  sprawozdania finansowego, 

ocenionego przez biegłego rewidenta. W opinii PZS 

obowiązek ten generuje nadmierne koszty.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 49

81 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 9 ust. 4 

ustawy o sporcie

Uchylenie przepisu w zakresie, w którym nakazuje 

zatwierdzanie regulaminu dyscyplinarnego polskiego 

związku sportowego (de facto także każdej jego 

zmiany) przez zebranie delegatów. Zdaniem PZS 

instrument ten nie podniesie jakości przepisów 

dyscyplinarnych bez jednoczesnego wskazania przez 

przepisy ustawy podstawowych, elementarnych zasad 

postępowania dyscyplinarnego.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 33

82 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie możliwości działania polskiego związku 

sportowego w formie spółki akcyjnej, o której mowa 

w przepisach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 34
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83 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie do katalogu obowiązków polskiego 

związku sportowego wydawania przepisów 

regulujących zasady prowadzenia działalności przez 

agentów sportowych reprezentujących interesy 

zawodników lub klubów sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 35

84 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wyraźne wskazanie, że polski związek sportowy jest 

właścicielem wszystkich praw majątkowych, w tym 

praw marketingowych i telewizyjnych, do zawodów 

sportowych organizowanych przez ten związek lub 

podmioty działające z jego upoważnienia.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 36

85 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie zasady, że członkowie organów 

dyscyplinarnych związku powinni posiadać 

wykształcenie prawnicze i co najmniej 2 lata 

doświadczenia zawodowego w określonych zawodach 

prawniczych 

Uwaga nie uwzględniona. W obecnym stanie prawnym 

określenie trybu jak i zasad odpowiedzialności 

dyscyplinarnej należy do polskiego związku sportowego. 

Tym samym również dodatkowe wymogi odnoszące się do 

członków organów dyscyplinarnych mogą być określone w 

regulaminie dyscyplinarnym polskiego związku  sportowego. 

Dodatkowa regulacja rangi ustawowej jest w tym przypadku 

zbędna.

86 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku dołożenia należytej 

staranności przy wykonywaniu obowiązków członka 

zarządu i członka organu nadzoru.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 37

87 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie odpowiedzialności dla członków 

zarządu i organu nadzoru za szkodę wyrządzoną 

związkowi działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z 

prawem.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 38

88 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

ogólne

Krytyczna ocena przepisów ustawy o sporcie w 

zakresie nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. 

Zdaniem PZS mimo, że polskie związki sportowe 

wyposażone są ustawowo w swego rodzaju monopol z 

zakresu zarządzania określoną kategorią aktywności 

społeczeństwa, to jednak nie uzasadnia to specjalnych 

instrumentów kontroli ze strony rządu.

Uwaga nie uwzględniona. Szczególne uprawnienia PZS, 

często związane z ingerencją w sferę praw jednostki 

wymagają kontroli, także ze strony organu administracji 

publicznej. 
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89 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 21 ustawy o 

sporcie

Usunąć obowiązek zatwierdzania statutu i wszystkich 

jego zmian przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej

Uwaga nie uwzględniona. Przedmiotowa propozycja 

zmierzałaby do pozbawienia ministra sprawującego nadzór 

nad działalnością PZS istotnych dla niego kompetencji. 

Szczególne uprawnienia PZS, często związane z ingerencją w 

sferę praw jednostki wymagają odpowiednich kompetencji 

nadzorczych organów administracji publicznej.

90 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 16 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie

Zrezygnować z możliwości prowadzenia przez organ 

nadzoru skomplikowanych i długotrwałych kontroli 

działalności związku.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 89

91 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Jako rozwiązanie alternatywne wprowadzenie, w 

przypadku istnienia w danym PZS rady nadzorczej, 

możliwości udziału przedstawiciela organu nadzoru w 

tej radzie nadzorczej, jak w spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa.

Uwaga nie uwzględniona. Z obowiązujących przepisów 

wynika już obowiązek posiadania przez polski związek 

sportowy organu kontroli. W tym zakresie za zbędny należy 

uznać wymóg  przewidujący istnienie rady nadzorczej lub 

komisji rewizyjnej. Należy tu jednocześnie odróżnić 

uprawnienia kontrolne stosownych organów samego 

polskiego związku sportowego  oraz nadzór sprawowany 

przez Ministra. Nadzór Ministra ma charakter zewnętrzny i 

jest niezleżny od działań prowadzonych przez organ kontroli 

pzs. Funkcjonowanie rady nadzorczej oraz obecność w jej 

składzie przedstawiciela Ministra byłoby sprzeczne z 

modelem nadzoru przyjętym w ustawie o sporcie.
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92 PZ Hokeja na Lodzie Art. 1 pkt 4

Wprowadzenie nowego art. 22a do ustawy o sporcie 

budzi zastrzeżenia. Zdaniem PZS w art. 11 ust. 2 pkt 4 

(do którego odwołuje się projektowany art. 22a) 

ustawa o sporcie nie kreuje obowiązku posiadania 

przynależności do międzynarodowej organizacji 

sportowej po stronie PZS, lecz jedynie obowiązek 

przedłożenia stosownego potwierdzenia w przypadku 

starania się o utworzenie nowego polskiego związku 

sportowego. Zamiast decyzji przewidzianej w 

projektowanym art. 22a PZS zgłosił propozycję 

rozważenia funkcjonującego uprzednio instrumentu w 

postaci cofnięcia zgody na utworzenie PZS w 

przypadku braku możliwości realizacji przez tę 

organizację swoich zadań wymienionych w art. 13 

ustawy o sporcie.

Uwaga bezprzedmiotowa w związku z uwzględnieniem 

uwagi RCL - L.P. 104.

93 PZ Hokeja na Lodzie

Poza projektem 

Art. 29 ust. 7 

ustawy o sporcie

Propozycja rozszerzenia katalogu   zadań 

finansowanych  na podstawie tego przepisu. Zdaniem 

PZS w niektórych obszarach, z woli ustawodawcy, 

związek stanowi jakby delegaturę administracji 

rządowej (tworzenie przepisów dot. 

współzawodnictwa czy też niezmiernie istotna kwestia 

reprezentowania polskiego sportu w 

międzynarodowych organizacjach sportowych ).

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 40

94 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Ustawa o sporcie powinna zawierać ogólne 

postanowienia, dotyczące kwalifikacji sędziów 

sportowych , a także obowiązek uzyskania licencji 

sędziego sportowego. PZS postuluje także aby wzorem 

ustawy o sporcie kwalifikowanym, wprowadzić 

minimalne regulacje w zakresie otrzymywania 

wynagrodzenia przez sędziów sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 41
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95 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: 

zwolnienie od podatku osód fizycznych prowadzących 

klub sportowy w części wydatkowanej na cele 

prowadzonego klubu, możliwość odliczenia od 

dochodu do opodatkowania kwot przeznaczonych na 

udział małoletnich dzieci podatnika w 

zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych 

przez klub sportowy, możliwość odliczenia od 

dochodu do opodatkowania kwot wydanych na zakup 

akcji lub udziałów w spółkach będących klubami 

sportowymi a także – w ramach limitu przewidzianego 

ustawowo – darowizn przekazanych na cele związane 

z prowadzeniem klubu sportowego, w tym klubu 

sportowego prowadzonego przez osobę fizyczną.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 42

96 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - 

możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania 

kwot wydanych na zakup akcji lub udziałów w 

spółkach będących klubami sportowymi a także – w 

ramach limitu przewidzianego ustawowo – darowizn 

przekazanych na cele związane z prowadzeniem klubu 

sportowego, w tym klubu sportowego prowadzonego 

przez osobę fizyczną.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 43
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97 PZ Hokeja na Lodzie
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku od spadków i darowizn – zwolnienie 

od tego podatku osób fizycznych prowadzących klub 

sportowy jeżeli otrzymane pieniądze lub rzeczy 

obdarowany przeznaczy w okresie 24 miesięcy od dnia 

ich otrzymania na szkolenie zawodników i udział we 

współzawodnictwie sportowym w kategoriach 

wiekowych dziecięcych i młodzieżowych w rozumieniu 

przepisów polskiego związku sportowego 

organizującego współzawodnictwo sportowe w 

określonej dyscyplinie sportu.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 44

98
Minister Spraw 

Wewnętrznych
Art. 1 pkt 5

Propozycja doprecyzowania projektowanego przepisu 

art. 29 ust. 1 ustawy o sporcie. Przepis w 

proponowanym brzmieniu może być nieczytelny.

Uwaga bezprzedmiotowa w związku z uwzględnieniem uwag 

MF: L.P. 132-134

99
Małopolski Klub 

Paralotniowy
Art. 2

Negatywna ocena projektowanego przepisu. Zdaniem 

Małopolskiego Klubu Paralotniowego konsekwencje 

wprowadzenia tego przepisu będą szkodliwe dla 

rozwoju klubów i związków sportowych. W aktualnym 

stanie prawnym kluby sportowe nie mogą uzyskać 

członkostwa w Aeroklubie Polskim. Wprowadzenie w 

życie przepisu art. 2 projektu ustawy uniemożliwi 

uzyskanie członkostwa temu klubowi także w 

przyszłości.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 22
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100 RCL Art. 1 pkt 8

Zmieniany art. 43 ust. 2 - 5 ustawy o sporcie zawiera 

odesłania do załączników nr 1 i 2 do Międzynarodowej 

konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, 

sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r. 

oraz jego zmian dokonanych w trybie art. 34 tej 

konwencji. Zwrócono uwagę, że takie odesłanie 

wywoływało ten skutek, że zmiany powoływanych 

załączników konwencji nie podległy ogłaszaniu w 

żadnym dzienniku urzędowym. RCL zwrócił uwagę na 

przepisy Konstytucji RP w zakresie obowiązku 

ogłaszania umów międzynarodowych. RCL 

zaproponował: 1. skreślić określenie trybu 

dokonywania zmian załączników do konwencji co 

będzie skutkowało koniecznością ogłaszania tych 

zmian w dzienniku urzędowym na zasadach ustawy z 

dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach 

międzynarodowych albo 2. skreślić określenie trybu 

dokonywania zmian załączników do konwencji i dodać 

zobowiązanie ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej do ogłaszania zmian załączników w dzienniku 

urzędowym ministra.

Uwaga uwzględniona poprzez skreślenie określenia trybu 

dokonywania zmian załączników do konwencji. Załączniki do 

konwencji po zmianach dokonanych w trybie art. 34 tej 

konwencji będą publikowane w Dzienniku Ustaw tak jak ma 

to miejsce obecnie.
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101 RCL Art. 1 pkt 10 i 11

Propozycja zróżnicowania kar za zachowania 

korupcyjne mające wpływ na wynik zawodów od 

takich zachowań mających wpływ na przebieg 

zawodów. Wskazano przy tym na zasadę 

proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 

Konstytucji. 

Uwaga nie uwzględniona. Szeroki zakres możliwych do 

wymierzenia kar za to przestępstwo umożliwia sędziom 

zachowanie szerokiej swobody orzekania kar stosownie do 

ciężaru czynu zabronionego. W przypadku normy prawnej 

zawartej w art. 46 i art. 48 ustawy o sporcie dobrem 

chronionym zasady rywalizacji sportowej, na co zwracają 

uwagę komentatorzy tego przepisu. Rozszerzenie zakresu 

przepisu w proponowanym zakresie nie pociąga zatem za 

sobą konieczności różnicowania sankcji karnej w zależności 

od tego czy dane zachowanie miało wpływ na wynik czy też 

tylko na przebieg zawodów, gdyż oba te zachowania 

powodują naruszenie zasad rywalizacji sportowej.

102 RCL Art. 1 pkt 1

Rozszerzenie zakazu pełnienia funkcji w zarządzie PZS 

na osoby posiadające udziały lub akcje w spółkach 

prawa handlowego prowadzących działalność 

gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez 

ten związek jego zadań statutowych może być uznany 

za niezgodny z art. 32 Konstytucji (zasadą równości) 

gdyż nie obejmuje swoim zakresem wszystkich typów 

spółek handlowych.

Uwaga uwzględniona.  Przepis zostanie rozszerzony na 

wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego.

103 RCL Art. 1 pkt 2

Propozycja rozszerzenia przepisu art. 9 ust. 4 ustawy o 

sporcie o wskazanie terminów przedstawienia przez 

zarząd sprawozdań walnemu zgromadzeniu członków 

albo delegatów PZS i zatwierdzenia tych dokumentów, 

a także o określenie niezbędnych danych i informacji 

zawartych w sprawozdaniu z działalności zarządu. 

Uwaga uwzględniona.  Przepis zostanie uzupełniony o 

wyraźne odwołanie do ustawy o rachunkowości. Zabieg taki 

wyeliminuje wątpliwości co do terminów przedstawiania 

sprawozdań i samej treści tych sprawozdań. 
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104 RCL Art. 1 pkt 4

W związku z propozycją dodania do ustawy o sporcie 

art. 22a RCL zwrócił uwagę, że jego zdaniem 

obowiązek wynikający z art. 11 ust. 2 pkt 4 ma 

zastosowanie przy tworzeniu nowego PZS, dotyczy 

bowiem dołączenia zaświadczenia o przynależności do 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w 

sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej 

uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski do 

wniosku o utworzenie PZS. W związku z powyższym 

RCL zaproponował dodanie do ustawy o sporcie 

przepisu określającego wprost obowiązek 

przynależności PZS do właściwej organizacji 

międzynarodowej. 

Uwaga uwzględniona.  Zostanie dodany przepis określający 

wprost obowiązek przynależności PZS do właściwej 

organizacji międzynarodowej. 

105 RCL Art. 1 pkt 5

Propozycja doprecyzowania projektowanego przepisu 

art. 29 ust. 1 ustawy o sporcie. Przepis w 

proponowanym brzmieniu jest niejasny. Należy 

enumeratywnie określić, na jakie zadania publiczne 

COS może otrzymywać dotacje z budżetu państwa.

Uwaga bezprzedmiotowa w związku z uwzględnieniem uwag 

MF: L.P. 132-134

106
Polska Federacja 

Paralotniowa
Art. 2

Negatywna ocena projektowanego przepisu. Zdaniem 

Polskiej Federacji Paralotniowej konsekwencje 

wprowadzenia tego przepisu będą szkodliwe dla 

rozwoju klubów i związków sportowych. W aktualnym 

stanie prawnym kluby sportowe zrzeszone w Polskiej 

Federacji Paralotniowej nie mogą uzyskać członkostwa 

w Aeroklubie Polskim. Wprowadzenie w życie przepisu 

art. 2 projektu ustawy uniemożliwi uzyskanie 

członkostwa klubom zrzeszonym w Polskiej Federacji 

Paralotniowej także w przyszłości.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 22

32/39



107 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Projekt ustawy pomija postulat nałożenia na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązku nieodpłatnego 

udostępnienia obiektów sportowych dla potrzeb 

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz 

wprowadzenie przepisu, wedle którego obiekty 

sportowe wykorzystywane do prowadzenia zajęć 

sportowych dzieci i młodzieży nie podlegałyby 

opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 27

108 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 3 ust. 2 

ustawy o sporcie

Należy dopuścić możliwość prowadzenia działalności 

w zakresie sportu w klubach sportowych 

zdecydowanie szerszej kategorii podmiotów 

funkcjonujących w każdej dopuszczalnej prawem 

formie. Dotyczy to w szczególności dopuszczalności 

działania klubów sportowych prowadzonych przez 

osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo  działalność 

gospodarczą. Zdaniem PZS takie rozwiązanie jest 

najprostsze i najtańsze, nie wymaga skomplikowanej 

procedury rejestracyjnej oraz kosztownych procedur 

księgowych i sprawozdawczych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 28

109 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku posiadania przez kluby 

licencji wydawanych przez właściwy polski związek 

sportowy. Zgodnie z propozycją ustawa określiłaby  

jedynie obowiązek posiadania licencji i ogólne zasady 

związane z jej przyznawaniem, natomiast szczegółowe 

warunki wydawania licencji klubom sportowym 

określane byłyby w regulaminach polskich związków 

sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 29

110 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 9 ust. 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

pełnienie funkcji prezesa polskiego związku 

sportowego do 2 następujących po sobie kadencji 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 13
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111 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 9 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie

Propozycja uchylenia przepisów ograniczających 

możliwość łączenia funkcji w zarządzie z prowadzoną 

działalnością gospodarczą związaną bezpośrednio z 

realizacją przez ten związek jego zadań statutowych

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 1 

112 PZ Koszykówki Art. 1 pkt 1

Propozycja wykreślenia z projektu przepisu 

rozszerzającego zakaz łączenia funkcji w Zarządzie dla 

osób  posiadających akcje i udziały w spółkach prawa 

handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek 

jego zadań statutowych. 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 17

113 PZ Koszykówki Art. 1 pkt 2

PZS krytycznie ocenia wprowadzony w art. 9 ust. 4 

ustawy o sporcie obowiązek rozpatrywania i 

zatwierdzania  sprawozdania finansowego, 

ocenionego przez biegłego rewidenta. W opinii PZS 

obowiązek ten generuje nadmierne koszty.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 49

114 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 9 ust. 4 

ustawy o sporcie

Uchylenie przepisu w zakresie, w którym nakazuje 

zatwierdzanie regulaminu dyscyplinarnego polskiego 

związku sportowego (de facto także każdej jego 

zmiany) przez zebranie delegatów. Zdaniem PZS 

instrument ten nie podniesie jakości przepisów 

dyscyplinarnych bez jednoczesnego wskazania przez 

przepisy ustawy podstawowych, elementarnych zasad 

postępowania dyscyplinarnego.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 33

115 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie możliwości działania polskiego związku 

sportowego w formie spółki akcyjnej, o której mowa 

w przepisach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 34
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116 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie do katalogu obowiązków polskiego 

związku sportowego wydawania przepisów 

regulujących zasady prowadzenia działalności przez 

agentów sportowych reprezentujących interesy 

zawodników lub klubów sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 35

117 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wyraźne wskazanie, że polski związek sportowy jest 

właścicielem wszystkich praw majątkowych, w tym 

praw marketingowych i telewizyjnych, do zawodów 

sportowych organizowanych przez ten związek lub 

podmioty działające z jego upoważnienia.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 36

118 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie zasady, że członkowie organów 

dyscyplinarnych związku powinni posiadać 

wykształcenie prawnicze i co najmniej 2 lata 

doświadczenia zawodowego w określonych zawodach 

prawniczych 

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 85

119 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku dołożenia należytej 

staranności przy wykonywaniu obowiązków członka 

zarządu i członka organu nadzoru.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 37

120 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie odpowiedzialności dla członków 

zarządu i organu nadzoru za szkodę wyrządzoną 

związkowi działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z 

prawem.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 38

121 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie obowiązku powołania w każdym 

polskim związku sportowym rady nadzorczej. Ustawa 

mogłaby określać wymagania co do warunków i 

kwalifikacji, jakie powinien spełniać członek rady 

nadzorczej a także wskazywać precyzyjnie minimalny 

zakres uprawnień rady, w tym co do opiniowania 

określonych działań zarządu, w szczególności zaś co do 

dokonywania przez zarząd tych czynności, które rodzą 

określone zobowiązania finansowe po stronie związku 

.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 39
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122 PZ Koszykówki
Poza projektem 

ogólne

Krytyczna ocena przepisów ustawy o sporcie w 

zakresie nadzoru nad polskimi związkami sportowymi. 

Zdaniem PZS mimo, że polskie związki sportowe 

wyposażone są ustawowo w swego rodzaju monopol z 

zakresu zarządzania określoną kategorią aktywności 

społeczeństwa, to jednak nie uzasadnia to specjalnych 

instrumentów kontroli ze strony rządu.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 88

123 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 21 ustawy o 

sporcie

Usunąć obowiązek zatwierdzania statutu i wszystkich 

jego zmian przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 89

124 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 16 ust. 3 pkt 2 

ustawy o sporcie

Zrezygnować z możliwości prowadzenia przez organ 

nadzoru skomplikowanych i długotrwałych kontroli 

działalności związku.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 89

125 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Jako rozwiązanie alternatywne wprowadzenie, w 

przypadku istnienia w danym PZS rady nadzorczej, 

możliwości udziału przedstawiciela organu nadzoru w 

tej radzie nadzorczej, jak w spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 91

126 PZ Koszykówki Art. 1 pkt 4

Wprowadzenie nowego art. 22a do ustawy o sporcie 

budzi zastrzeżenia. Zdaniem PZS w art. 11 ust. 2 pkt 4 

(do którego odwołuje się projektowany art. 22a) 

ustawa o sporcie nie kreuje obowiązku posiadania 

przynależności do międzynarodowej organizacji 

sportowej po stronie PZS, lecz jedynie obowiązek 

przedłożenia stosownego potwierdzenia w przypadku 

starania się o utworzenie nowego polskiego związku 

sportowego. Zamiast decyzji przewidzianej w 

projektowanym art. 22a PZS zgłosił propozycję 

rozważenia funkcjonującego uprzednio instrumentu w 

postaci cofnięcia zgody na utworzenie PZS w 

przypadku braku możliwości realizacji przez tę 

organizację swoich zadań wymienionych w art. 13 

ustawy o sporcie.

Uwaga bezprzedmiotowa w związku z uwzględnieniem 

uwagi RCL - L.P. 104 
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127 PZ Koszykówki

Poza projektem 

Art. 29 ust. 7 

ustawy o sporcie

Propozycja rozszerzenia katalogu   zadań 

finansowanych  na podstawie tego przepisu. Zdaniem 

PZS w niektórych obszarach, z woli ustawodawcy, 

związek stanowi jakby delegaturę administracji 

rządowej (tworzenie przepisów dot. 

współzawodnictwa czy też niezmiernie istotna kwestia 

reprezentowania polskiego sportu w 

międzynarodowych organizacjach sportowych ).

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 40

128 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Ustawa o sporcie powinna zawierać ogólne 

postanowienia, dotyczące kwalifikacji sędziów 

sportowych , a także obowiązek uzyskania licencji 

sędziego sportowego. PZS postuluje także aby wzorem 

ustawy o sporcie kwalifikowanym, wprowadzić 

minimalne regulacje w zakresie otrzymywania 

wynagrodzenia przez sędziów sportowych.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 41

129 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: 

zwolnienie od podatku od osób fizycznych 

prowadzących klub sportowy w części wydatkowanej 

na cele prowadzonego klubu, możliwość odliczenia od 

dochodu do opodatkowania kwot przeznaczonych na 

udział małoletnich dzieci podatnika w 

zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych 

przez klub sportowy, możliwość odliczenia od 

dochodu do opodatkowania kwot wydanych na zakup 

akcji lub udziałów w spółkach będących klubami 

sportowymi a także – w ramach limitu przewidzianego 

ustawowo – darowizn przekazanych na cele związane 

z prowadzeniem klubu sportowego, w tym klubu 

sportowego prowadzonego przez osobę fizyczną.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 42
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130 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - 

możliwość odliczenia od dochodu do opodatkowania 

kwot wydanych na zakup akcji lub udziałów w 

spółkach będących klubami sportowymi a także – w 

ramach limitu przewidzianego ustawowo – darowizn 

przekazanych na cele związane z prowadzeniem klubu 

sportowego, w tym klubu sportowego prowadzonego 

przez osobę fizyczną.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 43

131 PZ Koszykówki
Poza projektem 

nowe przepisy

Wprowadzenie systemu zachęt podatkowych w 

zakresie podatku od spadków i darowizn – zwolnienie 

od tego podatku osób fizycznych prowadzących klub 

sportowy jeżeli otrzymane pieniądze lub rzeczy 

obdarowany przeznaczy w okresie 24 miesięcy od dnia 

ich otrzymania na szkolenie zawodników i udział we 

współzawodnictwie sportowym w kategoriach 

wiekowych dziecięcych i młodzieżowych w rozumieniu 

przepisów polskiego związku sportowego 

organizującego współzawodnictwo sportowe w 

określonej dyscyplinie sportu.

Uwaga nie uwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 44

132 Minister Finansów Art. 1 pkt 5
Wykreślić zmianę ujętą w pkt 5 i odpowiednio 

przenumerować dalszą punktację.
Uwaga uwzględniona.
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133 Minister Finansów Art. 1 pkt 6

Nadać nowe brzmienie pkt 6 projektu ustawy"  

„W art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a  w brzmieniu:

    1a.  W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej może 

udzielić instytucji gospodarki budżetowej – 

Centralnemu Ośrodkowi Sportu, dla której jest 

organem założycielskim, dotacji celowej z budżetu 

państwa z części odpowiadającej kulturze fizycznej, na 

realizację zadań publicznych związanych z 

zapewnieniem warunków organizacyjnych, 

ekonomicznych i technicznych dla szkolenia 

sportowego, w zakresie:

1)  bieżącego utrzymania i zarządzania obiektami 

sportowymi;

2) realizacji zadań służących przygotowaniu kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, 

mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy.”.

Uwaga uwzględniona.

134 Minister Finansów do uzasadnienia

W uzasadnieniu do projektu ustawy, w pkt 3 oceny 

skutków regulacji, informację o wpływie regulacji na 

sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego, należy 

uzupełnić poprzez wskazanie, że dotacje celowe dla 

Centralnego Ośrodka Sportu są planowane w ramach 

limitu wydatków określonego na dany rok budżetowy 

w części 25 – Kultura fizyczna.

Uwaga uwzględniona.

135
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