
L.P.
Podmiot zgłaszający 

uwagę

Jednostka 

redakcyjna
Treść uwagi Rozstrzygnięcie

1

Prokuratoria 

Generalna Skarbu 

Państwa

Art. 1 pkt 1

Rozszerzyć zakazy określone w art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie na: 

- członkostwo w zarządach, radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych spółek prawa 

handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z  

realizacją przez ten związek jego zadań statutowych,

- zatrudnienie lub wykonywanie innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

- członkostwo w zarządach fundacji prowadzących działalność gospodarczą związaną 

bezpośrednio z  realizacją przez ten związek jego zadań statutowych,

- zarządzanie działalnością gospodarczą związaną bezpośrednio z  realizacją przez ten 

związek jego zadań statutowych lub bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w 

prowadzeniu takiej działalności.

Uwaga nieuwzględniona.

Rozszerzenia zakazu w proponowanym zakresie nie jest 

konieczne w przypadku polskich związków sportowych. 

Proponowane zakazy byłyby zbyt restrykcyjne.

2

Prokuratoria 

Generalna Skarbu 

Państwa

Art. 1 pkt 5
W projektowanym art. 12a ust. 1 wyrazy „posiadać przynależność” zastąpić wyrazem 

„należeć”.
Uwaga uwzględniona.

3

Prokuratoria 

Generalna Skarbu 

Państwa

Art. 1 pkt 6

W projektowanym art. 22a ust. 1 należy określić dzień, w którym PZS nieposiadający 

przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej staje się związkiem 

sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń. Zdaniem wnioskodawcy zmiana 

statusu prawnego dotychczasowego PZS powinna nastąpić z dniem, w którym decyzja, o 

której mowa w art. 22a ust. 2 stanie się ostateczna.

Uwaga uwzględniona.

4

Prokuratoria 

Generalna Skarbu 

Państwa

Art. 2 

Należy doprecyzować brzmienie przepisu poprzez wskazanie, że chodzi o przepisy ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

zmian tej ustawy zawartych w projektowanym akcie. Ponadto należy określić dzień zmiany 

statusu prawnego dotychczasowego PZS. Na tle brzmienia projektowanego art. 22a ust. 1 

powstaje również wątpliwość, czy podmioty o statusie PZS nie powinny stać się związkami 

sportowymi działającymi w formie związku stowarzyszeń.

Uwaga częściowo uwzględniona. W zakresie zmiany skutku 

prawnego przekształcenia projektowanego w przepisie art. 

2 nie jest możliwe przekształcenie podmiotów wskazanych 

w tym przepisie w  związki sportowe działające w formie 

związku stowarzyszeń. Wynika to z historii tych 

podmiotów i ich rzeczywistej struktury opartej na 

członkostwie osób fizycznych. Zagadnienie zostało 

szczegółowo omówione w uzasadnieniu projektu - str. 18-

22.

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie w trakcie dodatkowych 

uzgodnień międzyresortowych.
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5 MSZ Art. 1 pkt 10

W zmienianym art. 43 ust. 3 i 5 projektodawca zdefiniował „substancję zabronioną”, której 

użycie uznawane jest za niedozwolony doping. Konsekwencją powyższych przepisów jest  

ograniczenie zastosowania substancji uznanych za niedozwolone. Należy rozważyć możliwość 

uznania ww. przepisów za przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE, które 

podlegałyby obowiązkowi notyfikacji. Wnioskodawca zaproponował przeprowadzenie w tym 

zakresie konsultacji z Ministrem Gospodarki – koordynatorem krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych.

Pismem z dnia 20 grudnia 2013 r. Minister Sportu wystąpił 

do Ministra Gospodarki o wyrażenie stanowiska w zakresie 

uwagi zgłoszonej przez MSZ. Po uzyskaniu stanowiska MG, 

w którym minister ten podzielił zapatrywania MSZ w 

przedmiocie konieczności notyfikacji przepisów zmianianej 

ustawy o sporcie, przewiduje się poddanie wskazanych 

przepisów procedurze notyfikacji po przyjęciu projektu 

ustawy przez Radę Ministrów.

6 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 projektowanym art. 9 ust. 3 pkt 2b skreślić wyraz „bezpośrednio”.

Uwaga nieuwzględniona. 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.

7 Aeroklub Polski do uzasadnienia

Znajdujące się w uzasadnieniu stwierdzenie, że organizacje, które pod rządami ustawy o 

sporcie kwalifikowanym posiadały status PZS i stały się polskimi związkami sportowymi z 

dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, wbrew obowiązkowi ustawowemu nie dostosowały 

swojej działalności do wymogów ustawy nie może być odnoszone do Aeroklubu Polskiego. 

Aeroklub Polski podkreślił, że podjął ogromny wysiłek zmierzający do dostosowania regulacji 

wewnętrznych do ww. wymogów.

Projekt ustawy przewiduje wydłużone vacatio legis dla 

projektowanego art. 2 aby umożliwić zainteresowanym 

podmiotom dokończenie działań dostosowawczych. Ocena 

dostosowania AP do wymogów ustawy o sporcie nastąpi w 

trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego 

po wejściu w życie projektowanych przepisów. 

8 Aeroklub Polski Art. 2 
AP wnioskuje o wyłączenie Aeroklubyu Polskiego z projektowanej w ustawie procedury 

przekształcenia w "zwykły" związek sportowy.

Ocena dostosowania AP do wymogów ustawy o sporcie 

nastąpi w trakcie postępowania administracyjnego 

prowadzonego po wejściu w życie projektowanych 

przepisów. 

9 Aeroklub Polski Poza projektem

Postulat uwzględnienia w projekcie ustawy proponowanego przez AP przepisu dotyczącego 

zmiany statusu prawnego terenowych jednostek organizacyjnych AP i umożliwienie tym 

jednostkom funkcjonowania w formie prawnej samodzielnego stowarzyszenia.

Uwaga nieuwzględniona. 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.
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10 Minister Finansów Art. 1 pkt 3

Projektowana treść przepisu art. 9 ust. 4 może budzić wątpliwości interpretacyjne. Niezbędne 

jest doprecyzowanie brzmienia tego przepisu poprzez wprowadzenie do projektowanych 

przepisów bezpośrednich regulacji dotyczących obowiązku poddania rocznego sprawozdania 

finansowego PZS badaniu przez biegłego rewidenta.

Uwaga uwzględniona.

11
Minister 

Sprawiedliwości
Art. 1 pkt 6

Z projektowanej treści przepisu art. 22a nie wynika jasno w jaki sposób ma nastąpić 

"przekształcenie" polskiego związku sportowego, który wbrew obowiązkowi wynikającemu z 

art. 12a projektu ustawy o sporcie nie posiada przynależności do właściwej międzynarodowej 

federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej 

przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w związek sportowy działający w formie związku 

stowarzyszeń. Jeżeli przekształcenie następowałoby z mocy prawa, wydaje się, że wpis do 

rejestru nie miałby charakteru konstytutywnego, ale deklaratoryjny. Mogłoby to prowadzić 

do faktycznego istnienia związków stowarzyszeń niewpisanych do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Zdaniem MS, decyzja przewidziana w art. 22a miałaby charakter deklaratoryjny, a 

nie konstytutywny. Wobec tego wraz z  wejściem w życie przepisu przewidującego 

przekształcenie będą istniały polskie związki sportowe, które zostały przekształcone w związki 

stowarzyszeń, a których władze nie będą miały świadomości tego faktu. W związku z 

powyższym proponuje się wskazanie w ustawie terminu (określonej daty), z jakim miałoby 

nastąpić przekształcenie. MS proponuje nałożenie na ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej, od momentu wejścia w życie ustawy, obowiązku wydania do dnia przekształcenia 

decyzji, o których mowa w art. 22a ust. 2 projektowanej ustawy. Ponadto wyznaczenie 

podmiotom, o którym mowa w art. 22a ust. 1 projektowanej ustawy, trzymiesięcznego 

terminu od dnia przekształcenia na zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. MS 

proponuje także zobowiązanie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do przesyłania 

odpisów decyzji, o których mowa w projektowanym art. 22a ust. 2, do sądu rejestrowego, a 

także zobowiązanie sądu rejestrowego do zastosowania środków, o których mowa w art. 24 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku bezskutecznego upływu terminu do 

dokonania zmian wynikających z ustawy. Zasadnym jest uzupełnienie projektowej ustawy o 

przepisy odnoszące się do majątku przekształconego stowarzyszenia, jego władz itp.

Uwaga częściowo uwzględniona. W projektowanym art. 

22a ustawy o sporcie oraz art. 2 projektu zaproponowano 

dokonanie przekształceń, o którym mowa w tych 

przepisach z dniem, w którym decyzja o przekształceniu 

stanie się prawomocna. Przewidziano również dla ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej obowiązek 

zawiadomieniu sądu rejestrowego o wydaniu i 

uprawomocnieniu się decyzji. Ponadto przewidziano 

trzymiesięczny termin dla przekształconego PZS na 

dostosowanie swojej działalności.
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12 RCL Art. 1 pkt 12 i 13

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. Ponadto w wymienionych przepisach 

karnych nie zostały określone w sposób wyczerpujący znamiona czynu zabronionego, bowiem 

użycie określenia „przebieg zawodów” jest dalece niewystarczające.

Uwaga nieuwzględniona. 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.Co do 

drugiej części uwagi, dotyczącej niedostatecznego 

określenia znamion czynu zabronionego, nie zachodzi 

konieczność doprecyzowania określenia „przebieg 

zawodów”. Określenie to należy rozumieć jako naturalny, 

niezakłócony czynnikami zewnętrznymi przebieg 

rywalizacji sportowej. Przedmiotowy projekt ustawy był 

uzgadniany także z Ministrem Sprawiedliwości, który nie 

zgłaszał uwag w zakresie przepisów karnych.

13 RCL Art. 4

Skreślić projektowany przepis art. 4. Projektowany przepis art. 1 pkt 8 dotyczący zmiany  art. 

37 ust. 2 ustawy o sporcie powoduje zmianę treści przepisu upoważniającego do wydania 

aktu wykonawczego przez rozszerzenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania w 

rozporządzeniu o częstotliwość przeprowadzania wymaganych badań lekarskich, niezbędnych 

do wydania orzeczenia o stanie zdrowia zawodnika. Dotychczasowe rozporządzenie wydane 

na podstawie ww. przepisu będzie zatem niezgodne ze zmienionym przepisem 

upoważniającym, a co za tym idzie nie może zostać zachowane w mocy.

Uwaga uwzględniona poprzez zmianę terminu wejścia w 

życie zmiany art. 37 ust. 2.

14 RCL Art. 1 pkt 3

Przepis wymaga uzupełnienia. Nie wiadomo bowiem, które przepisy ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości miałyby mieć zastosowanie do sporządzonego 

przez zarząd sprawozdania z działalności polskiego związku sportowego oraz 

sprawozdania finansowego.

Uwaga uwzględniona.

15 RCL Ogólna Projekt ustawy wymaga dopracowania pod względem redakcyjnym i legislacyjnym. Projekt zostanie poprawiony.
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17 COS Art. 1 pkt 7

W art. 29 w projektowanym ust. 1a dodać zwrot "w szczególności" i umieścić go przed 

zwrotem "w zakresie" usuwając jednocześnie wyraz "celowe" i zwrot "z części 

odpowiadającej kulturze fizycznej". 

Uwaga nieuwzględniona. 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.

18 COS Art. 1 pkt 7
W art. 29 w projektowanym ust. 1a w pkt 1 wyrazy "obiektami sportowymi" zastąpić 

"obiektami".

Uwaga nieuwzględniona. 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.

19 PZ Kendo Art. 1 pkt 6

PZ Kendo nie zgadza się z projektowanym "przekształceniem" PZS nieolimpijskich w związki 

stowarzyszeń. Zdaniem PZS kryterium przyjęte w art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie jest 

niewłaściwe. Regulacja ta oparta jest na zasadach dyskryminujących związki nieolimpijskie i 

narusza zasady Konstytucji RP: niedziałania prawa wstecz, pewności prawa, ochrony praw 

słusznie nabytych i zasadę niedyskryminacji. 

Uwaga nieuwzględniona. 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.

5/8



20
PZ Karate 

Tradycyjnego

Ogólne - art. 11 

ust. 2 pkt 4 

ustawy o sporcie

Ustawa o sporcie dyskryminuje sport nieolimpijski zdecydowanie faworyzując sport 

olimpijski. 

Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 19. 

Ponadto w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co 

do wymogu posiadania przez PZSy przynależności do 

właściwej międzynarodowej organizacji działającej w 

sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej 

przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w art. 1 pkt 5 

zaproponowano art. 12a przesądzający jednoznacznie tę 

kwestię.

21
PZ Karate 

Tradycyjnego
Art. 1 pkt 6

Jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu. Zdaniem PZ Karate Tradycyjnego 

pozbawi on statusu polskiego związku sportowego 16 obecnie funkcjonujących polskich 

związków sportowych działających w dyscyplinach nieolimpijskich. Zdaniem PZS będzie to 

skutkowało zaprzestaniem wspierania tych sportów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

oraz samorządy lokalne skazując je na marginalizację i  ograniczenie działalności. Będzie to 

też skutkowało zwiększeniem chorób cywilizacyjnych i patologii społecznychwśród młodego 

pokolenia. PZS podkreślił, że dyscypliny pozaolimpijskie są drugą po piłce nożnej 

najpopularniejszą i najchętniej uprawianą formą sportu wybieraną przez młodzież, 

nieolimpijskie PZS są dobrze zorganizowane i zrzeszają w wielu przypadkach  znacznie 

większą liczbę ćwiczących i klubów niż związki olimpijskie (w PZKT jest ok 30 000 ćwiczących, 

a karate jest trzecim najpopularniejszym sportem w Polsce po piłce nożnej i piłce siatkowej).

Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie jak w L.P. 19. 

22
PZ Karate 

Tradycyjnego

Ogólne do ustawy 

o sporcie

Ustawa o sporcie łamie fundamentalne zasady olimpizmu zawarte w Karcie Olimpijskiej, a w 

szczególności: "uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć możliwość 

uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a w duchu olimpijskim, co wymaga 

wzajemnego zrozumienia w duchu przyjaźni, solidarności i fair play.".

Uwaga nieuwzględniona. Ustawa o sporcie jest oparta na 

wskazanych w treści uwag zasadach. Szersze uzasadnienie 

w L. P. 19

23
PZ Karate 

Tradycyjnego

Ogólne do ustawy 

o sporcie
Ustawa o sporcie jest niezgodna z art. 32 Konstytucji RP (zasadą równości). 

Nie można zgodzić się z tym zarzutem. Zasada równości 

nie jest zasadą bezwzględną. Odstępstwa od zasady 

równego traktowania mogą mieć miejsce, jeśli są 

relewantne (czyli racjonalnie uzasadnione), 

proporcjonalne (porównując wagę interesu, dla którego 

wprowadzono te normy, do interesów, które zostaną 

naruszone przez wprowadzenie zróżnicowania) oraz 

pozostają w związku z innymi wartościami 

konstytucyjnymi. Istotne jest też, że określone 

zróżnicowanie w prawach dwóch czy więcej grup może 

zostać uznane za dyskryminację dopiero wówczas, gdy 

zachodzi istotne podobieństwo pomiędzy tymi grupami lub 

sytuacjami, w których się one znajdują. Zdaniem Ministra 

Sportu i Turystyki ustawa o sporcie nie narusza tak 

rozumianej zasady równości.
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24
PZ Karate 

Tradycyjnego

Ogólne do ustawy 

o sporcie

Ustawa o sporcie narusza zasady stanowiące prawo pierwotne Unii Europejskiej, tj. zasadę 

pewności prawa, zasadę niedziałania praw wstecz, zasadę ochrony praw słusznie nabytych 

oraz zasadę niedyskryminacji. 

Zdaniem Ministra Sportu i Turystyki ustawa o sporcie nie 

narusza zasad stanowiących prawo pierwotne Unii 

Europejskiej.

25
PZ Karate 

Tradycyjnego

Poza projektem. 

Art. 11 ust. 2 pkt 4 

ustawy o sporcie 

Propozycja rozszerzenia projektu o uchylenie pkt 4 w art. 11 ust. 2

Uwaga nieuwzględniona. Uwzględnienie propozycji byłoby 

związane z odstąpieniem od podstawowych założeń 

ustawy o sporcie. Szersze uzasadnienie w L.P. 19

26
PZ Karate 

Tradycyjnego

Poza projektem 

Art. 13 ustawy o 

sporcie

Zmiana art. 13 ustawy o sporcie poprzez usunięcie słowa "wyłączne".

Uwaga nieuwzględniona. Treść przepisu wynika z 

podstawowych założeń ustawy o sporcie i przewidzianej w 

niej instytucji polskiego związku sportowego. Szersze 

uzasadnienie L.P. 19.

27
PZ Karate 

Tradycyjnego

Nowy przepis 

projektu ustawy

Dodanie do projektu art. 2a  "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 nieuwzględniona.  Nie ma podstaw, aby do takich 

samych podmiotów, a więc zarówno nowoutworzonych 

polskich związków sportowych, jak i dotychczas 

działających stosować odrębne wymogi. 

28
Małopolski Klub 

Paralotniowy
Poza projektem

Małopolski Klub Paralotniowy wyraził poparcie dla uwzględnienia w projekcie ustawy 

proponowanego przez AP przepisu dotyczącego zmiany statusu prawnego terenowych 

jednostek organizacyjnych AP i umożliwienie tym jednostkom funkcjonowania w formie 

prawnej samodzielnego stowarzyszenia. (L.P. 9)

Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie jak w L. P. 9

29
Małopolski Klub 

Paralotniowy

Poza projektem 

Art. 3 ustawy o 

sporcie

propozycja nowego brzmienia art. 3 ust. 2 "Klubem sportowym jest osoba prawna 

prowadząca działalność w danym sporcie.".

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na zakres zmian ujęty w 

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Propozycja 

będzie rozważona przy kolejnej nowelizacji ustawy o 

sporcie.

30
Małopolski Klub 

Paralotniowy

Poza projektem 

Art. 6 ustawy o 

sporcie

Propozycja dodania do art. 6 nowego ustępu 2a w brzmieniu "2a. Związek stowarzyszeń 

prowadzący działalność w danym sporcie i zrzeszający trzy kluby sportowe staje się związkiem 

sportowym.".

Uwaga nieuwzględniona. Wprowadzenie automatyzmu 

przekształcania organizacji w proponowany sposób 

mogłoby naruszać wolność zrzeszania się. 

31
Małopolski Klub 

Paralotniowy

Poza projektem 

Art. 8 ustawy o 

sporcie

Propozycja nowego brzmienia art. 8 ust. 2: "2. Członek polskiego związku sportowego 

uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.".

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na zakres zmian ujęty w 

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Propozycja 

będzie rozważona przy kolejnej nowelizacji ustawy o 

sporcie.

32
Małopolski Klub 

Paralotniowy

Poza projektem 

Nowy przepis

Propozycja wprowadzenia do ustawy o sporcie instytucji Trybunału Arbitrażowego 

działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

Uwaga nieuwzględniona. 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.
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33
Małopolski Klub 

Paralotniowy

Poza projektem 

Art. 10 ustawy o 

sporcie

Propozycja uchylenia art. 10 ustawy o sporcie.

Uwaga nieuwzględniona z uwagi na zakres zmian ujęty w 

wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Propozycja 

będzie rozważona przy kolejnej nowelizacji ustawy o 

sporcie.

34

Stowarzyszenie 

Olimpiady Specjalne 

Polska

Poza projektem 

Nowy przepis

Propozycja dodania nowego art. 26(1) w brzmieniu: "Art. 26(1) 1. Stowarzyszenie Olimpiady 

Specjalne Polska organizuje narodowy ruch olimpiad specjalnych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.

2. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska jest wyłącznie uprawnione do wykorzystywania 

symboliki olimpiad specjalnych oraz nazw Igrzyska Olimpiad Specjalnych.

3. Do Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 

ust. 2 i art. 25 ust. 1 i 2".

Uwaga nieuwzględniona. Ustawa o sporcie została oparta 

na dwóch podstawowych zasadach w zakresie 

reglamentacji prawnej kultury fizycznej, w tym sportu, 

wynikających z art. 68 ust. 5 Konstytucji. Są to: 

podstawowa zasada wolności uprawiania i organizowania 

kultury fizycznej oraz uzupełniająca ją zasada 

pomocniczości państwa we wskazanym zakresie. 

Przedstawiona propozycja ma na celu wprowadzenie 

dodatkowych ograniczeń w zakresie możliwości 

organizowania współzawodnictwa sportowego. Takie 

ograniczenie nie jest uzasadnione charakterem działalności 

stowarzyszenia Olimpiady Specjalne, które nie działa w 

obszarze sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych 

lecz sportu powszechnego. Uwzględnienie propozycji 

wymagałoby  zmiany podstawowych założeń ustawy.

Ponadto wątpliwości budzi relacja projektowanego 

przepisu do obowiązującego art. 26 ustawy o sporcie, 

zgodnie z którym Polski Komitet Paraolimpijski organizuje 

narodowy ruch paraolimpijski osób niepełnosprawnych, 

przez co rozumie się także sport osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, co jest równocześnie 

domeną działalności Olimpiad Specjalnych.
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