


Projekt 

U S T AWA  

o zmianie ustawy o sporcie
1)

z dnia 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 

wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 

1) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Kadencja władz polskiego zwi�zku sportowego nie mo�e by� dłu�sza 

ni� 4 lata. 

2. Funkcj� prezesa zarz�du polskiego zwi�zku sportowego mo�na pełni� nie dłu�ej 

ni� przez 2 nast�puj�ce po sobie kadencje. 

3. Członek zarz�du polskiego zwi�zku sportowego nie mo�e: 

1) ł�czy� tej funkcji z funkcj� w innych władzach tego zwi�zku; 

2) by� osob� prowadz�c� działalno�� gospodarcz� zwi�zan� z realizacj� przez ten 

zwi�zek jego zada� statutowych; 

3) posiada� w spółkach prawa handlowego prowadz�cych działalno�� gospodarcz�

zwi�zan� z realizacj� przez ten zwi�zek jego zada� statutowych wi�cej ni� 10% 

akcji lub udziałów przedstawiaj�cych wi�cej ni� 10% kapitału zakładowego – 

w ka�dej z tych spółek; 

4) by� wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadz�cej działalno��

gospodarcz� zwi�zan� z realizacj� przez ten zwi�zek jego zada� statutowych; 

5) by� osob�, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umy�lne przest�pstwo 

lub umy�lne przest�pstwo skarbowe �cigane z oskar�enia publicznego. 

4. Je�eli osoba obejmuj�ca funkcj� członka zarz�du polskiego zwi�zku sportowego 

w dniu wyboru prowadzi działalno�� gospodarcz�, o której mowa w ust. 3 pkt 2, posiada 

akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3 pkt 3, lub jest wspólnikiem spółki osobowej 

prawa handlowego, o której mowa w ust. 3 pkt 4, jest obowi�zana w ci�gu 30 dni od 

                                                 
1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 11 lipca 2014 r. pod numerem 

2014/0343/PL, zgodnie z § 4 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 
z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra�a dyrektyw� 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiaj�c�
procedur� udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 
z 21.07.1998, z pó�n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337). 
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dnia obj�cia funkcji zaprzesta� prowadzenia działalno�ci gospodarczej, zby� akcje lub 

udziały lub wyst�pi� ze spółki. 

5. W przypadku niewypełnienia obowi�zku, o którym mowa w ust. 4, walne 

zgromadzenie członków albo delegatów polskiego zwi�zku sportowego odwołuje 

członka zarz�du polskiego zwi�zku sportowego niezwłocznie, nie pó�niej ni� przed 

upływem 3 miesi�cy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Roczne sprawozdanie finansowe polskiego zwi�zku sportowego podlega 

badaniu przez biegłego rewidenta. 

7. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego zwi�zku sportowego 

corocznie rozpatruje i zatwierdza sporz�dzone przez zarz�d sprawozdanie z działalno�ci 

polskiego zwi�zku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu 

przez biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie członków albo delegatów tego zwi�zku 

uchwala regulamin dyscyplinarny.”; 

2) w art. 11 w ust. 2 uchyla si� pkt 2;  

3) po art. 12 dodaje si� art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. 1. Polski zwi�zek sportowy jest obowi�zany nale�e� do wła�ciwej 

mi�dzynarodowej federacji sportowej działaj�cej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub innej uznanej przez Mi�dzynarodowy Komitet Olimpijski. 

2. Obowi�zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy polskiego zwi�zku 

sportowego działaj�cego w sporcie osób niepełnosprawnych, który uzyskał zgod�

ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie bez za�wiadczenia, 

o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4.”; 

4) po art. 22 dodaje si� art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Polski zwi�zek sportowy, który wbrew obowi�zkowi wynikaj�cemu 

z art. 12a nie nale�y do wła�ciwej mi�dzynarodowej federacji sportowej działaj�cej 

w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Mi�dzynarodowy 

Komitet Olimpijski, staje si� zwi�zkiem sportowym działaj�cym w formie zwi�zku 

stowarzysze� z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stanie si�

prawomocna. 

2. Stwierdzenie braku przynale�no�ci do wła�ciwej mi�dzynarodowej federacji 

sportowej działaj�cej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 

Mi�dzynarodowy Komitet Olimpijski nast�puje w drodze decyzji ministra wła�ciwego 

do spraw kultury fizycznej.  
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3. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, oraz o dniu, w którym ta decyzja 

stanie si� prawomocna, minister wła�ciwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia 

wła�ciwy s�d rejestrowy. 

4. Polskie zwi�zki sportowe, które na podstawie ust. 1 stały si� zwi�zkami 

sportowymi działaj�cymi w formie zwi�zku stowarzysze�, dostosowuj� swoj�

działalno�� do zmienionej formy, w szczególno�ci statuty oraz regulaminy w terminie 

3 miesi�cy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stanie si� prawomocna.”; 

5) w art. 29 po ust. 1 dodaje si� ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W ramach zada�, o których mowa w ust. 1, minister wła�ciwy do spraw 

kultury fizycznej mo�e udzieli� instytucji gospodarki bud�etowej pod nazw� „Centralny 

O�rodek Sportu”, dla której jest organem zało�ycielskim, dotacji celowej z bud�etu 

pa�stwa z cz��ci, której dysponentem jest minister wła�ciwy do spraw kultury fizycznej, 

na realizacj� zada� publicznych zwi�zanych z zapewnieniem warunków 

organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego w zakresie: 

1) bie��cego utrzymania obiektów sportowych i zarz�dzania nimi; 

2) przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach �wiata lub mistrzostwach 

Europy.”;  

6) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister wła�ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła�ciwym 

do spraw kultury fizycznej okre�li, w drodze rozporz�dzenia, kwalifikacje lekarzy 

uprawnionych do wydawania orzecze� lekarskich, o których mowa w ust. 1, a tak�e 

zakres i cz�stotliwo�� wymaganych bada� lekarskich, uwzgl�dniaj�c specyfik�

współzawodnictwa sportowego.”; 

7) w art. 43: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) utrudnianie lub udaremnianie kontroli antydopingowej lub manipulowanie jej 

przebiegiem;”, 

b) ust. 2–5 otrzymuj� brzmienie: 

„2. Dopingiem w sporcie nie jest zachowanie okre�lone w ust. 1 pkt 1–4, 

je�eli jest ono uzasadnione celem leczniczym, a zawodnik otrzymał zgod� na 

stosowanie okre�lonej substancji zabronionej lub metody zabronionej na zasadach 

okre�lonych w zał�czniku nr 2 do Mi�dzynarodowej konwencji sporz�dzonej 
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w Pary�u dnia 19 pa�dziernika 2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 142, poz. 999, z 2013 r. poz. 1243 oraz z 2014 r. poz. 343), a tak�e 

zachowanie okre�lone w ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do produktów leczniczych 

dopuszczonych do obrotu na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 wrze�nia 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z pó�n. zm.2)). 

3. Substancj� zabronion� jest substancja mog�ca słu�y� poprawie wyniku 

sportowego, której u�ycie pozostaje w sprzeczno�ci z uczciwo�ci� rywalizacji 

sportowej, okre�lona w zał�czniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2. 

4. Metod� zabronion� jest działanie mog�ce słu�y� poprawie wyniku 

sportowego, pozostaj�ce w sprzeczno�ci z uczciwo�ci� rywalizacji sportowej, 

okre�lone w zał�czniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2. 

5. Substancj� lub metod� zabronion� s� tak�e substancja lub działanie 

utrudniaj�ce wykrycie substancji lub metody okre�lonych w ust. 3 i 4, okre�lone 

w zał�czniku nr 1 do konwencji, o której mowa w ust. 2.”;

8) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkiem Komisji nie mo�e by� osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

umy�lne przest�pstwo lub umy�lne przest�pstwo skarbowe.”; 

9) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto, w zwi�zku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski zwi�zek 

sportowy lub podmiot działaj�cy na podstawie umowy zawartej z tym zwi�zkiem, lub 

podmiot działaj�cy z jego upowa�nienia, przyjmuje korzy�� maj�tkow� lub osobist�

albo jej obietnic� lub takiej korzy�ci albo jej obietnicy ��da w zamian za nieuczciwe 

zachowanie, mog�ce mie� wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów,  

podlega karze pozbawienia wolno�ci od 6 miesi�cy do lat 8.”; 

10) w art. 48 ust. 1 i 2 otrzymuj� brzmienie: 

„1. Kto, powołuj�c si� na wpływy w polskim zwi�zku sportowym lub podmiocie 

działaj�cym na podstawie umowy zawartej z tym zwi�zkiem, lub podmiocie 

działaj�cym z jego upowa�nienia albo wywołuj�c przekonanie innej osoby o istnieniu 

takich wpływów, lub utwierdzaj�c j� w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 

i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, 
poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544 oraz z 2013 r. 
poz. 1245. 
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podejmuje si� po�rednictwa w ustaleniu okre�lonego wyniku lub przebiegu zawodów 

sportowych w zamian za korzy�� maj�tkow� lub osobist� albo jej obietnic�,  

podlega karze pozbawienia wolno�ci od 6 miesi�cy do lat 8. 

2. Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzieli� korzy�ci maj�tkowej 

lub osobistej w zamian za po�rednictwo w ustaleniu okre�lonego wyniku lub przebiegu 

zawodów sportowych polegaj�ce na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie 

osoby pełni�cej funkcj� w polskim zwi�zku sportowym lub podmiocie działaj�cym na 

podstawie umowy zawartej z tym zwi�zkiem, lub podmiocie działaj�cym z jego 

upowa�nienia w zwi�zku z pełnieniem tej funkcji.”. 

Art. 2. 1. Podmioty o statusie polskiego zwi�zku sportowego, które z dniem wej�cia 

w �ycie ustawy zmienianej w art. 1 stały si� polskimi zwi�zkami sportowymi na podstawie 

art. 82 ust. 1 tej ustawy i nie dostosowały swojej działalno�ci, w szczególno�ci 

obowi�zuj�cych w nich statutów i regulaminów, do wymaga� ustawy zmienianej w art. 1, 

staj� si� stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó�n. zm.3)) z dniem, w którym 

decyzja, o której mowa w ust. 2, stanie si� prawomocna. 

2. Stwierdzenie niedostosowania działalno�ci polskiego zwi�zku sportowego do 

wymaga� ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w brzmieniu obowi�zuj�cym przed 

dniem wej�cia w �ycie niniejszej ustawy, nast�puje w drodze decyzji ministra wła�ciwego do 

spraw kultury fizycznej. 

3. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, oraz o dniu, w którym ta decyzja stanie 

si� prawomocna, minister wła�ciwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia wła�ciwy s�d 

rejestrowy. 

4. Polskie zwi�zki sportowe, które na podstawie ust. 1 stały si� stowarzyszeniami, 

dostosuj� swoj� działalno�� do zmienionej formy, w szczególno�ci statuty oraz regulaminy, 

w terminie 3 miesi�cy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stanie si�

prawomocna. 

Art. 3. Osoby, które w dniu wej�cia w �ycie niniejszej ustawy s� członkami zarz�du 

polskiego zwi�zku sportowego i nie spełniaj� warunków okre�lonych w art. 9 ust. 3 pkt 2–4 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 
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ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz� ustaw�, mog� pełni� te funkcje 

do ko�ca kadencji, na któr� zostały wybrane. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyj�tkiem: 

1) art. 1 pkt 8–10, które wchodz� w �ycie po upływie 3 miesi�cy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 2, które wchodz� w �ycie po upływie 12 miesi�cy od dnia 

ogłoszenia. 

06/110rch 



UZASADNIENIE 

Po upływie trzech lat od wej�cia w �ycie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 715), zwanej dalej „ustaw� o sporcie”, niezb�dne jest dokonanie zmian 

wynikaj�cych z do�wiadcze� zwi�zanych z funkcjonowaniem tej ustawy. 

Projektowana ustawa b�dzie miała na celu wprowadzenie nast�puj�cych regulacji 

szczegółowych: 

1) rozszerzenie zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy o sporcie zakazu pełnienia funkcji członka 

zarz�du polskiego zwi�zku sportowego (dalej „PZS”) przez osob� prowadz�c�

działalno�� gospodarcz� zwi�zan� z realizacj� przez ten PZS jego zada� statutowych na 

osoby posiadaj�ce wi�cej ni� 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która 

prowadzi tak� działalno��, oraz wspólników spółek osobowych prowadz�cych tak�

działalno��; 

2) zmiany w art. 9 ustawy o sporcie, w tym dodanie nowego ust. 6 i zmiana tre�ci obecnie 

obowi�zuj�cego ust. 4, dotycz�ce doprecyzowania roli organu władnego rozpatrywa�

i zatwierdza� sprawozdanie finansowe oraz doprecyzowania rodzajów sprawozda�

przywołanych w ww. przepisie;  

3) skre�lenie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o sporcie, który zobowi�zuje do doł�czenia do 

wniosku o wyra�enie zgody na utworzenie PZS aktualnego na dzie� składania wniosku 

odpisu z Krajowego Rejestru S�dowego wnioskodawcy; 

4) wprowadzenie mo�liwo�ci wydania przez organ sprawuj�cy nadzór decyzji skutkuj�cej 

utrat� statusu polskiego zwi�zku sportowego w przypadku nieposiadania przez PZS 

przynale�no�ci do mi�dzynarodowej organizacji sportowej wła�ciwej dla danego sportu; 

5) wprowadzenie w art. 29 ustawy o sporcie zmian, które odnosiłyby si� wprost do 

mo�liwo�ci dofinansowania dotacj� celow� przez ministra wła�ciwego do spraw kultury 

fizycznej instytucji gospodarki bud�etowej pod nazw� „Centralny O�rodek Sportu” 

w Warszawie; 

6)  wprowadzenie zmian w art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie maj�cych na celu 

doprecyzowanie upowa�nienia ustawowego do wydania rozporz�dzenia w sprawie 

kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzecze� lekarskich 

o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych bada� lekarskich niezb�dnych do uzyskania 

orzeczenia lekarskiego przez okre�lenie cz�stotliwo�ci tych bada�; 



2 

7) dokonania zmian w rozdziale 9 – Zwalczanie dopingu w sporcie, z uwagi na zmiany 

standardów mi�dzynarodowych w tym zakresie; 

8) zmiana art. 46 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie przez obj�cie dyspozycj�

tych przepisów zachowa� polegaj�cych na przyjmowaniu korzy�ci maj�tkowej lub 

osobistej albo jej obietnicy lub ��daniu takiej korzy�ci albo jej obietnicy w zamian za 

nieuczciwe zachowanie, mog�ce mie� wpływ na wynik „lub przebieg” tych zawodów;  

9) rozwi�zanie kwestii ewentualnego niedostosowania do ustawy przez PZS, które zgodnie 

z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym były stowarzyszeniami i posiadały 

status PZS (Aeroklub Polski, LOK, Polski Zwi�zek W�dkarski); wskazane powy�ej 

organizacje, nie dostosowuj�c si� do ustawy o sporcie, nie tyle ryzykuj� utrat� statusu 

polskiego zwi�zku sportowego, lecz jako polskie zwi�zki sportowe mog� zosta�

rozwi�zane, a wi�c utraci� byt prawny; nie mo�na wykluczy� bowiem, �e brak 

dostosowania do ustawy o sporcie, pomimo upływu dwuletniego okresu 

dostosowawczego, zostanie uznany za ra��ce i uporczywe naruszanie prawa, 

a podnoszone przez te podmioty argumenty o niemo�no�ci dostosowania swojej 

struktury do art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie uznane za brak warunków do przywrócenia 

działalno�ci zgodnej z prawem.  

Ad 1 

Aktualnie obowi�zuj�cy art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o sporcie przewiduje zakaz pełnienia 

funkcji członka zarz�du PZS przez osob� prowadz�c� działalno�� gospodarcz� zwi�zan�

bezpo�rednio z realizacj� przez ten PZS jego zada� statutowych. Przedmiotowy przepis jest 

jednym z kilku rozwi�za� wprowadzonych w ustawie o sporcie, maj�cych na celu 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania władz PZS. Przepis ten, zgodnie 

z uzasadnieniem projektu ustawy o sporcie, miał na celu zapewnienie, aby władze PZS nie 

podlegały naciskom czy te� wpływom zewn�trznym. Zakres zakazu okre�lony w art. 9 ust. 3 

pkt 2 ustawy o sporcie odnosi si� do niemo�no�ci ł�czenia funkcji członka zarz�du PZS 

z prowadzeniem tzw. jednoosobowej działalno�ci gospodarczej czy te� bycia wspólnikiem 

spółki cywilnej, je�li jej przedmiot działalno�ci pokrywa si� bezpo�rednio z zadaniami 

statutowymi danego polskiego zwi�zku sportowego. W przedmiotowym projekcie 

rozszerzono zakazy prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez członków zarz�dów 

polskich zwi�zków sportowych przez skre�lenie w art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o sporcie wyrazu 

„bezpo�rednio”. Zaw��enie w obecnie obowi�zuj�cym stanie prawnym stosowania zakazu do 

osób prowadz�cych działalno�� gospodarcz� zwi�zan� bezpo�rednio z zadaniami statutowymi 
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danego PZS nie eliminowało w pełni konfliktu interesów w przypadku członków zarz�dów 

PZS prowadz�cych działalno�� gospodarcz�, np. w zakresie produkcji lub dystrybucji sprz�tu 

sportowego wykorzystywanego przez kluby zrzeszone w danym PZS. Ponadto wyraz 

„bezpo�rednio” u�yty w tre�ci przepisu art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy o sporcie czynił ten przepis 

nieprecyzyjnym i utrudniał skuteczne egzekwowanie zakazu. Dodanie w art. 9 ust. 3 punktów 

3 i 4 ma na celu rozci�gni�cie zakazu pełnienia funkcji w zarz�dzie na osoby posiadaj�ce 

w spółkach prawa handlowego prowadz�cych działalno�� gospodarcz� zwi�zan� z realizacj�

przez ten PZS jego zada� statutowych wi�cej ni� 10% akcji lub udziałów przedstawiaj�cych 

wi�cej ni� 10% kapitału zakładowego – w ka�dej z tych spółek oraz wspólników spółek 

osobowych prowadz�cych działalno�� gospodarcz� zwi�zan� z realizacj� przez ten PZS jego 

zada� statutowych. Zmiana ta ma wykluczy� mo�liwo�� zaistnienia konfliktu interesów 

u osoby pełni�cej funkcj� członka zarz�du PZS, który jest jednocze�nie akcjonariuszem czy 

udziałowcem spółki, której działalno�� jest zwi�zana z działalno�ci� statutow� PZS. 

Z praktycznego punktu widzenia ryzyko zaistnienia konfliktu interesu u osoby fizycznej 

w sytuacji obj�tej dotychczasowym zakresem art. 9 ust. 3 pkt 2 jest analogiczna jak 

w sytuacji obj�tej przedstawion� zmian�. Dodatkowo warto zaznaczy�, �e przedmiotowa 

zmiana uniemo�liwi obchodzenie tego przepisu przez zmian� przez osob� fizyczn�

podlegaj�c� temu zakazowi formy prawnej prowadzonej działalno�ci gospodarczej. Zgodnie 

z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1030, z pó�n. zm.) przedsi�biorca b�d�cy osob� fizyczn� wykonuj�c� we własnym 

imieniu działalno�� gospodarcz� w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalno�ci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pó�n. zm.) – (przedsi�biorca 

przekształcany) mo�e przekształci� form� prowadzonej działalno�ci w jednoosobow� spółk�

kapitałow� (spółk� przekształcon�) – przekształcenie przedsi�biorcy w spółk� kapitałow�. 

Dokonanie wskazanego przekształcenia, a wi�c zmiana formy prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej z jednoosobowej na form� jednoosobowej spółki kapitałowej, gdzie dana osoba 

fizyczna byłaby jedynym wspólnikiem b�d� akcjonariuszem, w obecnym stanie prawnym 

skutkuje tym, �e taka osoba fizyczna przestaje by� obj�ta zakazem z art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy 

o sporcie.  

Jako uzupełnienie powy�szej regulacji dodano w art. 9 nowe ust�py 4 i 5. Projektowany art. 9 

ust. 4 ma na celu uregulowanie sytuacji osób, które przed dniem obj�cia funkcji członka 

zarz�du polskiego zwi�zku sportowego prowadziły działalno�� gospodarcz� zwi�zan�

z realizacj� przez dany PZS jego zada� statutowych, posiadały akcje lub udziały w spółce 
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kapitałowej prawa handlowego prowadz�cej działalno�� gospodarcz� zwi�zan� z realizacj�

przez dany PZS jego zada� statutowych lub były wspólnikami spółki osobowej prawa 

handlowego prowadz�cej działalno�� gospodarcz� zwi�zan� z realizacj� przez dany PZS jego 

zada� statutowych. Wymienione powy�ej osoby na mocy projektowanego art. 9 ust. 4 b�d�

miały obowi�zek odpowiednio: zaprzesta� prowadzenia działalno�ci gospodarczej, zby� akcje 

lub udziały lub wyst�pi� ze spółki. Projektowany przepis art. 9 ust. 4 przewiduje, �e takie 

osoby b�d� miały na realizacj� wy�ej wymienionego obowi�zku 30 dni od obj�cia funkcji 

członka zarz�du polskiego zwi�zku sportowego. 

Domkni�cie regulacji b�dzie stanowił projektowany art. 9 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem 

niewypełnienie obowi�zków okre�lonych w art. 9 ust. 4 przez osoby, o których mowa w tym 

przepisie, b�dzie skutkowało obowi�zkiem niezwłocznego, w terminie nie dłu�szym ni�

3 miesi�ce, odwołania tych członków zarz�du polskiego zwi�zku sportowego przez walne 

zgromadzenie członków albo delegatów polskiego zwi�zku sportowego. W przypadku gdyby 

wła�ciwe organy zwi�zku nie podj�ły działa� okre�lonych w tym przepisie, minister 

wła�ciwy do spraw kultury fizycznej b�dzie mógł zastosowa� odpowiednie �rodki nadzoru 

okre�lone w art. 22 ustawy o sporcie. 

Ad 2 

Proponuje si� dodanie nowego przepisu ust. 6 w art. 9, który w sposób jednoznaczny b�dzie 

nakładał na PZS obowi�zek poddania rocznych sprawozda� finansowych badaniu przez 

biegłego rewidenta. Uzupełnieniem tej zmiany b�dzie zmiana obecnie obowi�zuj�cego art. 9 

ust. 4 ustawy o sporcie (nowy art. 9 ust. 7) dotycz�ca doprecyzowania roli organu władnego 

rozpatrywa� i zatwierdza� sprawozdanie finansowe oraz doprecyzowania rodzajów 

sprawozda� przywołanych w ww. przepisie. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu walne 

zgromadzenie członków albo delegatów polskiego zwi�zku sportowego corocznie rozpatruje 

sporz�dzone przez zarz�d sprawozdanie z działalno�ci zarz�du oraz sprawozdanie finansowe, 

ocenione przez biegłego rewidenta. Takie brzmienie przepisu budzi w�tpliwo�ci 

interpretacyjne w �wietle przepisów ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pó�n. zm.). W zwi�zku z powy�szym proponuje si�

doprecyzowanie przepisu art. 9 ust. 4 ustawy o sporcie przez wyra�ne przyznanie walnemu 

zgromadzeniu członków albo delegatów polskiego zwi�zku sportowego kompetencji 

rozpatrywania i zatwierdzania sporz�dzonego przez zarz�d sprawozdania z działalno�ci 

polskiego zwi�zku sportowego oraz sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego 
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rewidenta. Wprowadzenie nowego przepisu ust. 6 w art. 9 oraz dostosowanie terminologii 

stosowanej w art. 9 ust. 7 do tre�ci ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci usunie 

wyst�puj�ce w dotychczasowej praktyce w�tpliwo�ci w zakresie obowi�zku badania 

rocznych sprawozda� finansowych PZS przez biegłego rewidenta, a tak�e terminów 

przedstawiania sprawozda� i samej tre�ci tych sprawozda�. Zarówno sprawozdanie 

z działalno�ci polskiego zwi�zku sportowego, jak i sprawozdanie finansowe na podstawie 

zmienionego przepisu b�d� musiały zawiera� elementy okre�lone w przepisach ustawy z dnia 

29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci.  

Ad 3 

Zmiana dotycz�ca wykre�lenia w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o sporcie sprowadza si� do 

eliminacji zb�dnego obci��enia administracyjnego w ramach post�powania o udzielenie 

zgody na utworzenie PZS. Skre�lany przepis zobowi�zuje do doł�czenia do wniosku 

o wyra�enie zgody na utworzenie PZS aktualnego na dzie� składania wniosku odpisu 

z Krajowego Rejestru S�dowego wnioskodawcy. Wymóg ten stał si� zbyteczny w kontek�cie 

art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1203) w brzmieniu: „Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych 

informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru maj� moc zrównan� z moc� dokumentów 

wydawanych przez Centraln� Informacj�, o których mowa w ust. 3, je�eli posiadaj� cechy 

umo�liwiaj�ce ich weryfikacj� z danymi zawartymi w Rejestrze”. Wprowadzenie 

powy�szego rozwi�zania w ustawie o Krajowym Rejestrze S�dowym czyni 

bezprzedmiotowym wymóg z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o sporcie, a w konsekwencji zasadne 

jest wykre�lenie przedmiotowego przepisu w ustawie o sporcie. 

Ad 4 

Wprowadzenie mo�liwo�ci zmiany formy organizacyjno-prawnej polskiego zwi�zku 

sportowego na zwi�zek sportowy działaj�cy w formie zwi�zku stowarzysze� w przypadku 

nieposiadania przez polski zwi�zek sportowy przynale�no�ci do mi�dzynarodowej organizacji 

sportowej wła�ciwej dla danego sportu przewiduje projektowany art. 22a ustawy o sporcie. 

Potrzeba tej zmiany wynika ze specyfiki i istoty instytucji PZS oraz podstawowych zało�e�

regulacji sportu przyj�tych w ustawie o sporcie. Punktem wyj�cia przy tworzeniu ustawy 

o sporcie były, wywiedzione z przepisu art. 68 ust. 5 Konstytucji, dwie główne zasady 

w zakresie reglamentacji prawnej kultury fizycznej, w tym sportu, tj.: podstawowa zasada 

wolno�ci uprawiania i organizowania kultury fizycznej oraz uzupełniaj�ca j� zasada 
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pomocniczo�ci pa�stwa we wskazanym zakresie. W konsekwencji, tworz�c ustaw� o sporcie, 

przyj�to m.in. poni�sze zało�enia: 

1) pa�stwo nie powinno w zasadzie ingerowa� w sport, gdy nie ma on charakteru 

uprawiania lub uczestniczenia we współzawodnictwie organizowanym przez polskie 

zwi�zki sportowe lub z ich upowa�nienia przez inne podmioty; 

2) uprawianie sportu poza systemem współzawodnictwa sportowego organizowanego 

przez polskie zwi�zki sportowe jest wolne i nie podlega reglamentacji prawnej. 

Istnienie PZS w danym sporcie powoduje, �e w zakresie okre�lonym w art. 13 ustawy 

o sporcie, sfera wolno�ci uprawiania sportu jest ograniczona wył�cznymi uprawnieniami 

takiego PZS. Kwestia, w jakim zakresie mo�liwe jest istnienie PZS, jest przes�dzona co do 

zasady brzmieniem art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie. Przywołany przepis wskazuje, �e 

przesłank� wyra�enia przez ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej zgody na 

utworzenie PZS jest przynale�no�� do mi�dzynarodowej federacji sportowej działaj�cej 

w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Mi�dzynarodowy Komitet 

Olimpijski. Zatem jedynie przy spełnieniu powy�szej przesłanki uzasadnione jest utworzenie 

i istnienie PZS. Tym samym na gruncie obowi�zuj�cych przepisów tylko organizacja 

posiadaj�ca przynale�no�� do mi�dzynarodowej federacji sportowej działaj�cej w sporcie 

olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Mi�dzynarodowy Komitet 

Olimpijski mo�e by� polskim zwi�zkiem sportowym. W celu usuni�cia pojawiaj�cych si�

w tym zakresie w�tpliwo�ci proponuje si� wprowadzenie do ustawy o sporcie nowego 

przepisu art. 12a przes�dzaj�cego jednoznacznie t� kwesti�. 

Je�li w danym sporcie nie ma formalnych warunków do utworzenia PZS, wówczas 

organizacja tego sportu mo�e si� odbywa� na ogólnych zasadach, a �aden podmiot nie b�dzie 

miał wówczas monopolistycznych uprawnie� PZS w zakresie tego sportu. W praktyce 

pojawia si� problem, w sytuacji gdy istnieje PZS w danym sporcie, ale nie posiada wła�ciwej 

przynale�no�ci w rozumieniu ustawy o sporcie albo utraci tak� przynale�no��. Je�li w danym 

sporcie, w którym istnieje okre�lony PZS, nie ma w ogóle mo�liwo�ci uzyskania wła�ciwej 

przynale�no�ci, wówczas mamy do czynienia z sytuacj�, gdy istnienie danego PZS nie jest 

uzasadnione z punktu widzenia ustawy o sporcie. W takiej sytuacji nie ma tak�e uzasadnienia 

do ograniczania sfery wolno�ci uprawiania tego sportu przez fakt istnienia PZS. Mo�liwa jest 

równie� sytuacja, gdy z jednej strony w danym sporcie działa PZS, który nie ma wła�ciwej 

przynale�no�ci, a jednocze�nie istnieje inny podmiot posiadaj�cy tak� przynale�no��. 
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Wówczas powstaje problem praktyczny z utworzeniem kolejnego PZS w danym sporcie, 

skoro z istoty wył�cznych uprawnie� wynika, �e istnienie PZS w danym sporcie 

uniemo�liwia realizacj� tych uprawnie� przez inny podmiot. 

Rozwi�zanie przedstawionej sytuacji na gruncie obecnie obowi�zuj�cych przepisów napotyka 

na szereg trudno�ci. Aktualnie obowi�zuj�ce przepisy daj� ministrowi wła�ciwemu do spraw 

kultury fizycznej kompetencje do stosowania sankcji okre�lonych w art. 22 ustawy o sporcie. 

W przypadku niedostosowania działalno�ci danego PZS do wymogów ustawy o sporcie mo�e 

to by�: upomnienie i za��danie od władz zwi�zku podj�cia działa� maj�cych na celu 

zapewnienie stanu zgodnego z prawem oraz wyst�pienie do s�du rejestrowego z wnioskiem 

o rozwi�zanie polskiego zwi�zku sportowego, je�eli jego działalno�� wykazuje ra��ce lub 

uporczywe naruszanie prawa albo postanowie� statutu i nie ma warunków do przywrócenia 

działalno�ci zgodnej z prawem lub statutem. Tym samym w przypadku niedostosowania 

działalno�ci danego PZS do wymogów ustawy o sporcie i konsekwentnego utrzymywania 

tego stanu rzeczy, działania ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej powinny 

zmierza� do rozwi�zania PZS. Tak wi�c mo�liwe jest, �e jedynym praktycznym �rodkiem do 

rozwi�zania sytuacji PZS bez wła�ciwej przynale�no�ci b�dzie wniosek o rozwi�zanie PZS 

do s�du rejestrowego. �rodek ten wydaje si� nadmierny, poniewa� mógłby prowadzi� do 

rozwi�zania podmiotów, które nie spełniaj� wprawdzie wymogów ustawy o sporcie do bycia 

PZS, ale działaj� prawidłowo jako podmioty organizuj�ce działalno�� w zakresie sportu. 

W tym kontek�cie uzasadnione byłoby wprowadzenie nowych regulacji, które umo�liwiałyby 

doprowadzenie do sytuacji zgodno�ci z ustaw� o sporcie, bez rozwi�zywania danego 

podmiotu. 

Zaproponowane rozwi�zanie przewiduje, �e polski zwi�zek sportowy, który nie posiada 

przynale�no�ci do wła�ciwej mi�dzynarodowej federacji sportowej działaj�cej w sporcie 

olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Mi�dzynarodowy Komitet 

Olimpijski, z mocy prawa stanie si� zwi�zkiem sportowym działaj�cym w formie zwi�zku 

stowarzysze�. Stwierdzenie braku przynale�no�ci do wła�ciwej mi�dzynarodowej federacji 

sportowej działaj�cej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 

Mi�dzynarodowy Komitet Olimpijski b�dzie nast�powało w drodze decyzji ministra 

wła�ciwego do spraw kultury fizycznej.  

Przepisy poprzedzaj�cej ustaw� o sporcie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z pó�n. zm.), zwanej dalej „ustaw� o sporcie 
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kwalifikowanym”, zawierały przepisy dotycz�ce omawianego zagadnienia. Zgodnie z art. 23 

ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym organ sprawuj�cy nadzór mógł cofn�� zgod� na 

utworzenie polskiego zwi�zku sportowego m.in., je�eli polski zwi�zek sportowy utracił 

przynale�no�� do mi�dzynarodowej organizacji sportowej wła�ciwej dla danej dyscypliny 

sportu. Projektowany przepis b�dzie zatem, co do funkcji i celu projektowanej regulacji, 

swoistym powrotem do rozwi�zania z poprzedniej ustawy o sporcie kwalifikowanym. 

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 22a ustawy o sporcie, minister wła�ciwy do spraw 

kultury fizycznej b�dzie stwierdzał brak przynale�no�ci do wła�ciwej mi�dzynarodowej 

federacji sportowej działaj�cej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej 

przez Mi�dzynarodowy Komitet Olimpijski w wydawanej przez niego decyzji 

administracyjnej. Proponuje si� przy tym, aby skutek wynikaj�cy z nowej regulacji 

w stosunku do polskiego zwi�zku sportowego, który nie posiada przynale�no�ci do wła�ciwej 

mi�dzynarodowej federacji sportowej, nast�pował z dniem, w którym decyzja ministra 

wła�ciwego do spraw kultury fizycznej stanie si� prawomocna w rozumieniu ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post�powaniu przed s�dami administracyjnymi. B�dzie to 

oznaczało, �e skutek ten nast�pi w dniu, w którym od ostatecznej decyzji ministra 

wła�ciwego do spraw kultury fizycznej upłynie bezskutecznie termin na zło�enie skargi do 

s�du administracyjnego lub te� z dniem uprawomocnienia si� orzeczenia wła�ciwego s�du 

administracyjnego. Taki termin, oparty na decyzji administracyjnej, której nie mo�na 

wzruszy� w administracyjnym toku instancji ani w zwykłym post�powaniu przed s�dem 

administracyjnym, ma na celu unikni�cie w�tpliwo�ci co do dnia zaistnienia skutku 

przewidzianego w projektowanym art. 22a ustawy o sporcie oraz unikni�cie w�tpliwo�ci co 

do skuteczno�ci samej decyzji ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej w zale�no�ci 

od orzecze� s�dów administracyjnych. Dodatkowym uzasadnieniem wi�zania skutku 

przewidzianego w projektowanym art. 22a z dniem, w którym decyzja ministra wła�ciwego 

do spraw kultury fizycznej stanie si� prawomocna, s� daleko id�ce konsekwencje 

projektowanej instytucji dla danego PZS. 

Ponadto w projektowanym art. 22a ust. 4 wprowadzono dla polskich zwi�zków sportowych, 

które stan� si� zwi�zkami sportowymi działaj�cymi w formie zwi�zku stowarzysze�, 

trzymiesi�czny termin na dostosowanie swojej działalno�ci, w tym statutów oraz 

regulaminów. Jako uzupełnienie tej regulacji przewiduje si� w art. 22a ust. 3 nało�enie na 

ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej obowi�zku zawiadomienia wła�ciwego s�du 

rejestrowego o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 22a ust. 2, a tak�e o dniu, w którym 
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decyzja ta stała si� prawomocna. Ma to umo�liwi� praktyczne zastosowanie przez s�d 

rejestrowy uprawnie� przewidzianych dla tego s�du w art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze S�dowym, w przypadku gdyby polski zwi�zek sportowy, który 

stanie si� zwi�zkiem sportowym działaj�cym w formie zwi�zku stowarzysze�, nie dochował 

terminu przewidzianego na dostosowanie swojej działalno�ci oraz zgłoszenie wniosku o wpis 

do Krajowego Rejestru S�dowego. 

Ad 5 

W dniu 19 pa�dziernika 2010 r. Rada Ministrów wyraziła zgod� na utworzenie przez Ministra 

Sportu i Turystyki instytucji gospodarki bud�etowej pod nazw� „Centralny O�rodek Sportu”, 

zwanej dalej „COS”. Zgodnie z pkt 3 ppkt 4 wniosku o wyra�enie zgody przez Rad�

Ministrów na utworzenie COS, jednym ze �ródeł przychodów COS s� dotacje celowe 

z bud�etu pa�stwa na dofinansowanie zada� bie��cych zwi�zanych z tworzeniem warunków 

dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie zwi�zki sportowe i inne podmioty 

działaj�ce w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o sporcie, jak równie�

zwi�zane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi. 

Z kolei art. 24 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885, z pó�n. zm.) stanowi, �e instytucja gospodarki bud�etowej mo�e 

otrzymywa� dotacje z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada� publicznych, je�eli odr�bne 

ustawy tak stanowi�. 

W sprawozdaniu z oceny efektywno�ci funkcjonowania instytucji gospodarki bud�etowej 

przeprowadzonej na podstawie art. 176 ustawy o finansach publicznych przez pracowników 

Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów z wrze�nia 

2012 r. wskazano w�tpliwo�ci zwi�zane z udzielaniem dotacji dla COS. Po uzyskaniu opinii 

prawnej w tym zakresie nie zakwestionowano samego udzielania dotacji celowych dla COS, 

jednak�e zalecono podj�cie działa� legislacyjnych zmierzaj�cych do uporz�dkowania stanu 

prawnego oraz zapewnienie spójno�ci ustaw szczegółowych, w tym wypadku ustawy 

o sporcie, z ustaw� systemow�, któr� jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

W zwi�zku z powy�szym proponuje si� wprowadzenie zmian w art. 29 ustawy o sporcie, 

które b�d� w sposób wyra�ny regulowały mo�liwo�� przyznawania COS dotacji celowej na 

realizacj� zada� publicznych. Wskazana zmiana ma na celu wył�cznie uporz�dkowanie stanu 

prawnego oraz zapewnienie spójno�ci ustawy o sporcie z ustaw� z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
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o finansach publicznych. Pozwoli to na wyeliminowanie istniej�cych w�tpliwo�ci 

interpretacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu mo�liwo�ci udzielania dotacji dla COS, 

która jest jedyn� w kraju jednostk� wyznaczaj�c� i wprowadzaj�c� standardy dla szkolenia 

sportowego. 

Ad 6  

Zmiana brzmienia art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie ma na celu doprecyzowanie upowa�nienia 

ustawowego do wydania rozporz�dzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 

wydawania zawodnikom orzecze� lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych 

bada� lekarskich niezb�dnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego przez okre�lenie 

cz�stotliwo�ci tych bada�. Dotychczas cz�stotliwo�� bada� lekarskich była okre�lona dla: 

1) dzieci i młodzie�y oraz zawodników pomi�dzy 21. a 23. rokiem �ycia w rozporz�dzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie �wiadcze� gwarantowanych 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413); 

2) zawodników kadry narodowej w rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 

2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami 

zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich 

(Dz. U. Nr 88, poz. 501). 

W �wietle obowi�zuj�cych przepisów prawa cz�stotliwo�ci bada� lekarskich nie okre�lono 

dla pozostałych zawodników (innych ni� wskazani w pkt 1 i 2), dla których zakres bada�

okre�la rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji 

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzecze� lekarskich o stanie zdrowia oraz 

zakresu wymaganych bada� lekarskich niezb�dnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego 

(Dz. U. Nr 88, poz. 502). Przyczyn� takiego stanu jest brak upowa�nienia ustawowego 

w zakresie cz�stotliwo�ci bada� lekarskich w art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie. Na konieczno��

uregulowania cz�stotliwo�ci bada� lekarskich wskazanej grupy zawodników zwracało uwag�

zarówno �rodowisko sportowców, jak równie� lekarzy medycyny sportowej (Polskie 

Towarzystwo Medycyny Sportowej oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny 

sportowej), zgodnie z informacjami pozyskanymi od Ministra Zdrowia. 

Ad 7 i 8 

Zmiana brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 5 ma charakter redakcyjny i słu�y ujednoliceniu 

terminologii w odniesieniu do kontroli stosowania substancji lub metod zabronionych przez 

zawodników, stosowanych w ustawie. W dotychczasowym brzmieniu ustawa posługuje si�
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bowiem zarówno terminem kontrola dopingowa (w art. 43 ust. 1 pkt 5), jak i kontrola 

antydopingowa (w art. 44 ust. 5 pkt 2). W ocenie projektodawcy termin „kontrola 

antydopingowa” powinien znale�� zastosowanie w ustawie, z uwagi na dotychczasow�

praktyk� tworzenia prawa w obszarze kultury fizycznej (termin ten wyst�pował w uchylonej 

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym), jak i bior�c pod uwag� wi���ce 

Rzeczpospolit� Polsk� umowy mi�dzynarodowe (termin u�yty m.in. w Mi�dzynarodowej 

konwencji sporz�dzonej w Pary�u dnia 19 pa�dziernika 2005 r. o zwalczaniu dopingu 

w sporcie – Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999, z pó�n. zm.). 

Nadanie nowego brzmienia w art. 43 ust. 2 ustawy wynika ze zmiany podmiotowej 

w zakresie upowa�nienia do przyznawania wył�cze� dla celów terapeutycznych, jaka 

nast�piła po wej�ciu w �ycie ustawy o sporcie, w zwi�zku ze zmian� w trybie art. 34 

zał�cznika nr 2 do Mi�dzynarodowej konwencji sporz�dzonej w Pary�u dnia 19 pa�dziernika 

2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, 

uprawnienie do przyznawania wył�cze� dla celów terapeutycznych, tj. zgody na stosowanie 

konkretnych substancji lub metod zabronionych we współzawodnictwie sportowym z uwagi 

na konieczno�� realizacji procesu leczenia przez zawodnika, posiada wył�cznie Komisja do 

Zwalczania Dopingu w Sporcie. Tymczasem, zgodnie z obowi�zuj�cym brzmieniem 

zał�cznika nr 2 do Mi�dzynarodowej konwencji sporz�dzonej w Pary�u dnia 19 pa�dziernika 

2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, uprawnienie tego rodzaju przysługuje zarówno 

narodowym organizacjom antydopingowym (taki status w Polsce posiada Komisja do 

Zwalczania Dopingu w Sporcie), jak i mi�dzynarodowym federacjom sportowym. 

Proponowana zmiana słu�y nie tylko uwzgl�dnieniu aktualnego stanu prawnego, tj. wi���cej 

Rzeczpospolit� Polsk� umowy mi�dzynarodowej, ale tak�e pozwala na unikni�cie podobnych 

sytuacji w przyszło�ci, odwołuj�c si� w sposób ogólny do zasad okre�lonych 

w przywoływanym zał�czniku nr 2 do Mi�dzynarodowej konwencji sporz�dzonej w Pary�u 

dnia 19 pa�dziernika 2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.  

Zmiana brzmienia art. 43 ust. 3 ustawy ma charakter redakcyjny i jest zwi�zana 

z proponowan� zmian� poprzedniego ust�pu art. 43 ustawy. Podobnie uzasadnione s� zmiany 

proponowane w ust. 4 i 5 w art. 43. 

Ponadto w art. 43 ust. 2–5 ustawy o sporcie proponuje si� usuni�cie sformułowania 

dotycz�cego okre�lenia trybu dokonywania zmian zał�czników do Mi�dzynarodowej 
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konwencji sporz�dzonej w Pary�u dnia 19 pa�dziernika 2005 r. o zwalczaniu dopingu 

w sporcie. Regulacja ta w opinii projektodawcy jest zb�dna. 

Zmiana brzmienia art. 44 ust. 3 podyktowana jest zamiarem wyeliminowania niekorzystnej 

z punktu widzenia autorytetu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie sytuacji, kiedy to 

osoba b�d�ca członkiem Komisji w trakcie pełnienia swojej funkcji zostaje skazana 

prawomocnym wyrokiem za umy�lne przest�pstwo lub umy�lne przest�pstwo skarbowe 

i w dalszym ci�gu wykonuje obowi�zki członka Komisji. Obecne brzmienie przepisu 

uniemo�liwia bowiem odwołanie takiej osoby ze składu Komisji. 

Zmiany w art. 46 ust. 1 oraz 48 ust. 1 i 2 przewiduj� rozszerzenie penalizacji zachowa�

korupcyjnych w sporcie na takie, które dotycz� ustalania okre�lonego przebiegu zawodów 

sportowych, a nie tylko ich wyniku. Praktyka stosowania wskazanych przepisów wskazuje, �e 

zachowanie korupcyjne mo�e dotyczy� szeregu zdarze� mog�cych wyst�pi� w trakcie 

zawodów, a niemaj�cych wpływu na wynik (np. ilo�� stałych fragmentów gry, czas 

dokonania zmiany zawodników, sposób zdobywania punktów, rodzaj i ilo�� kar itd.). 

Obecnie ka�de takie zdarzenie mo�e sta� si� przedmiotem tzw. zakładów specjalnych, 

znajduj�cych si� w coraz szybciej rozwijaj�cej si� ofercie operatorów zakładów wzajemnych, 

zwłaszcza oferowanych przez Internet. Zdarzenia tego rodzaju ze wzgl�du na brak 

bezpo�redniego wpływu na wynik zawodów, a co za tym idzie trudniejsze ich powi�zanie 

z nieuczciwym zachowaniem, cz�sto s� wykorzystywane w celu popełniania oszustw 

zwi�zanych ze sportowymi zakładami wzajemnymi. 

Ad 9 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie, podmioty o statusie polskiego zwi�zku sportowego 

w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym, stały si� z dniem wej�cia w �ycie ustawy 

o sporcie polskimi zwi�zkami sportowymi. 

Kategori� podmiotów o statusie polskiego zwi�zku sportowego okre�lał art. 26 ust. 1 ustawy 

o sporcie kwalifikowanym. 

1. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym w brzmieniu pierwotnym 

ogólnopolskie stowarzyszenie działaj�ce w dziedzinie sportu w�dkarskiego oraz 

w dziedzinie sportów lotniczych uzyskały status polskiego zwi�zku sportowego; do 

stowarzysze� tych stosowano odpowiednio przepisy art. 11 i art. 12 ustawy o sporcie 

kwalifikowanym, tj. dotycz�ce monopolu polskich zwi�zków sportowych oraz zada�

polskich zwi�zków sportowych. Ogólnopolskim stowarzyszeniem działaj�cym 



13 

w dziedzinie sportu w�dkarskiego był Polski Zwi�zek W�dkarski, zwany dalej „PZW”, 

natomiast w dziedzinie sportów lotniczych był Aeroklub Polski. 

2. W wyniku wej�cia w �ycie ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie 

kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1208) zmieniono 

art. 26 ust. 1 przez rozszerzenie jego zakresu podmiotowego o ogólnopolskie 

stowarzyszenie działaj�ce w zakresie modelarstwa kołowego i pływaj�cego, którym to 

stowarzyszeniem była Liga Obrony Kraju, zwana dalej „LOK”. Ponadto zmieniono 

art. 26 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, tj. zakres stosowania ustawy o sporcie 

kwalifikowanym, ustalaj�c, i� do ww. stowarzysze� zastosowanie maj� odpowiednio 

przepisy tej ustawy dotycz�ce polskich zwi�zków sportowych z wył�czeniem art. 7 

ust. 1, art. 8 i art. 9 ustawy o sporcie kwalifikowanym; przepisy te dotyczyły tworzenia 

polskich zwi�zków sportowych oraz zatwierdzania statutu i jego zmian. 

Wskazane wy�ej trzy ogólnopolskie stowarzyszenia na gruncie ustawy o sporcie 

kwalifikowanym pozostawały stowarzyszeniami, lecz dodatkowo uzyskiwały status polskiego 

zwi�zku sportowego i w tym zakresie znajdowały do nich zastosowanie, odpowiednio, 

przepisy dotycz�ce polskich zwi�zków sportowych. Specyfik� wszystkich trzech 

stowarzysze� (PZW, Aeroklubu Polskiego oraz LOK) była okoliczno��, �e były one 

stowarzyszeniami zrzeszaj�cymi bardzo licznie osoby fizyczne (np. PZW ma ok. 600 000 

członków), posiadaj�cymi znaczny maj�tek, maj�cymi wieloletni� tradycj� działalno�ci, 

a działalno�� sportowa nie jest jedyn�, a w przypadku LOK i PZW stanowi istotny, ale 

niewielki zakres ich działalno�ci. 

Sytuacja prawna omawianych podmiotów uległa zasadniczej zmianie na mocy art. 82 ust. 1 

ustawy o sporcie, który zrównał dotychczasowe polskie zwi�zki sportowe i dotychczasowe 

stowarzyszenia o statusie polskich zwi�zków sportowych. W konsekwencji dawne 

stowarzyszenia o statusie polskich zwi�zków sportowych zostały obj�te dyspozycj� art. 82 

ust. 2 ustawy o sporcie, zgodnie z którym zostały zobligowane do dostosowania swojej 

działalno�ci, w szczególno�ci obowi�zuj�cych w nich statutów i regulaminów wewn�trznych, 

do wymogów ustawy. Przyj�te rozwi�zanie nie uwzgl�dniało wspomnianej wy�ej specyfiki 

tych podmiotów, działaj�cych w formie prawnej stowarzyszenia, a wi�c zrzeszaj�cych, co do 

zasady, osoby fizyczne. Do podmiotów tych zastosowanie znajdowały jedynie cz��ciowo 

przepisy ustawy o sporcie kwalifikowanym. Wprowadzaj�c ustaw� o sporcie nie 

przewidziano, i� w kontek�cie tych podmiotów konieczne jest dokonanie du�o wi�kszego 
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zakresu zmian ni� w przypadku pozostałych polskich zwi�zków sportowych. Ponadto zmiana 

stanu prawnego tych podmiotów dokonana została bez mo�liwo�ci jej weryfikacji przez 

członków tych�e organizacji. Brak regulacji w tym zakresie mo�e by� odczytywany jako 

sprzeczny z zasadami ruchu stowarzyszeniowego opartego na dobrowolno�ci zrzeszania si�

obywateli. Z uwagi na fakt, i� wolno�� zrzeszania si� wynika z samej Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 58), nale�y wskaza�, i� o zakresie działalno�ci i jej formie 

organizacyjnej w zakresie prawnie dopuszczalnym powinna decydowa� wola obywateli 

zrzeszonych w danej organizacji. Warto przypomnie�, �e w�tpliwo�ci co do zgodno�ci 

z Konstytucj� RP rozwi�zania w postaci rozci�gni�cia na omawiane stowarzyszenia formy 

prawnej polskiego zwi�zku sportowego podnoszone były ju� na etapie pierwszych prac nad 

ustaw� o sporcie kwalifikowanym w 2005 r. 

Rozwi�zaniom zawartym w ustawie o sporcie przy�wiecała słuszna z punktu widzenia zasady 

równego traktowania idea ujednolicenia sytuacji prawnej wszystkich podmiotów działaj�cych 

w ramach polskich zwi�zków sportowych. W�tpliwe jednak pod wzgl�dem zgodno�ci z ide�

ruchu stowarzyszeniowego było niepozostawienie omawianym stowarzyszeniom mo�liwo�ci 

wyboru, czy decyduj� si� na status polskiego zwi�zku sportowego w pełnym zakresie i ze 

wszystkimi tego konsekwencjami, czy wolałyby pozosta� stowarzyszeniami. 

Aeroklub Polski, LOK oraz PZW, staj�c si� polskimi zwi�zkami sportowymi, powinny, na 

mocy art. 82 ust. 2 ustawy o sporcie, w pełni dostosowa� swoj� działalno�� do nowej 

regulacji. W praktyce najpowa�niejszym problemem jest dostosowanie podmiotu, który jest 

stowarzyszeniem, do specyfiki formy prawnej polskiego zwi�zku sportowego wynikaj�cej z 

art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie. Przywołany przepis stanowi, �e członkiem polskiego zwi�zku 

sportowego mo�e by� klub sportowy, zwi�zek sportowy oraz inna osoba prawna, której 

statut, umowa albo akt zało�ycielski przewiduje prowadzenie działalno�ci w danym sporcie. 

Dostosowanie w tym zakresie sprowadza si� do zast�pienia osób fizycznych, jako 

dotychczasowych członków, przez wskazane kategorie osób prawnych. 	aden ze wskazanych 

podmiotów (Aeroklub Polski, LOK oraz PZW) nie dostosował w pełni swojej działalno�ci 

w tym zakresie do wymogów ustawy o sporcie w terminie okre�lonym w art. 82 ust. 2 ustawy 

o sporcie. Nale�y podkre�li�, �e zarówno LOK, jak i PZW, nie podj�li dotychczas �adnych 

prób dostosowania. Natomiast Aeroklub Polski w dniu 29 czerwca 2013 r. uchwalił nowy 

statut zgodny z wymogami ustawy o sporcie. Statut ten został zatwierdzony decyzj� Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 8 pa�dziernika 2013 r. 
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Brak dostosowania si� polskiego zwi�zku sportowego do wymogów zgodnie z art. 82 ust. 2 

ustawy o sporcie, b�dzie skutkował podj�ciem przez ministra wła�ciwego do spraw kultury 

fizycznej �rodków nadzorczych przewidzianych w art. 22 i art. 23 ustawy o sporcie. 

Wła�ciwy minister, w celu doprowadzenia do stanu zgodno�ci z prawem, obowi�zany jest 

wykorzysta� �rodki okre�lone w art. 22 ust. 1 ustawy o sporcie z najdalej id�cym, 

tj. wyst�pieniem do s�du rejestrowego z wnioskiem o zastosowanie �rodka, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1 ustawy o sporcie. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 s�d rejestrowy, na wniosek 

ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej, mo�e rozwi�za� polski zwi�zek sportowy, 

je�eli jego działalno�� wykazuje ra��ce lub uporczywe naruszenie prawa i nie ma warunków 

do przywrócenia działalno�ci zgodnej z prawem. Warto podkre�li� ryzyko prawne dla 

Aeroklubu Polskiego, LOK oraz PZW, które nie dostosowuj�c swoich regulacji do ustawy 

o sporcie nie tylko ryzykuj� utrat� statusu polskiego zwi�zku sportowego, lecz jako polskie 

zwi�zki sportowe mog� zosta� rozwi�zane, a wi�c utraci� byt prawny. Nie mo�na wykluczy�, 

�e brak dostosowania do ustawy o sporcie, pomimo upływu dwuletniego okresu 

dostosowawczego, zostanie uznany za ra��ce i uporczywe naruszenie prawa, a podnoszone 

przez te podmioty argumenty o niemo�no�ci dostosowania swojej struktury do art. 8 ust. 1 

ustawy o sporcie uznane za brak warunków do przywrócenia działalno�ci zgodnej z prawem. 

W ocenie wnioskodawcy w niniejszej nowelizacji ryzyko rozwi�zania tak wa�nych w skali 

kraju, nie tylko w dziedzinie sportu, organizacji społecznych powinno by� niezwłocznie 

wyeliminowane. Sytuacja ta jest tym bardziej nie do zaakceptowania z uwagi na wskazane 

wy�ej w�tpliwo�ci co do zgodno�ci z Konstytucj� RP rozwi�zania zastosowanego wobec 

omawianych podmiotów w art. 82 ust. 1 ustawy o sporcie. Nale�y równie� zaznaczy�, �e 

zrównanie omawianych trzech podmiotów z pozostałymi PZS powoduje równie� inne 

w�tpliwo�ci praktyczne zwi�zane ze specyfik� ich działalno�ci, która w du�ej mierze nie 

ogranicza si� do działalno�ci sportowej. W�tpliwo�ci te dotycz� chocia�by kwestii zakresu 

nadzoru sprawowanego przez ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej nad 

omawianymi podmiotami, których działalno�� w zdecydowanym zakresie wykracza poza 

ustawowy zakres działania organu nadzoru. 

Maj�c na wzgl�dzie powy�sze, zasadny jest nie tyle powrót do w�tpliwego z punktu widzenia 

zasady równego traktowania rozwi�zania zawartego w art. 26 ustawy o sporcie 

kwalifikowanym, lecz wła�nie przywrócenie tym podmiotom formy prawnej stowarzyszenia 
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ze wszystkimi tego konsekwencjami, je�eli nie dostosuj� swojej działalno�ci do wymogów 

ustawy o sporcie. 

Skutkiem proponowanej zmiany dla Aeroklubu Polskiego, LOK oraz PZW b�dzie eliminacja 

ryzyka rozwi�zania tych podmiotów jako rezultat niedostosowania do wymogów art. 82 ust. 2 

ustawy o sporcie. Utrata formy prawnej polskiego zwi�zku sportowego spowoduje tak�e, �e 

Aeroklub Polski, LOK oraz PZW, nie b�d� posiadały wył�cznych uprawnie� zastrze�onych 

dla polskich zwi�zków sportowych. Nie oznacza to oczywi�cie, �e nie b�d� mogły prowadzi�

dotychczasowej działalno�ci sportowej, nie b�d� jedynie w tym zakresie korzysta�

z wył�cznych uprawnie� polskich zwi�zków sportowych. Konsekwencje sytuacji gdy 

w danym sporcie nie działa polski zwi�zek sportowy wskazywane były w uzasadnieniu 

projektu ustawy o sporcie: „Wył�czne uprawnienia dla polskiego zwi�zku sportowego, 

w zakresie wskazanym w art. 13 projektu, ograniczaj� swobod� obywateli w zakresie 

organizowania lub uprawiania danego sportu. Ograniczenia te jednak nie wyst�puj�

w sporcie, w którym nie działa polski zwi�zek sportowy. W tym zakresie ka�dy mo�e np. 

organizowa� zawody o tytuł mistrza Polski”. Nie ma wi�c zagro�enia dla dotychczasowej 

działalno�ci sportowej Aeroklubu Polskiego, LOK i PZW. Działalno�� ta nie b�dzie jednak 

realizowana w warunkach monopolistycznych uprawnie� zastrze�onych dla polskich 

zwi�zków sportowych. 

Inn� doniosł� konsekwencj� praktyczn� proponowanej zmiany b�dzie okoliczno��, �e nie 

b�d�c polskimi zwi�zkami sportowymi nie znajdzie zastosowania do nich art. 29 ust. 7 

ustawy o sporcie. Przywołany przepis umo�liwia ministrowi wła�ciwemu do spraw kultury 

fizycznej, w zakresie dofinansowania zada� zwi�zanych z przygotowywaniem kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach 

głuchych, mistrzostwach �wiata lub mistrzostwach Europy, zlecanie polskim zwi�zkom 

sportowym realizacj� zada� publicznych z pomini�ciem otwartego konkursu ofert, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pó�n. zm). Ratio legis tego 

rozwi�zania zostało dokładnie wskazane w uzasadnieniu ustawy o sporcie. Oczywi�cie 

minister wła�ciwy do spraw kultury fizycznej b�dzie mógł, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy 

o sporcie, dofinansowa� działalno�� w zakresie sportów lotniczych, modelarstwa kołowego 

i pływaj�cego oraz w�dkarstwa, na ogólnych zasadach. 
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Przewiduje si�, �e projektowana ustawa wejdzie w �ycie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Dłu�szy okres vacatio legis przewidziano dodatkowo do zmian w art. 44 oraz 

przepisach karnych ustawy o sporcie (3 miesi�ce od dnia ogłoszenia) oraz do zmiany art. 37 

ust. 2 (zmiana upowa�nienia do wydania rozporz�dzenia), projektowanego, nowego art. 22a 

ustawy o sporcie, a tak�e art. 2 ustawy nowelizuj�cej (12 miesi�cy od dnia ogłoszenia). 

Spowodowane jest to konieczno�ci� zapewnienia odpowiedniego czasu na wydanie przez 

ministra wła�ciwego do spraw zdrowia nowego rozporz�dzenia oraz zapewnienia adresatom 

norm odpowiedniego czasu na zapoznanie si� z nowymi regulacjami oraz dostosowanie 

swojej działalno�ci do zmian przepisów. 

W celu wykonania obowi�zku wynikaj�cego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalno�ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pó�n. 

zm.), projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rz�dowego Centrum Legislacji 

w zakładce „Rz�dowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z wymaganiami § 11a ust. 1 uchwały 

nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

Nr 13, poz. 221, z pó�n. zm.). 

Projekt ustawy b�dzie podlegał notyfikacji w trybie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) z uwagi na 

zmian� art. 43 ust. 3 i 5 ustawy o sporcie. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływa� b�dzie projektowana ustawa 

Proponowana nowelizacja ustawy o sporcie b�dzie oddziaływa� na: 

1) polskie zwi�zki sportowe (71), w tym Aeroklub Polski, Lig� Obrony Kraju oraz Polski 

Zwi�zek W�dkarski, które zostan� obj�te zmian� dotycz�c� przywrócenia z mocy prawa 

formy prawnej stowarzyszenia; 

2) osoby fizyczne b�d�ce członkami Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego (ok. 600 000 osób), 

Ligi Obrony Kraju (ok. 52 000 osób), Aeroklubu Polskiego (ok. 4725 osób); 

3) zawodników bior�cych udział we współzawodnictwie (ok. 500 000 osób) w zakresie 

zmiany przepisów antydopingowych i karnych oraz innych osób obj�tych zakresem tych 

przepisów; 

4) instytucj� gospodarki bud�etowej – Centralny O�rodek Sportu. 

Uregulowanie sytuacji prawnej polskich zwi�zków sportowych, które nie dostosowały swojej 

działalno�ci do wymogów ustawy o sporcie przez: niedostosowanie samej faktycznej 

struktury do specyfiki formy prawnej PZS (Aeroklub Polski, Polski Zwi�zek W�dkarski, Liga 

Obrony Kraju i Polski Zwi�zek Karate) albo przez brak przynale�no�ci do wła�ciwej 

mi�dzynarodowej organizacji sportowej (Polski Zwi�zek Kendo, Polski Zwi�zek Karate 

Tradycyjnego, Polski Zwi�zek Karate Fudokan, Polski Zwi�zek Warcabowy, Polski Zwi�zek 

Ta�ca Sportowego, Polski Zwi�zek Taekwan-do, Polski Zwi�zek Snowboardu, Polski 

Zwi�zek Muaythai, Polski Zwi�zek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego, Polski 

Zwi�zek Kicboxingu, Polski Zwi�zek Akrobatyki, Polski Zwi�zek Sportu Psich Zaprz�gów, 

Polski Zwi�zek Ju-Jitsu i Polski Zwi�zek Skibobowy) umo�liwi dalsze funkcjonowanie tych 

organizacji. 

Zmiana formy organizacyjno-prawnej danego polskiego zwi�zku sportowego na zwi�zek 

sportowy działaj�cy w formie zwi�zku stowarzysze� bez konieczno�ci jego likwidacji 

umo�liwi docelowo usuni�cie stanu niepewno�ci co do bytu organizacji. Wraz ze zmian�

formy organizacyjno-prawnej obj�tych regulacj� polskich zwi�zków sportowych utrac� one 

mo�liwo�� korzystania z art. 29 ust. 7 ustawy o sporcie. Przywołany przepis umo�liwia 

ministrowi wła�ciwemu do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zada�

zwi�zanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach �wiata lub mistrzostwach 

Europy, zlecanie polskim zwi�zkom sportowym realizacj� zada� publicznych z pomini�ciem 
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otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie. Powy�sza zmiana nie wpłynie na 

wysoko�� �rodków przeznaczanych na dofinansowanie zada� zwi�zanych 

z przygotowywaniem kadry narodowej w danym sporcie. Zmieni tylko sposób dystrybucji 

�rodków.  

W 2012 r. polskie zwi�zki sportowe, które wymagaj� uregulowania sytuacji prawnej 

otrzymały dofinansowanie w nast�puj�cej wysoko�ci: Polski Zwi�zek Kendo (Przygotowania 

do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) – 120 000 zł, Polski Zwi�zek 

Karate Tradycyjnego (Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach 

nieolimpijskich; Ogólnopolski Turniej Rodzinny Karate Tradycyjnego – Liga Pokole�; 

organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzie�y) – 1 520 000 zł, Polski Zwi�zek Karate 

Fudokan (Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) –

240 000 zł, Polski Zwi�zek Warcabowy (Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy 

w sportach nieolimpijskich) – 35 000 zł, Polski Zwi�zek Taekwon-do (Przygotowania do 

mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) – 810 000 zł, Polski Zwi�zek 

Snowboardu (Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach mi�dzynarodowych 

w kategoriach juniorów i młodzie�owców – indywidualne dofinansowanie szkolenia 

zawodników KN – Talent; Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach 

mi�dzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzie�owców; Rozwijanie sportu w�ród 

dzieci i młodzie�y – szkolenie młodzie�y uzdolnionej sportowo w Publicznej Szkole 

Mistrzostwa Sportowego) – 989 650 zł, Polski Zwi�zek Muaythai (Przygotowania do 

mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) – 176 000 zł, Polski Zwi�zek 

Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy 

w sportach nieolimpijskich) – 814 000 zł, Polski Zwi�zek Kicboxingu (Przygotowania do 

mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) – 820 000 zł, Polski Zwi�zek 

Akrobatyki Sportowej (Przygotowania do igrzysk olimpijskich, mistrzostw �wiata lub Europy 

w sportach olimpijskich; Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach 

mi�dzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzie�owców – indywidualne 

dofinansowanie szkolenia zawodników KN – Talent; Przygotowanie i udział reprezentacji 

Polski w zawodach mi�dzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzie�owców; 

Rozwijanie sportu w�ród dzieci i młodzie�y – szkolenie młodzie�y uzdolnionej sportowo 

w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego; organizacja imprez sportowych dla dzieci 

i młodzie�y – Pierwszy Krok Sportowy i Ogólnopolskie „Młode Talenty” w Akrobatyce 
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Sportowej; organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzie�y w ramach akcji letniej 

„Sportowe wakacje”) – 1 038 050 zł, Polski Zwi�zek Sportu Psich Zaprz�gów 

(Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) – 115 000 zł, 

Polski Zwi�zek Ju-Jitsu (Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach 

nieolimpijskich) – 306 330 zł, Polski Zwi�zek Skibobowy (Przygotowania do mistrzostw 

�wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich) – 60 000 zł, Aeroklub Polski (Przygotowania 

do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich, organizacja imprez sportowych 

dla dzieci i młodzie�y) – 2 358 000 zł, Polski Zwi�zek W�dkarski (Przygotowania do 

mistrzostw �wiata lub Europy w sportach nieolimpijskich; organizacja imprez sportowych dla 

dzieci i młodzie�y – Ogólnopolska Olimpiada Młodzie�y w Sporcie W�dkarskim) –  

115 000 zł, Liga Obrony Kraju (Przygotowania do mistrzostw �wiata lub Europy w sportach 

nieolimpijskich) – 30 000 zł. 

Dostosowanie rozwi�za� zwi�zanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie w zwi�zku ze 

zmian� standardów mi�dzynarodowych umo�liwi lepsz� współprac� mi�dzynarodow�

w zakresie sportu. Ponadto doprecyzowanie przepisów dotycz�cych dofinansowania przez 

ministra wła�ciwego do spraw kultury fizycznej Centralnego O�rodka Sportu w Warszawie 

usunie w�tpliwo�ci z tym zwi�zane. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany do: Aeroklubu Polskiego, 

Ligi Obrony Kraju, Polskiego Zwi�zku Akrobatyki Sportowej, Polskiego Zwi�zku 

Alpinizmu, Polskiego Zwi�zku Badmintona, Polskiego Zwi�zku Baseballu i Softballu, 

Polskiego Zwi�zku Biathlonu, Polskiego Zwi�zku Bilardowego, Polskiego Zwi�zku 

Bokserskiego, Polskiego Zwi�zku Bryd�a Sportowego, Polskiego Zwi�zku Curlingu, 

Polskiego Zwi�zku Gimnastycznego, Polskiego Zwi�zku Golfa, Polskiego Zwi�zku Hokeja 

na Lodzie, Polskiego Zwi�zku Hokeja na Trawie, Polskiego Zwi�zku Je�dzieckiego, 

Polskiego Zwi�zku Judo, Polskiego Zwi�zku Ju-Jitsu, Polskiego Zwi�zku Kajakowego, 

Polskiego Zwi�zku Karate, Polskiego Zwi�zku Karate Fudokan, Polskiego Zwi�zku Karate 

Tradycyjnego, Polskiego Zwi�zku Kendo, Polskiego Zwi�zku Kick-Boxingu, Polskiego 

Zwi�zku Kolarskiego, Polskiego Zwi�zku Korfballu, Polskiego Zwi�zku Koszykówki, 

Polskiego Zwi�zku Kr�glarskiego, Polskiego Zwi�zku Kulturystyki, Fitness i Trójboju 

Siłowego, Polskiego Zwi�zku Lekkiej Atletyki, Polskiego Zwi�zku Łuczniczego, Polskiego 

Zwi�zku Ły�wiarstwa Figurowego, Polskiego Zwi�zku Ły�wiarstwa Szybkiego, Polskiego 
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Zwi�zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Polskiego Zwi�zku Motorowego, 

Polskiego Zwi�zku Muaythai, Polskiego Zwi�zku Narciarskiego, Polskiego Zwi�zku 

Orientacji Sportowej, Polskiego Zwi�zku Pi�cioboju Nowoczesnego, Polskiego Zwi�zku 

Piłki No�nej, Polskiego Zwi�zku Piłki Siatkowej, Polskiego Zwi�zku Płetwonurkowania, 

Polskiego Zwi�zku Pływackiego, Polskiego Zwi�zku Podnoszenia Ci��arów, Polskiego 

Zwi�zku Rugby, Polskiego Zwi�zku Skibobowego, Polskiego Zwi�zku Snookera i Bilarda 

Angielskiego, Polskiego Zwi�zku Snowboardu, Polskiego Zwi�zku Sportów Saneczkowych, 

Polskiego Zwi�zku Sportów Wrotkarskich, Polskiego Zwi�zku Sportu Psich Zaprz�gów, 

Polskiego Zwi�zku Strzelectwa Sportowego, Polskiego Zwi�zku Sumo, Polskiego Zwi�zku 

Szachowego, Polskiego Zwi�zku Szermierczego, Polskiego Zwi�zku Taekwon-do, Polskiego 

Zwi�zku Taekwondo Olimpijskiego, Polskiego Zwi�zku Ta�ca Sportowego, Polskiego 

Zwi�zku Tenisa Stołowego, Polskiego Zwi�zku Tenisowego, Polskiego Zwi�zku Towarzystw 

Wio�larskich, Polskiego Zwi�zku Triathlonu, Polskiego Zwi�zku Unihokeja, Polskiego 

Zwi�zku Warcabowego, Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego, Polskiego Zwi�zku Wushu, 

Polskiego Zwi�zku Zapa�niczego, Polskiego Zwi�zku 	eglarskiego, Zwi�zku Piłki R�cznej 

w Polsce, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, 

Polskiej Federacji Sportu Młodzie�owego, Instytutu Sportu, Polskiego Zwi�zku Sportu 

Niepełnosprawnych „Start”, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 

Niewidomych i Słabowidz�cych „CROSS”, Polskiego Zwi�zku Sportu Niesłysz�cych, 

Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych „SSON”, Zwi�zku Stowarzysze�

Sportowych „Sprawni Razem”, instytucji gospodarki bud�etowej – Centralny O�rodek 

Sportu. 

W ramach konsultacji społecznych uwagi zgłosili: 

1) Polski Zwi�zek Bryd�a Sportowego; 

2) Polski Zwi�zek Warcabowy; 

3) Centralny O�rodek Sportu; 

4) Polski Zwi�zek Bokserski; 

5) Polski Komitet Olimpijski; 

6) Polski Zwi�zek Je�dziecki; 

7) Polski Zwi�zek Bilardowy; 

8) Polski Zwi�zek Taekwon-do; 

9) Polski Zwi�zek Piłki No�nej; 

10) Liga Obrony Kraju; 
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11) Aeroklub Polski; 

12) Polski Zwi�zek Karate Fudokan; 

13) Polski Zwi�zek Strzelectwa Sportowego; 

14) Polski Zwi�zek Muaythai; 

15) Polski Zwi�zek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego; 

16) Polski Zwi�zek Kendo; 

17) Polski Zwi�zek Karate Tradycyjnego; 

18) Polski Zwi�zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego; 

19) Polski Zwi�zek Kickboxingu; 

20) Polski Zwi�zek Hokeja na Lodzie; 

21) Polski Zwi�zek Koszykówki. 

Ponadto w ramach konsultacji społecznych poinformowali o braku uwag: 

1) Polska Federacja Sportu Młodzie�owego; 

2) Polski Zwi�zek W�dkarski; 

3) Polski Zwi�zek Sportu Niesłysz�cych. 

Najwa�niejsze zgłoszone uwagi dotyczyły: 

1) art. 1 pkt 1 projektu ustawy (rozci�gni�cie zakazu pełnienia funkcji członka zarz�du 

polskiego zwi�zku sportowego na sytuacje, gdy dana osoba posiada co najmniej 10% 

udziałów lub akcji w spółce, która prowadzi działalno�� zwi�zan� bezpo�rednio 

z realizacj� przez ten PZS jego zada� statutowych) – uwagi PZ Je�dziecki, 

PZ Bilardowy, PZ Hokeja na Lodzie i Aeroklub Polski – sprzeciw wobec propozycji; 

CBA zgłosiło propozycj� zaostrzenia przepisu przez obj�cie zakresem wszystkich 

posiadaczy udziałów lub akcji oraz obj�cie hipotez� tego przepisu ka�dej działalno�ci 

zwi�zanej z realizacj� przez PZS zada� statutowych; CBA zaproponowało tak�e 

dodatkowe przepisy proceduralne dla osób posiadaj�cych akcje lub udziały w chwili 

wej�cia w �ycie ustawy lub w chwili wyboru oraz sankcje za naruszenie przepisów; 

Rz�dowe Centrum Legislacji zgłosiło zastrze�enie, �e przepis nie obejmuje swoim 

zakresem wszystkich typów spółek handlowych i mo�e by� uznany za niezgodny z 

wyra�on� w art. 32 Konstytucji RP zasad� równo�ci; po analizie uwzgl�dniono cz���

uwag CBA dotycz�cych dodania dodatkowych przepisów proceduralnych i uwagi RCL; 

2) art. 1 pkt 1 projektu ustawy (doprecyzowanie brzmienia obecnie obowi�zuj�cego art. 9 

ust. 4 ustawy o sporcie, zobowi�zuj�cego PZS do corocznego rozpatrywania 
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sprawozdania z działalno�ci zarz�du oraz sprawozdania finansowego, ocenionego przez 

biegłego rewidenta); uwagi: PZ Bryd�a Sportowego, PZ Strzelectwa Sportowego, PZ 

Bilardowy, PZMiNW i PZ Hokeja na Lodzie: postulat wprowadzenia minimalnej 

wysoko�ci bud�etu, od której powstawałby obowi�zek, ograniczenia cz�stotliwo�ci 

rozpatrywania sprawozdania, mo�liwo�� wyboru pomi�dzy biegłym rewidentem 

a niezale�nym audytorem wewn�trznym; Rz�dowe Centrum Legislacji zgłosiło postulat 

uzupełnienia przepisu o wskazanie terminów przedstawiania sprawozda� walnemu 

zgromadzeniu członków albo delegatów, a tak�e okre�lenie niezb�dnych danych 

i informacji zawartych w sprawozdaniu; po przeanalizowaniu uwag Ministra Finansów 

w tym zakresie, zgłoszonych w trakcie dodatkowych uzgodnie� mi�dzyresortowych, 

uwagi zostały uwzgl�dnione przez wprowadzenie nowego przepisu art. 9 ust. 6 oraz 

dostosowanie terminologii stosowanej w art. 9 ust. 7 do tre�ci ustawy z dnia 29 wrze�nia 

1994 r. o rachunkowo�ci; zabieg taki usunie wyst�puj�ce w dotychczasowej praktyce 

w�tpliwo�ci w zakresie obowi�zku badania rocznych sprawozda� finansowych PZS 

przez biegłego rewidenta, a tak�e terminów przedstawiania sprawozda� i samej tre�ci 

tych sprawozda�; 

3) art. 1 pkt 4 projektu ustawy (utrata statusu polskiego zwi�zku sportowego w przypadku 

nieposiadania przez PZS przynale�no�ci do mi�dzynarodowej organizacji sportowej 

wła�ciwej dla danego sportu); uwagi zgłosili: PZ Warcabowy, PZ Taekwon-do, 

PZ Karate Fudokan, PZ Strzelectwa Sportowego, PZ Kulturystyki, Fitness i Trójboju 

Siłowego, PZ Kendo, PZ Karate Tradycyjnego, PZ Kickboxingu, PZ Hokeja na Lodzie 

– jednoznacznie negatywna ocena propozycji przepisu; zdaniem PZS pozbawi on statusu 

polskiego zwi�zku sportowego 15 obecnie funkcjonuj�cych polskich zwi�zków 

sportowych w przypadku braku za�wiadczenia o przynale�no�ci do mi�dzynarodowej 

federacji; przepis ten nie uwzgl�dnia wa�nego społecznego charakteru, a tak�e osi�gni��

organizacyjnych, sportowych, zasi�gu, tradycji, potencjału czy pozycji 

mi�dzynarodowej tych zwi�zków; w opinii PZS przepis narusza art. 2 Konstytucji RP 

przez złamanie konstytucyjnej zasady demokratycznego pa�stwa prawa, naruszeniu 

zasady pewno�ci prawa, zasady niedziałania prawa wstecz, zasady praw słusznie 

nabytych, oraz zasady niedyskryminacji; Rz�dowe Centrum Legislacji zwróciło uwag�, 

�e obowi�zek okre�lony w art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie ma zastosowanie jedynie 

przy tworzeniu PZS i zgłosiło propozycj� dodania do ustawy o sporcie odpowiedniego 

przepisu precyzuj�cego obowi�zek posiadania odpowiedniej przynale�no�ci przez PZS 
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w całym okresie funkcjonowania; po analizie uwzgl�dniono propozycj� RCL dodania 

do ustawy o sporcie odpowiedniego przepisu materialnego (projektowany art. 12a); 

4) art. 1 pkt 5 projektu ustawy (zmiany w art. 29 ustawy o sporcie umo�liwiaj�ce 

dofinansowanie dotacj� celow� przez ministra wła�ciwego ds. kultury fizycznej 

Centralnego O�rodka Sportu w Warszawie); MSW, RCL i PZ Strzelectwa Sportowego 

zwrócili uwag� na konieczno�� doprecyzowania przepisu, gdy� jest on niejasny; z kolei 

COS wnioskował o rozszerzenie zakresu proponowanych przepisów (zamiast „obiekty 

sportowe” – „obiekty”, zamiast „słu��cych” – „zwi�zanych z”); ponadto Minister 

Finansów zaproponował now� tre�� zmiany art. 29 ustawy o sporcie; po analizie 

uwzgl�dniono propozycj� Ministra Finansów; 

5) art. 1 pkt 9 i 10 projektu ustawy (rozszerzenie penalizacji zachowa� korupcyjnych 

w sporcie na takie, które dotycz� przebiegu zawodów sportowych); PZPN zwrócił 

uwag�, �e rozszerzenie zakresu przepisów mo�e natrafi� na du�e problemy dowodowe, 

zarówno na etapie post�powania przygotowawczego, jak i s�dowego; zdaniem PZPN 

ten sam cel mo�na osi�gn�� przez wprowadzenie zakazu obejmowania zdarze�

maj�cych miejsce w trakcie zawodów sportowych, zakładami bukmacherskimi; 

propozycja PZPN nie została uwzgl�dniona poniewa� wył�czenie okre�lonego rodzaju 

zakładów z oferty zakładów bukmacherskich nie jest mo�liwe, gdy� wi�kszo��

z wiod�cych firm na tym rynku nie jest zarejestrowana w Polsce;  

6) art. 2 projektu ustawy (rozwi�zanie kwestii niedostosowania do ustawy przez PZS, które 

na gruncie ustawy o sporcie kwalifikowanym były stowarzyszeniami, które posiadały 

status PZS – Aeroklub Polski, LOK, Polski Zwi�zek W�dkarski); PZ Taekwon-do, PZ 

Karate Fudokan, PZ Strzelectwa Sportowego, PZ Kulturystyki, Fitness i Trójboju 

Siłowego, PZ Kendo, PZ Kickboxingu, Małopolski Klub Paralotniowy wyraziły 

jednoznacznie negatywn� ocen� propozycji przepisu; CBA z kolei zaproponowało 

doprecyzowanie brzmienia przepisu; ponadto Aeroklub Polski zgłosił propozycj�

dodania do ustawy o sporcie przepisu, który umo�liwiłby doko�czenie podj�tych działa�

dostosowawczych; powy�sze uwagi nie zostały uwzgl�dnione w projekcie ze wzgl�du 

na kluczowe znaczenie projektowanego przepisu dla stosowania ustawy o sporcie 

i zamkni�cia procesów dostosowawczych polskich zwi�zków sportowych do wymogów 

ustawy o sporcie; propozycja Aeroklubu Polskiego była przedmiotem dokładnych analiz 

i spotka� roboczych z przedstawicielami Aeroklubu Polskiego; po przeprowadzonej 
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analizie propozycja nie została uwzgl�dniona z uwagi na zapewnienia Aeroklubu 

Polskiego, �e dostosował swoj� działalno�� do wymogów ustawy o sporcie; 

7) zgłoszona przez PZPN propozycja ograniczenia przymusowego tworzenia ligi 

zawodowej do najwy�szej klasy rozgrywek; uwaga nie została uwzgl�dniona; 

8) zgłoszona przez PKOl propozycja rozszerzenia listy imprez, do których przygotowania 

minister wła�ciwy do spraw kultury fizycznej mo�e udzieli� dofinansowania na 

podstawie art. 29 ust. 7 o Igrzyska Europejskie, młodzie�owe igrzyska olimpijskie 

i olimpijskie festiwale młodzie�y Europy (EYOF); uwaga nie została uwzgl�dniona 

m.in. ze wzgl�du na aktualn� sytuacj� bud�etu pa�stwa; 

9) zgłaszana przez Aeroklub Polski, PZ Hokeja na Lodzie i Polski Zwi�zek Koszykówki 

propozycja rozszerzenia katalogu zada� finansowanych na podstawie art. 29 ustawy 

o sporcie; zdaniem PZS: „w niektórych obszarach, z woli ustawodawcy, zwi�zek 

stanowi jakby delegatur� administracji rz�dowej (tworzenie przepisów dot. 

współzawodnictwa czy te� niezmiernie istotna kwestia reprezentowania polskiego 

sportu w mi�dzynarodowych organizacjach sportowych)”; uwaga nie została 

uwzgl�dniona m. in. ze wzgl�du na aktualn� sytuacj� bud�etu pa�stwa; 

10) zgłaszana przez Aeroklub Polski, PZ Hokeja na Lodzie i PZ Koszykówki propozycja 

dopuszczenia mo�liwo�ci prowadzenia działalno�ci w zakresie sportu w klubach 

sportowych zdecydowanie szerszej kategorii podmiotów funkcjonuj�cych w ka�dej 

dopuszczalnej prawem formie, w tym klubów sportowych prowadzonych przez osoby 

fizyczne prowadz�ce jednoosobowo działalno�� gospodarcz�; propozycja nie została 

uwzgl�dniona z uwagi na zbyt du�e rozszerzenie, zdaniem projektodawcy, definicji 

klubu sportowego; 

11) zgłaszana przez PKOl oraz wi�kszo�� PZS propozycja zniesienia ograniczenia do 

2 kadencji dla prezesa PZS oraz zakazu ł�czenia funkcji w zarz�dzie Polskiego Zwi�zku 

Sportowego z funkcj� w innych władzach zwi�zku; propozycja nie została 

uwzgl�dniona, poniewa� oznaczałoby to zmniejszenie transparentno�ci działania 

polskich zwi�zków sportowych;  

12) propozycja PKOl uregulowania w ustawie o sporcie post�powania przed Trybunałem 

Arbitra�owym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim; propozycja nie została 

uwzgl�dniona, gdy� ma charakter systemowy i b�dzie przedmiotem analiz w ramach 

prac nad kompleksow� regulacj� post�powa� dyscyplinarnych w sporcie; 
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13) propozycja Aeroklubu Polskiego, PZ Hokeja na Lodzie i PZ Koszykówki nało�enia na 

jednostki samorz�du terytorialnego obowi�zku nieodpłatnego udost�pnienia obiektów 

sportowych dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzie�y oraz wprowadzenie 

przepisu, zgodnie z którym obiekty sportowe wykorzystywane do prowadzenia zaj��

sportowych dzieci i młodzie�y nie podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomo�ci; uwaga nie została uwzgl�dniona, gdy� proponowane rozwi�zanie 

mogłoby stanowi� du�e pole do nadu�y� w celu uzyskania bezpłatnego dost�pu do 

obiektów sportowych; ponadto proponowane zwolnienie obiektów sportowych od 

podatku od nieruchomo�ci mogłoby doprowadzi� do zmniejszenia dochodów gmin; 

14) propozycja Aeroklubu Polskiego, PZ Hokeja na Lodzie i PZ Koszykówki wprowadzenia 

zmian w ustawach podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek 

dochodowy od osób prawnych i podatek od spadków i darowizn) ułatwiaj�cych 

finansowanie sportu; uwaga nie została uwzgl�dniona ze wzgl�du na aktualn� sytuacj�

bud�etu pa�stwa. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud�et pa�stwa i bud�ety 

jednostek samorz�du terytorialnego 

Projektowana regulacja nie b�dzie miała wpływu na dochody i wydatki sektora finansów 

publicznych. Dotacje celowe dla instytucji gospodarki bud�etowej – Centralnego O�rodka 

Sportu s� planowane w ramach limitu wydatków okre�lonego na dany rok bud�etowy 

w cz��ci 25 – Kultura fizyczna. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie b�dzie miała wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjno�� gospodarki i przedsi�biorczo��, w tym na 

funkcjonowanie przedsi�biorstw 

Projektowana regulacja nie b�dzie miała wpływu na konkurencyjno�� gospodarki 

i przedsi�biorczo��. 

6. Wpływ regulacji na rozwój regionalny 

Projektowana regulacja nie b�dzie miała wpływu na rozwój regionalny. 
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7. Zgodno�� regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Zgodnie z pismem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. (znak: 

DPUE.920.1286.2013/12/mkam) projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, 

z zastrze�eniem konieczno�ci notyfikacji, z uwagi na zmian� art. 43 ust. 3 i 5 ustawy 

o sporcie. 















































 

Projekt  

ROZPORZ DZENIE  

MINISTRA ZDROWIA
1)

  

z dnia 

w!sprawie!kwalifikacji!lekarzy!uprawnionych!do!wydawania!zawodnikom!orzecze"!lekarskich!

o stanie zdrowia oraz zakresu i cz#stotliwo$ci!wymaganych!bada"!lekarskich!niezb#dnych!do!

uzyskania orzeczenia lekarskiego  

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 i ...) 

zarz dza!si",!co!nast"puje:  

§ 1. 1. Zawodnik uczestnicz cy! we! wspó#zawodnictwie! sportowym! organizowanym! przez! polski!

zwi zek! sportowy,! zwany! dalej! �zawodnikiem�,! podlega! ogólnym!badaniom! lekarskim! oraz! badaniom!

specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie!niezb"dnym!do!wydania!orzeczenia! lekarskiego!o stanie 

zdrowia!umo$liwiaj cym!bezpieczne!uczestnictwo!we!wspó#zawodnictwie!sportowym,!w szczególno%ci!

uczestnictwo w treningach!lub!zawodach!sportowych,!zwanego!dalej!�orzeczeniem�.  

2. W! przypadku! zawodników! uprawiaj cych! sporty! lotnicze! za! równoznaczne z orzeczeniem, 

o którym!mowa!w ust.!1,!uznaje!si"!orzeczenie!o braku!przeciwwskaza&!zdrowotnych!do!wykonywania!

funkcji! cz#onka! personelu! lotniczego,! wydawane! po! przeprowadzeniu! bada&! lotniczo-lekarskich, 

o których!mowa! w! art.! 105! ust.! 1! ustawy! z! dnia! 3! lipca 2002 r. � Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768).  

§ 2. 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do 

zawodników! niepe#nosprawnych! orzeczenie! mo$e! wyda'! tak$e! lekarz! specjalista w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej.  

2. W!odniesieniu!do!dzieci!i!m#odzie$y!do!uko&czenia!21.!roku!$ycia!oraz!zawodników!pomi"dzy!21. 

a! 23.! rokiem! $ycia,! orzeczenie,! o którym! mowa! w ust.! 1,! mo$e! wyda'! lekarz! posiadaj cy! certyfikat!

uko&czenia!kursu!wprowadzaj cego!do!specjalizacji!w dziedzinie medycyny sportowej.  

§ 3. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których!mowa!w §!1 ust.!1,!obejmuj :  

1) pomiary antropometryczne;  

2) badania elektrokardiograficzne;  

3) badanie!ogólne!moczu!z ocen !mikroskopow !osadu;  

                                                           
1) 

Minister Zdrowia kieruje dzia#em!administracji!rz dowej!� zdrowie,!na!podstawie!§!1 ust. 2 rozporz dzenia!Prezesa!Rady!
Ministrów! z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie! szczegó#owego! zakresu! dzia#ania! Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, 

poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 
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4) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;  

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;  

6) oznaczenie!st"$enia!glukozy!w surowicy krwi;  

7) ogólne!badanie!lekarskie; 

8) badanie ortopedyczne;  

9) konsultacj"!stomatologiczn ;  

10) konsultacj"!laryngologiczn ;  

11) konsultacj"!okulistyczn ;  

12) konsultacj"!neurologiczn ;  

13) badanie elektroencefalograficzne;  

14) badanie!radiologiczne!odcinka!szyjnego!kr"gos#upa;  

15) badanie!radiologiczne!odcinka!l"d(wiowego!kr"gos#upa;  

16) badanie spirometryczne. 

§ 4. 1.!Orzeczenie!wydaje!si"!na!podstawie!bada&:!wst"pnego,!okresowego!lub!kontrolnego.! 

2.!Badanie!wst"pne,!przeprowadzane!u!osób!ubiegaj cych!si"!po!raz!pierwszy!o!wydanie!orzeczenia,!

obejmuje!badania,!o!których!mowa!w!§ 3 pkt 1�11,!oraz!dodatkowo!badania,!o!których!mowa w!§ 3: 

1) pkt 12 i 13 � u!osób,!które!chc !uprawi'!sporty!i!sztuki!walki!oraz!kickboxing;! 

2) pkt 14 � u!osób,!które!chc !uprawia'!judo!i!zapasy; 

3) pkt 15 � u!osób,!które!chc !uprawia'!podnoszenie!ci"$arów; 

4) pkt 16 � u!osób,!które!chc !uprawia'!p#etwonurkowanie. 

3.!Badanie!okresowe!przeprowadza!si":! 

1) co!6!miesi"cy!� w!przypadku!bada&,!o!których!mowa!w!§ 3 pkt 1, 7 i 8;  

2) co roku � w!przypadku!bada&,!o!których!mowa!w!§ 3 pkt 2�6 i 9;  

3) co 2 lata � w!przypadku!bada&,!o!których!mowa!w!§ 3 pkt 10 i 11 oraz dodatkowo badania, o których!

mowa w!§ 3: 

a) pkt!12!i!13!u!zawodników!uprawiaj cych!sporty!i!sztuki!walki!oraz!kickboxing, 

b) pkt!14!u!zawodników!uprawiaj cych!judo!i!zapasy, 

c) pkt 15 u zawodników!uprawiaj cych!podnoszenie!ci"$arów, 

d) pkt!16!u!zawodników!uprawiaj cych!p#etwonurkowanie. 

4.!Okresowe!badania!lekarskie!przeprowadza!si"!przed!up#ywem!terminu!wa$no%ci!orzeczenia. 

5.! Kontrolne! badania! lekarskie! obejmuj ce! badanie! ogólne,! specjalistyczne i diagnostyczne, 

uwarunkowane!stanem!zdrowia,!wykonuje!si"!u!zawodników,!którzy!podczas!uprawiania!sportu!doznali!

urazów,!w!tym!urazów!g#owy,!zmian!przeci $eniowych,!utraty!przytomno%ci!lub!pora$ki!przez!nokaut.! 
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§ 5. Lekarz, o którym!mowa!w §!2,!mo$e!zleci'!dodatkowo!wykonanie! innych!niezb"dnych!bada&!

wynikaj cych!z oceny!stanu!zdrowia!zawodnika!ubiegaj cego!si"!o wydanie orzeczenia.  

§ 6. Orzeczenia lekarskie o braku! przeciwwskaza&! do! uprawiania! sportu! wydane! na! podstawie!

dotychczasowych!przepisów!zachowuj !wa$no%'!przez!okres,!na!jaki!zosta#y!wydane.  

§ 7. Rozporz dzenie!wchodzi!w $ycie!po!up#ywie!14!dni!od!dnia!og#oszenia.2)
  

  

 MINISTER ZDROWIA  

 

 

 

W porozumieniu: 

MINISTER SPORTU 

I TURYSTYKI  

 

                                                           
2)

 Niniejsze! rozporz dzenie! by#o! poprzedzone! rozporz dzeniem! Ministra! Zdrowia! z! dnia! 14! kwietnia! 2011! r.! w sprawie 

kwalifikacji! lekarzy! uprawnionych! do! wydawania! zawodnikom! orzecze&! lekarskich! o! stanie! zdrowia! oraz! zakresu!
wymaganych!bada&!lekarskich!niezb"dnych!do!uzyskania!orzeczenia!lekarskiego!)Dz.!U.!Nr!88,!poz.!502*,!które!traci!moc!
z dniem!wej%cia!w $ycie! niniejszego! rozporz dzenia! na! podstawie art. 1 pkt 6 i art.! 4! pkt! 2! ustawy! z! dnia!�!o zmianie 

ustawy o sporcie (Dz. U. poz.!�*. 
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UZASADNIENIE  

Przedmiotowe!rozporz dzenie!stanowi!wykonanie!upowa$nienia!ustawowego!zawartego!w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 i ...*,! upowa$niaj cego!

ministra! w#a%ciwego! do! spraw zdrowia! do! okre%lenia,! w drodze! rozporz dzenia,! w porozumieniu 

z ministrem!w#a%ciwym! do! spraw! kultury! fizycznej,! kwalifikacji! lekarzy! uprawnionych! do!wydawania!

orzecze&! lekarskich!o stanie! zdrowia!umo$liwiaj cym!bezpieczne!uczestnictwo!we!wspó#zawodnictwie 

sportowym! organizowanym! przez! polskie! zwi zki! sportowe! oraz! zakres! i cz"stotliwo%'! wymaganych!

bada&! lekarskich! niezb"dnych! do! uzyskania! przez! zawodników! tych! orzecze&,! przy! uwzgl"dnieniu!

specyfiki!wspó#zawodnictwa!sportowego. 

W dotychczasowym stanie prawnym! problematyk"! t"! reguluje! rozporz dzenie!Ministra! Zdrowia!

z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom 

orzecze&! lekarskich! o! stanie! zdrowia! oraz! zakresu! wymaganych! bada&! lekarskich! niezb"dnych! do!

uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. Nr!88,! poz.! 502*,! które! utraci moc z dniem!wej%cia!w $ycie!

niniejszego!rozporz dzenia!na!podstawie!art.!37!ust.!2!ustawy!z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.!Maj c!

na! uwadze! obecne! brzmienie! upowa$nienia! ustawowego,!w porównaniu! z dotychczas! obowi zuj cymi!

przepisami, w projektowanym! rozporz dzeniu! uregulowano! cz"stotliwo%'! bada&! lekarskich! oraz!

dokonano!podzia#u!bada&!na!badania!wst"pne!okresowe!i!kontrolne.! 

W!stosunku! do! poprzednio! obowi zuj cego! rozporz dzenia,!w projekcie! doprecyzowano! kwesti"!

uprawnie&! lekarzy,! którzy! posiadaj ! certyfikat! uko&czenia! kursu! wprowadzaj cego! do! specjalizacji!

w dziedzinie medycyny sportowej. Dotychczasowe brzmienie przepisu o kwalifikacjach lekarzy nie 

ró$nicuje! jednoznacznie! uprawnie&! lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej oraz lekarza, 

który! uko&czy#! kurs!wprowadzaj cy! do! specjalizacji!w!dziedzinie!medycyny! sportowej.!Wprowadzona!

zmiana stanowi usankcjonowanie stanu faktycznego,!w!którym!uko&czenie kursu!wprowadzaj cego!do 

specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej!uprawnia!lekarza!do!orzekania!o!zdolno%ci!do!uprawiania!

sportu! przez! dzieci! i! m#odzie$y! do! uko&czenia! 23.! roku! $ycia.! Nale$y! przy! tym! podkre%li',! $e!

dopuszczenie!mo$liwo%ci!wydawania! orzecze&!o! zdolno%ci! do! uprawiania! sportu! przez! lekarzy,! którzy!

uko&czyli! kurs! wprowadzaj cy! do! specjalizacji! w! dziedzinie! medycyny! sportowej! zako&czony!

otrzymaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nast pi#o!w!2001! r.!w! zwi zku!

z niedostateczn ! � w! porównaniu! z! potrzebami orzecznictwa sportowo-lekarskiego � liczb ! lekarzy!

specjalistów!w!dziedzinie!medycyny!sportowej.!Celem!wprowadzenia!takiego!przepisu!by#o!wzmocnienie!

orzecznictwa!na!poziomie!podstawowym,!w!stosunku!do!dzieci!i!m#odzie$y,!które!rozpoczynaj !karier"!

w sporcie,! a! u! których!nie! nast pi#y! jeszcze fizjologiczne! zmiany! pod!wp#ywem!wzmo$onego!wysi#ku!

)treningu*.! Jak! zatem! wynika! z! ówczesnego! uzasadnienia! do! wprowadzenia! tego! przepisu,! intencj !
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prawodawcy!nie!by#o!uznanie!za!równorz"dne!kwalifikacji!i!uprawnie&!lekarza!posiadaj cego!certyfikat!

i lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej,! który! zdobywa! wiedz"! i! umiej"tno%ci! w! toku!

specjalizacji!trwaj cej!2!lata!)dla!lekarzy!zatrudnionych!w!poradni!medycyny!sportowej*!lub!2,5!roku!)dla!

lekarzy zatrudnionych! w! innych! placówkach! ochrony! zdrowia*.! Lekarz,! który! uko&czy#! kurs!

wprowadzaj cy!posiada!zatem!wiedz"!i!umiej"tno%ci!na!poziomie!podstawowym!w!zakresie!orzecznictwa!

sportowo-lekarskiego.! Z! tego!wzgl"du,!mo$liwo%'!wydawania! orzeczenia! o! stanie! zdrowia zawodnika 

przez! lekarza,! który! uko&czy#! kurs! dopuszcza! si"!warunkowo!w! odniesieniu! do! dzieci! i!m#odzie$y! do!

uko&czenia!21.!roku!$ycia!oraz!zawodników!pomi"dzy!21. a 23.!rokiem!$ycia. 

Analogicznie � jak!poprzednio!obowi zuj ca!regulacja!� przedmiotowy projekt!okre%la!mo$liwo%'!

orzekania o zdolno%ci!do!uprawiania!sportu!zawodnikom.!W regulacji � tak jak dotychczas � odniesiono 

si"!w sposób!szczególny!do!orzekania!w zakresie:!sportów!i sztuk!walki!oraz!kickboxingu,!zapasów,!judo,!

podnoszenia! ci"$arów! oraz p#etwonurkowania,! wskazuj c! katalog! i! cz"stotliwo%'! dodatkowych! bada&!

koniecznych!do!wykonania!u!zawodników!uprawiaj cych!te!sporty.  

Przedmiotowa!regulacja!nie!jest!obj"ta!prawem!Unii!Europejskiej.  

Projektowane! rozporz dzenie! nie! podlega! procedurze! notyfikacji w rozumieniu! przepisów!

rozporz dzenia!Rady!Ministrów!z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów!prawnych!)Dz.!U.!Nr!239,!poz.!2039!oraz!z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Projekt! rozporz dzenia,! stosownie! do! przepisów! ustawy! z! dnia! 7! lipca! 2005! r.! o! dzia#alno%ci!

lobbingowej!w!procesie!stanowienia!prawa!)Dz.!U.!Nr!169,!poz.!1414,!z!pó(n.!zm.*,!b"dzie!opublikowany!

na!stronie!internetowej!Ministerstwa!Zdrowia!oraz!udost"pniony!w!Biuletynie!Informacji Publicznej wraz 

z!przekazaniem!projektu!do!uzgodnie&!z!cz#onkami!Rady!Ministrów. 

Projekt! rozporz dzenia! zostanie! równie$! udost"pniony! w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie!podmiotowej!Rz dowego!Centrum!Legislacji,!w!serwisie!Rz dowy!Proces!Legislacyjny, zgodnie 

z § 52! uchwa#y! Nr! 190! Rady! Ministrów! z dnia! 29! pa(dziernika! 2013! r.! � Regulamin Pracy Rady 

Ministrów!)M.P.!poz.!979*. 
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Nazwa projektu 

Rozporz dzenie!Ministra!Zdrowia!w!sprawie!kwalifikacji!lekarzy!
uprawnionych do wydawania!zawodnikom!orzecze&!lekarskich!
o stanie!zdrowia!oraz!zakresu!i!cz"stotliwo%ci!wymaganych!bada&!
lekarskich!niezb"dnych!do!uzyskania!orzeczenia!lekarskiego  

 

Ministerstwo!wiod%ce!i!ministerstwa!wspó&pracuj%ce 
Ministerstwo Zdrowia 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan!Aleksander!Sopli&ski!� Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani!Dagmara!Korbasi&ska � Dyrektor Departamentu Matki 

i Dziecka (22 53 00 383, d.korbasinska@mz.gov.pl) 

Data!sporz%dzenia 

10.06.2014 r. 

 

'ród&o:! 
Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Zdrowia 

brak 

 

OCENA!SKUTKÓW!REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwi%zywany? 

Projektowane! rozporz dzenie! ma! charakter! porz dkuj cy! zagadnienie! orzecznictwa! sportowo-lekarskiego 

w odniesieniu!do!wszystkich!zawodników!uczestnicz cych!we!wspó#zawodnictwie!sportowym.!Celem!zmiany!
jest doprecyzowanie i ujednolicenie procedury wykonywania!bada&!lekarskich!zawodników!poprzez!okre%lenie!
zakresu!wymaganych!bada&!oraz!cz"stotliwo%ci!ich!wykonywania. W aktualnym stanie prawnym cz"stotliwo%'!
wykonywania bada&!lekarskich!zosta#a okre%lona!dla dzieci!i!m#odzie$y!oraz!zawodników!pomi"dzy!21.!a!23.!
rokiem! $ycia! w rozporz dzeniu! Ministra! Zdrowia! z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie %wiadcze&!
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413) oraz zawodników!kadry!
narodowej w rozporz dzeniu! Ministra! Zdrowia! z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu 

realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach 

olimpijskich i paraolimpijskich (Dz. U. Nr 88, poz. 501). Cz"stotliwo%' bada&!lekarskich!nie!zosta#a!okre%lona!
dla zawodników! innych,! ni$! wskazani! w! przywo#anych! aktach! wykonawczych,! dla! których! zakres! bada&!
okre%la#o rozporz dzenie! Ministra! Zdrowia! z! dnia! 14! kwietnia! 2011! r.! w sprawie kwalifikacji lekarzy 

uprawnionych! do!wydawania! zawodnikom! orzecze&! lekarskich! o! stanie! zdrowia! oraz! zakresu!wymaganych!
bada&! lekarskich! niezb"dnych! do! uzyskania! przeczenia! lekarskiego )Dz.! U.! Nr! 88,! poz.! 502*.! Przyczyn !
takiego!stanu!by#!brak delegacji ustawowej w ustawie o sporcie. W 2011 r. podczas!konsultacji!spo#ecznych!
przy! tworzeniu! tego! aktu! prawnego! konieczno%'! uregulowania! cz"stotliwo%ci! bada&! lekarskich! zg#asza#o!
zarówno!%rodowisko!sportowców,!jak!równie$ %rodowisko!lekarzy!medycyny!sportowej!)Polskie!Towarzystwo!
Medycyny!Sportowej!oraz!Konsultant!Krajowy!w!dziedzinie!medycyny!sportowej*.!Wskazywano!wówczas!na!
mo$liwo%'! wyst"powania! przypadków! wydawania! orzeczenia! na! czas! d#u$szy,! ni$! wynika#oby! to!
z metodologii! bada&! profilaktycznych! sportowców.! W niektórych! przypadkach mog#o! to! skutkowa'! zbyt!
pó(nym! diagnozowaniem! niekorzystnych! zmian w stanie zdrowia zawodnika w zwi zku! z! uprawianiem!
sportu. +rodowisko! sportowców!wskazywano! za%!na mo$liwo%'!wydawania przez lekarzy orzecze&! na czas 

krótszy,! co! z! kolei! skutkowa#oby! obci $eniem zawodników! wy$szymi! kosztami! ponoszonymi! za! wydanie!
orzeczenia!lekarskiego!umo$liwiaj cego!bezpieczne!uczestnictwo!we!wspó#zawodnictwie!sportowym.  
Projektowane! rozporz dzenie! rozstrzyga równie$! kwesti"! uprawnie&! lekarzy posiadaj cych! certyfikat 

uko&czenia! kursu! wprowadzaj cego! do! specjalizacji! w! dziedzinie! medycyny! sportowej.! Dotychczasowe!
brzmienie! przepisu! o! kwalifikacjach! lekarzy! nie! ró$nicuje w! sposób! jednoznaczny! uprawnie&! lekarza!
specjalisty! w! dziedzinie! medycyny! sportowej! oraz! lekarza,! który! uko&czy#! kurs! wprowadzaj cy! do!
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Wprowadzona zmiana stanowi usankcjonowanie stanu 

faktycznego,!w!którym!uko&czenie kursu!wprowadzaj cego!do!specjalizacji!w!dziedzinie!medycynie!sportowej!
uprawnia!lekarza!do!orzekania!o!zdolno%ci!do!uprawiania!sportu!przez!dzieci!i!m#odzie$!oraz!zawodników!do!
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uko&czenia!23.!roku!$ycia.!Dopuszczenie!mo$liwo%ci!wydawania!orzecze& o!zdolno%ci!do!uprawiania!sportu!
przez! lekarzy,! którzy! uko&czyli! kurs! wprowadzaj cy! do! specjalizacji! w! dziedzinie! medycyny! sportowej!
zako&czony! otrzymaniem! certyfikatu! Polskiego! Towarzystwa! Medycyny! Sportowej! nast pi#o! w! 2001! r.!
w zwi zku!z!niedostateczn  � w!porównaniu!z!potrzebami!orzecznictwa!sportowo-lekarskiego � liczb !lekarzy!
specjalistów! w! dziedzinie! medycyny! sportowej.! Celem! wprowadzenia! takiego! przepisu! by#o! wzmocnienie!
orzecznictwa! na! poziomie! podstawowym,! w! stosunku! do! dzieci! i! m#odzie$y,! które rozpoczynaj ! karier"!
w sporcie,! a! u! których! nie! nast pi#y! jeszcze fizjologiczne! zmiany! pod! wp#ywem! wzmo$onego! wysi#ku!
(treningu). Z ówczesnego!uzasadnienia!do!wprowadzenia! tego!przepisu wynika, $e! intencj !prawodawcy!nie!
by#o! uznanie! za! równorz"dne! kwalifikacji! i! uprawnie&! lekarza! posiadaj cego! certyfikat! i! lekarza! specjalisty!
w dziedzinie!medycyny!sportowej,!który!zdobywa!wiedz"!i!umiej"tno%ci!w!toku!specjalizacji!trwaj cej!2!lata!
(dla lekarzy zatrudnionych w poradni medycyny sportowej) lub 2,5 roku (dla lekarzy zatrudnionych w innych 

placówkach! ochrony! zdrowia*.! Lekarz,! który! uko&czy#! kurs! wprowadzaj cy! posiada! zatem! wiedz"!
i umiej"tno%ci! na! poziomie! podstawowym! w! zakresie! orzecznictwa! sportowo-lekarskiego.! Z! tego! wzgl"du,!
mo$liwo%'!wydawania!orzeczenia!o stanie!zdrowia!zawodnika!przez! lekarza,!który!uko&czy#!kurs!dopuszcza!
si"!warunkowo!w!odniesieniu!do!dzieci!i!m#odzie$y!do!uko&czenia!21.!roku!$ycia!oraz!zawodników!pomi"dzy!
21.!a!23.!rokiem!$ycia.  

2. Rekomendowane!rozwi%zanie,!w!tym!planowane!narz#dzia!interwencji, i oczekiwany efekt 

Ujednolicenie orzecznictwa sportowo-lekarskiego! poprzez! okre%lenie! zakresu! i! cz"stotliwo%ci! bada&!
sportowców! jest! mo$liwe! poprzez! okre%lenie! tych! zagadnie&! we! wszystkich! aktach! wykonawczych!
reguluj cych! kwesti"! ochrony! zdrowia! osób! uprawiaj cych! sport.! Efektem! wprowadzonych! zmian! b"dzie!
okre%lenie! jednolitych! kryteriów! bada&! lekarskich,! umo$liwiaj cych! okresow ! ocen"! stanu! zdrowia!
zawodników!poprzez!monitorowanie!wp#ywu!obci $e&! treningowych!oraz!wczesn ! identyfikacj"!problemów!
zdrowotnych!u!osób!uprawiaj cych!sport. 

3. Jak!problem!zosta&!rozwi%zany!w!innych!krajach,!w!szczególno$ci!krajach!cz&onkowskich!OECD/UE?  

Wi"kszo%'!pa&stw!cz#onkowskich!Unii!Europejskiej!uregulowa#a kwesti"!ochrony!zdrowia!sportowców!poprzez!
okre%lenie katalogu!bada&!lekarskich!oraz!cz"stotliwo%ci!ich!wykonywania!w!przepisach!krajowych.  

Przyk#ady: 
1. Finlandia � nie!ma!wymogu!przeprowadzania!specjalnych!bada&!lekarskich!zawodników; 
2. Litwa � badania!lekarskie!s !obowi zkowe!i!zachowuj !wa$no%'!przez!4!miesi ce; 
3. -otwa!� badania!lekarskie!s !obowi zkowe!i!zachowuj !wa$no%'!przez!4!miesi ce; 
4. Niemcy � wymóg! przeprowadzania! bada&! lekarskich! )w! tym:! szczegó#owych! bada&! serca*! dotyczy!

wszystkich zawodników; 
5. Portugalia � badania!lekarskie!zawodników!s !obowi zkowe; 
6. Serbia � badania!lekarskie!s !obowi zkowe!i!zachowuj !wa$no%'!przez 4!miesi ce; 

7. Wielka Brytania � brak! jest! kompleksowych! regulacji! o! obowi zku! bada&! lekarskich! zawodników;!
obowi zkowe! jest badanie! serca! w! przypadku! m#odych! zawodników! rywalizuj cych! na! szczeblu!
mi"dzynarodowym.  

4. Podmioty,!na!które!oddzia&uje!projekt 

Grupa Wielko%' /ród#o!danych  Oddzia#ywanie 

Lekarze!posiadaj cy!kwalifikacje!do!
wydawania zawodnikom orzecze&!
o stanie zdrowia )lekarze!specjali%ci!
w dziedzinie medycyny sportowej, 

lekarze!specjali%ci!w!dziedzinie!
rehabilitacji medycznej, lekarze 

posiadaj cy!certyfikat!uko&czenia!
kursu!wprowadzaj cego!do!
specjalizacji w dziedzinie medycyny 

sportowej)  

2604 osoby Rejestr Naczelnej Rady 

Lekarskiej  

Konieczno%'!sta#ego!
odbywania!szkole&,!
i podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych.  

 

Zawodnicy  

500 000 osób! Szacunki Ministerstwa 

Sportu i Turystyki  

Zapewnienie!%wiadcze&!
odpowiedniej!jako%ci!dla!
wszystkich!us#ugobiorców. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i!podsumowanie!wyników!konsultacji 
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Równolegle!z!uzgodnieniami!z!cz#onkami!Rady!Ministrów,!projekt!rozporz dzenia zostanie!przes#any!do!opinii!
i konsultacji! publicznych! nast"puj cym! podmiotom: Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej Radzie 

Diagnostów! Laboratoryjnych, Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej! Radzie! Piel"gniarek! i Po#o$nych, 
Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie medycyny sportowej, Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej, Polskiemu Towarzystwu Medycyny Sportowej, Sekretariatowi Ochrony Zdrowia KK 

NSZZ! ,,Solidarno%'�, Ogólnopolskiemu! Porozumieniu! Zwi zków! Zawodowych, Forum! Zwi zków!
Zawodowych, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Konfederacji Pracodawców! Prywatnych!
,,Lewiatan�, Business Centre Club, Krajowej Izbie Gospodarczej, Zwi zkowi!Województw!Rzeczypospolitej!
Polskiej, Zwi zkowi!Powiatów!Polskich, Federacji!Zwi zków!Pracodawców!Ochrony!Zdrowia!�Porozumienie!
Zielonogórskie�, Akademickiemu!Zwi zkowi!Sportowemu, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, Polskiemu 

Komitetowi Paraolimpijskiemu, Aeroklubowi Polskiemu, Polskiemu! Zwi zkowi! Akrobatyki! Sportowej, 
Polskiemu! Zwi zkowi! Alpinizmu, Polskiemu! Zwi zkowi! Badmintona, Polskiemu! Zwi zkowi! Baseballu!
i Softballu, Polskiemu Zwi zkowi Biathlonu, Polskiemu! Zwi zkowi! Bilardowemu, Polskiemu! Zwi zkowi!
Bokserskiemu, Polskiemu! Zwi zkowi! Bryd$a! Sportowego, Polskiemu! Zwi zkowi! Curlingu, Polskiemu 

Zwi zkowi! Gimnastycznemu, Polskiemu! Zwi zkowi! Golfa, Polskiemu! Zwi zkowi! Hokeja! na! Lodzie, 

Polskiemu! Zwi zkowi! Hokeja! na! Trawie, Polskiemu! Zwi zkowi! Je(dzieckiemu,! Polskiemu! Zwi zkowi! 
Ju-Jitsu, Polskiemu! Zwi zkowi! Judo, Polskiemu! Zwi zkowi! Kajakowemu, Polskiemu! Zwi zkowi! Karate, 
Polskiemu!Zwi zkowi!Karate! Fudokan, Polskiemu!Zwi zkowi!Karate! Tradycyjnego,! Polskiemu!Zwi zkowi!
Kendo, Polskiemu! Zwi zkowi! Kickboxingu, Polskiemu! Zwi zkowi! Kolarskiemu, Polskiemu! Zwi zkowi!
Korfballu,!Polskiemu!Zwi zkowi!Koszykówki, Polskiemu!Zwi zkowi!Kr"glarskiemu, Polskiemu!Zwi zkowi!
Kulturystyki, Fitness i Trójboju! Si#owego, Polskiemu! Zwi zkowi! Lekkiej! Atletyki, Polskiemu! Zwi zkowi!
-uczniczemu, Polskiemu! Zwi zkowi! -y$wiarstwa! Figurowego,! Polskiemu! Zwi zkowi! -y$wiarstwa!
Szybkiego, Polskiemu! Zwi zkowi! Motorowemu,! Polskiemu! Zwi zkowi! Motorowodnemu! i Narciarstwa 

Wodnego,! Polskiemu! Zwi zkowi! Muaythai,! Polskiemu! Zwi zkowi! Narciarskiemu, Polskiemu! Zwi zkowi!
Orientacji!Sportowej,!Polskiemu!Zwi zkowi!Pi"cioboju!Nowoczesnego, Polskiemu!Zwi zkowi!Pi#ki!No$nej, 
Zwi zkowi! Pi#ki! R"cznej! w Polsce, Polskiemu! Zwi zkowi! Pi#ki! Siatkowej, Polskiemu! Zwi zkowi!
P#etwonurkowania, Polskiemu! Zwi zkowi! P#ywackiemu, Polskiemu! Zwi zkowi! Podnoszenia! Ci"$arów,!
Polskiemu!Zwi zkowi!Rugby, Polskiemu!Zwi zkowi!Skibobowemu, Polskiemu!Zwi zkowi!Snookera!i Bilarda 

Angielskiego, Polskiemu!Zwi zkowi Snowboardu, Polskiemu!Zwi zkowi!Sportów!Saneczkowych, Polskiemu 

Zwi zkowi! Psich! Zaprz"gów, Polskiemu! Zwi zkowi! Sportów! Wrotkarskich,! Polskiemu! Zwi zkowi!
Strzelectwa Sportowego, Polskiemu! Zwi zkowi! Sumo, Polskiemu! Zwi zkowi! Szachowemu, Polskiemu 

Zwi zkowi! Szermierczemu, Polskiemu! Zwi zkowi! Taekwondo-Do, Polskiemu! Zwi zkowi! Taekwondo!
Olimpijskiego, Polskiemu!Zwi zkowi!Ta&ca!Sportowego, Polskiemu!Zwi zkowi!Tenisa!Sto#owego, Polskiemu 

Zwi zkowi!Tenisowemu, Polskiemu!Zwi zkowi!Towarzystw!Wio%larskich, Polskiemu Zwi zkowi!Triatlonu, 
Polskiemu! Zwi zkowi! Unihokeja, Polskiemu! Zwi zkowi! Warcabowemu, Polskiemu! Zwi zkowi!
W"dkarskiemu, Polskiemu!Zwi zkowi!Wushu, Polskiemu!Zwi zkowi!Zapa%niczemu, Polskiemu!Zwi zkowi!
<eglarskiemu,! Polskiej! Federacji! Sportu!M#odzie$owego,! Polskiemu! Zwi zkowi! Sportu!Niepe#nosprawnych!
�Start�,!Polskiemu!Zwi zkowi!Sportu!Nies#ysz cych. 
Wyniki konsultacji zostan !omówione!po!ich!zako&czeniu.  

6.  Wp&yw!na!sektor!finansów!publicznych 

(ceny sta#e z 2014 r.) Skutki!w!okresie!10!lat!od!wej%cia!w!$ycie!zmian![z#] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  !cznie  

(0�10) 

Dochody!ogó&em - - - - - - - - - - - - 

bud$et!pa&stwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozosta#e!jednostki!
(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Wydatki!ogó&em - - - - - - - - - - - - 

bud$et!pa&stwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 
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pozosta#e!jednostki!
(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Saldo ogó&em - - - - - - - - - - - - 

bud$et!pa&stwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozosta#e!jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

pozosta#e!jednostki!
(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

/ród#a!finansowania!  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie!(róde#!
danych!i!przyj"tych!
do!oblicze&!za#o$e& 

 

Projektowana regulacja nie b"dzie!mia#a wp#ywu!na!sektor!finansów!publicznych. 

7. Wp&yw!na!konkurencyjno$(!gospodarki!i!przedsi#biorczo$(,!w!tym!funkcjonowanie!przedsi#biorców!
oraz!na!rodzin#,!obywateli!i!gospodarstwa!domowe! 

Skutki 

Czas!w!latach!od!wej%cia!w!$ycie!
zmian 

0 1 2 3 5 10  !cznie  

(0�10) 

W!uj"ciu!
pieni"$nym 

)w!mln!z#,! 
ceny!sta#e!
z � r.) 

du$e!
przedsi"biorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

ma#ych!i!%rednich!
przedsi"biorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

)dodaj=!usu&*! - - - - - - - 

W uj"ciu!
niepieni"$nym 

du$e!
przedsi"biorstwa 

- 

sektor mikro-, 

ma#ych!i!%rednich!
przedsi"biorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

)dodaj=!usu&* - 

Niemierzalne Okresowa ocena 

stanu zdrowia 

zawodników!
umo$liwia 

monitorowanie 

wp#ywu!obci $e&!
treningowych na 

stan zdrowia oraz 

wczesn !
identyfikacj"!
problemów!
zdrowotnych u!osób!
uprawiaj cych!
sport. 
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie!(róde#!
danych!i!przyj"tych!
do!oblicze&!za#o$e&! 

- 

 

8.  Zmiana!obci%)e"!regulacyjnych!*w!tym!obowi%zków!informacyjnych+!wynikaj%cych!z!projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane!s !obci $enia!poza!bezwzgl"dnie!
wymaganymi przez UE )szczegó#y!w!odwróconej!
tabeli!zgodno%ci*. 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie!liczby!dokumentów! 
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie!czasu!na!za#atwienie!sprawy 

 inne:       

 zwi"kszenie!liczby!dokumentów 

 zwi"kszenie!liczby!procedur 
 wyd#u$enie!czasu!na!za#atwienie!sprawy 

 wprowadzenie!nowych!pozwole& 

 

Wprowadzane!obci $enia!s !przystosowane!do!ich!
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wp&yw!na!rynek!pracy! 

Regulacja!nie!b"dzie!mia#a!bezpo%redniego!wp#ywu!na!rynek!pracy.  

10. Wp&yw!na!pozosta&e!obszary 

 

 %rodowisko!naturalne 

 sytuacja!i!rozwój!regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie!pa&stwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie!wp#ywu Wej%cie!w!$ycie!projektowanego!rozporz dzenia. 

11. Planowane!wykonanie!przepisów!aktu!prawnego 

IV kwarta#! 2014! r.! � przekazanie projektu do konsultacji publicznych oraz uzgodnie&;  

I!kwarta#!2016 r. � wej%cie!w!$ycie!projektowanego!rozporz dzenia. 

12.  W jaki!sposób!i!kiedy!nast%pi!ewaluacja!efektów!projektu!oraz!jakie!mierniki!zostan%!zastosowane? 

Efekty! wprowadzenia! przepisów! projektu! b"dzie! mo$na! zaobserwowa'! po! wej%ciu! rozporz dzenia! w! $ycie.!
Projektowane!rozporz dzenie!jednoznacznie!bowiem!okre%li!cz"stotliwo%'!wykonywania!bada&!umo$liwiaj cych!
zawodnikowi! bezpieczne! uczestnictwo! we! wspó#zawodnictwie! sportowym! oraz! systematyczn ! kontrol"! stanu!
zdrowia!zawodników.! 

13. Za&%czniki!*istotne!dokumenty!-ród&owe,!badania,!analizy!itp.)  

Nie dotyczy 

 

 

 

21/06/EP  


