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C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO PRZEDMIOT®* OCHRONY

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi mającymi na celu uchwalenie zmian do ustawy o sporcie 
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów („Projekt") z dnia 22 grudnia 2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów 
poz. UD52), jako podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową (Kancelaria Radcy Prawnego 
Tomasz Dauerman została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową 
pod nr 00294) niniejszym zwracam uwagę na następujące kwestie, wymagające w ocenie mojej oraz moich 
mocodawców uwzględnienia w Projekcie oraz w konsekwencji w nowych postanowieniach Ustawy o sporcie.

Część I przedłożonych przez nas uwag dotyczy zaproponowanych przez projektodawcę postanowień 
zawartych w Projekcie.

Część II dotyczy przepisów ustawy o sporcie, które nie zostały uwzględnione w Projekcie, a które według 
zgłaszających uwagi ze względu na istotność przedmiotu regulacji powinny zostać włączone do prac 
legislacyjnych.
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Mają one na celu zapewnienie transparentności działania polskich związków sportowych oraz ochroną 
statusu polskiego związku sportowego przez podmioty, które ze wzglądu ba brak przynależności do właściwej 
międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, staną się związkiem sportowym działającym w formie związku 
stowarzyszeń.

Wskazane uwagi do Projektu przedstawiam w załączonym piśmie.
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ZAŁĄCZOHB DOKU HTT

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 22 
grudnia 2016 r.

Zaświadczenie z dnia 19 grudnia 2016 r. o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową 
działalność lobbingową -  Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman została wpisana do rejestru 
podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 00294

Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów na rzecz których występuje 
Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman

Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman

Pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia i reprezentowania:
- Polskiej Federacji Petanąue -  Polski Związek Sportowy,
- Polskiego Związku Kajakowego,
- Polskiego Związku Kendo,
- Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego,
- Polskiego Związku Kickboxingu,
- Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów,
- Polskiego Związku Sumo,
- Polskiego Związku Warcabowego

dla radcy prawnego Tomasza Dauermana prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu przy 
Ał. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 
00294

(podać data z części F poprzedniego zgłoszenia)
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Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, treść:Zgłoszenie zmiany danych'1 skreśla się. 
Niepotrzebne skreślić.

1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego 
formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami 
aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080)), w nowym 
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, powtarzając również dane, które 
zachowały swoją aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej 
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń 
projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a 
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych 
dotyczących wniesionego zgłoszenia.

Pouczenie:



Załącznik 1 - Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 
22 grudnia 2016 r.

Cześć I
Uwagi dotyczące zaproponowanych przez projektodawcę postanowień zawartych 
w prolekcie ustawy o zm ianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu Informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944^1990 oraz treści tvch 
dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 r.

1. Uwagi ogólne odnoszące się do propozycji przepisów

Jedną z naczelnych zasad, na których opiera się funkcjonowanie podmiotów sportowych, 
w tym polskich związków sportowych (dalej: PZS) jest zasada ich autonomii. Kryje się pod nią 
nie tylko swoboda w zakresie ich zakładania, ale przede wszystkim prawo do 
wewnątrzzwiązkowego stanowienia prawa. Jej zakres określają pojęcia minimalnej 
i maksymalnej autonomii organizacji sportowych. Granica maksymalnej autonomii sportu 
zostanie przekroczona w sytuacji, w której związek sportowy naruszy ogólne zasady 
porządku normatywnego czy też łam ie prawa jednostki. W takich przypadkach państwa 
powinny zastrzec sobie możliwość wpływu na zmianę wydawanych decyzji. Minimalna 
granica autonom ii natomiast, będzie naruszona w momencie, gdy zostanie zagrożona 
organizacyjna funkcjonalność, demokratyczny charakter czy też prawo do ustanawiania 
własnych reguł przez podm ioty sportowe. Przypomnijmy, że w Polsce regulacje, które zostały 
wprowadzone ustawą o sporcie opierają się na jednym z fundamentalnych założeń, które 
wynika z Konstytucji RP, źe sport jest dziedziną należącą do praw i wolności obywatelskich. 
Zamysłem projektodawców ustawy o sporcie było znalezienie więc odpowiednio wyważonej 
granicy pomiędzy jak najszerszą autonomią ruchu sportowego a minimalnym zakresem tylko 
koniecznej interwencji państwa w sporcie.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy o sporcie (2009 r.) „Kultura 
fizyczna, w tym sport, niewątpliwie należą do sfery obywatelskich praw kulturalnych. Te zaś, 
z uwagi na swój szczególny i specyficzny charakter, nie mogą być obciążone nadmierną 
reglamentacją prawną oraz interwencją organów władzy publicznej (rządowych oraz 
samorządu terytorialnego. [...]. Ingerencja ta (państwa -  przyp. autora wniosku) sprowadza 
się do ustanawiania norm prawnych tam, gdzie one są zbędne, a nawet niekorzystne dla 
rozwoju kultury fizycznej. Wynika z tego potrzeba ograniczenia reglamentacji prawnej sportu 
do niezbędnego minimum.[...]. Należy ponadto zauważyć, że powszechnym społecznym 
oczekiwaniem jest, aby państwo zajmowało się sportem tylko wtedy, gdy ma on wyraźnie 
wymiar „państwowy". To zaś związane jest głównie z występowaniem reprezentantów Polski 
na arenie międzynarodowej, przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich oraz
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mistrzostwach świata i Europy. M ając na uwadze, że każda prawna regulacja wprowadza 
ograniczenia w sferze korzystania z przysługujących człowiekowi wolności, w tym prawa do 
uprawiania sportu, naczelnym celem niniejszego projektu było przyjęcie jedynie regulacji 
niezbędnych do zapewnienia prawidłowego rozwoju sportu, a także służących zapewnieniu 
właściwych ram organizacyjnych tej sfery działalności człowieka. Innymi słowy celem ustawy 
jest regulacja prawna wyłącznie tych aspektów uprawiania sportu, które bezspornie 
i jednoznacznie wymagają dla prawidłowego funkcjonowania interwencji prawnej 
państwa."

Podstawą autonomii organizacji sportowych jest Konstytucji RP, która w art. 12 stanowi, że 
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, 
organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Art. 58 ust. 1 Konstytucji stanowi z kolei, że każdemu 
zapewnia się wolność zrzeszania się. Przyjmuje się zatem, że autonomia ruchu sportowego 
wynika bezpośrednio ze swobody obywatelskiej -  wolności stowarzyszania się. Sam 
przewodniczący M iędzynarodowego Komitetu Olim pijskiego w 2013 r. stwierdził, że sport 
powinien cieszyć się odpowiedzialną autonomią, a polityka poszczególnych państw musi tę 
autonomię sportu respektować.

Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 3. Konstytucji, ograniczenia w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy 
są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że niektóre z proponowanych zmian stanowią 
nieuzasadnioną ingerencję w wyżej wskazane wolności i prawa, naruszając w ten sposób 
autonom ię polskich związków sportowych.

2. Uwagi szczegółowe odnoszące się do proponowanych zmian

I. M ożliwość żądania wyjaśnień, przeglądania ksiąg i dokumentów polskiego związku 
sportowego

W art. 8 po ust 2 dodaje się ust 3-5 w brzmieniu:
„3. Członek polskiego związku sportowego może w każdym czasie przeglądać księgi 
i dokumenty polskiego związku sportowego, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać 
wyjaśnień od zarządu polskiego związku sportowego.
4. Zarząd polskiego związku sportowego może odmówić członkowi polskiego związku 
sportowego wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów polskiego związku 
sportowego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek polskiego związku sportowego
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wykorzysta je  w celach sprzecznych z interesem polskiego związku sportowego i przez to 
wyrządzi polskiemu związkowi sportowemu znaczną szkodę.
5. W przypadku, o którym mowa w ust 4, członek polskiego związku sportowego może żądać 
rozstrzygnięcia sprawy przez organ kontroli wewnętrznej. Rozstrzygnięcie w tym zakresie 
powinno być podjęte niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia 
żądania.";

Uwagi:
Projektodawca przedstawionych unormowań w uzasadnieniu do nich wskazuje, że „Projekt 
zm iany przepisów w tym zakresie jest oparty na sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach art. 
212 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -  Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1578 z późn. zm .)". Odwołując się zatem do przepisów k.s.h. oraz stanowiska doktryny 
prawniczej w tym zakresie należy podnieść, co poniżej.

Zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny, wprawdzie nie ma przeszkód, by w spółce 
wspólnicy mogli korzystać z prawa indywidualnej kontroli, przy czym w niewielkich spółkach 
z o.o. jest to zbędne, a w przypadku spółki o dużej liczbie wspólników może utrudniać 
pracę (por. A. Kidyba, Prawo handlowe, 2009). M ając to na uwadze nie wydaje się więc 
zasadne stosowanie analogicznych rozwiązań w przypadku polskich związków sportowych, 
w których liczba członków może dochodzić nawet do kilkuset. Nietrudno bowiem wyobrazić 
sobie sytuację, w której działacze nieprzychylni obecnym władzom PZS masowo będą 
korzystać z przyznanych im uprawnień na mocy omawianego przepisu, składając bezzasadne 
żądania, paraliżując w ten sposób działalność całego PZS. Niejasne jest też kryterium 
zasadności odmowy wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów polskiego 
związku sportowego. Ustawodawca posługuje się bowiem pojęciami nieostrymi, takim i jak 
„uzasadniona obawa, że członek polskiego związku sportowego wykorzysta je  w celach 
sprzecznych z interesem polskiego związku sportowego" oraz „wyrządzenie polskiemu 
związkowi sportowemu znacznej szkody". W szczególności nie określono, co należy rozumieć 
przez znaczną szkodę w rozumieniu przedstawionej normy. Czy pojęcie to należy utożsamiać 
ze znaczną szkodą w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r -  kodeks karny, dla 
obliczania której, zgodnie z art. 115 §7 k.k. stosuje się wartości określone w art. 115 §5 k.k.: 
„Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu 
zabronionego przekracza 200 000 złotych."

W naszej ocenie, obecnie obowiązujące przepisy w wystarczający sposób dają możliwość 
uzyskiwania inform acji dotyczących działalności władz polskich związków sportowych.

W pierwszej kolejności należy wskazać na instrumenty prawne wskazane w ustawie o sporcie 
oraz w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 u.s.: 
1. Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej. Uprawnienia Ministra w tym zakresie zostały wskazane w art. 16 ust.

' i
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3 u.s. i są nimi:
1) żądanie udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego oraz 

udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku 
sportowego;

2) dokonywanie kontroli polskiego związku sportowego.

W razie uzasadnionych wątpliwości co do funkcjonowania władz polskich związków 
sportowych, ich członkom przysługują prawne podstawy do zgłaszania swoich zastrzeżeń do 
M inistra Sportu i Turystyki. Z ugruntowanej praktyki oraz wykładni przepisu art. 222 k.p.a. 
wynika, że pisma kwestionujące działalność władz polskich związków sportowych 
kwalifikowane są jako skargi w rozumieniu kodeksu postępowania adm inistracyjnego. Tryb 
załatwienia skargi określony jest w art. 237 k.p.a.:

§ 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w ciągu miesiąca.

§ 3 . 0  sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy

W szczególności należy tu zwrócić uwagę na ust. 4 powyższego przepisu wskazujący na 
m ożliwość zastosowania określonych środków zaskarżenia w razie braku podjęcia czynności 
przez M inistra Sportu i Turystyki:

§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, 
ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy 
zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa.
§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy 
termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych 
niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków 
zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza 
jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem 
prawa.

1 naszej praktyki jednoznacznie wynika, iż M inister w zależności od słuszności stawianych 
zarzutów oraz zasadności przedstawianych wątpliwości, we własnym zakresie wskazuje, czy 
konieczne jest podjęcie działań nadzorczych, w tym żądania udostępnienia dokumentów, czy 
też skargę członka zarządu PZS należy uznać za bezzasadną. Obowiązujące mechanizmy 
prawne w zakresie funkcjonowania PZS pod względem wewnętrznej struktury 
organizacyjnej, wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, statusu walnego zebrania

(...)

art. 36-38.
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członków, jako najwyższej władzy w PZS (jego kompetencji), a także kwestie związane 
z rachunkowością i publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania finansowego 
PZS są w pełni wystarczające i zapewniają przejrzystość funkcjonowania PZS oraz nadzór 
w tym zakresie.

Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem administracyjnym polski związek sportowy 
jest podmiotem wykonującym zadania publiczne i tym samym jest zobowiązany do 
udzielenia inform acji każdemu zainteresowanemu podmiotowi, na zasadach określonych 
w ustawie o dostąpię do inform acji publicznej. W obec powyższego każdy (kibic, dziennikarz, 
zawodnik, fundacja lub inne stowarzyszenie) może złożyć do PZS wniosek o udostępnienie 
mu inform acji żądanej we wniosku. Informacja taka może dotyczyć m.in. sposobu 
finansowania PZS oraz wykorzystywania dotacji publicznych (m.in. sposobu ich 
wydatkowania na przygotowanie reprezentacji narodowej do turniejów międzynarodowych 
czy też kosztów organizacji tych turniejów). O tym czy konkretna informacja będzie 
inform acją publiczną zależy do tego, czego ona dotyczy, natomiast pewne wskazówki w tym 
zakresie może udzielić bogate orzecznictwo sądów administracyjnych

W związku z powyższym zaproponowane regulacje w odniesieniu do art. 8 ust. 4-5 u.s. 
uważamy za zbędne wobec istnienia aktualnych instytucji prawnych regulujących tę kwestię 
Dodatkowo, w naszej ocenie przepisy te mogą potencjalnie dezorganizować pracę PZS.

II. Ograniczenia dotyczące łączenia funkcji członka Zarządu

Art. 9 po pkt 3 dodaje się pkt 4-12 w brzmieniu:
Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
U
5) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie 
szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
6) łączyć tej funkcji z funkcją sędziego we współzawodnictwie krajowym w tym samym 
sporcie.
(...)

Uwagi:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przedmiotowe przepisy, które mają ograniczyć 
m ożliwość „kum ulacji stanowisk" mogą powodować niejasności interpretacyjne, 
w szczególności w odniesieniu do pojęcia „sztab szkoleniowy". Przepisy prawa 
powszechnego nie definiują go, dlatego też przepis w proponowanym kształcie nie daje 
możliwości jednoznacznego określenia katalogu podmiotowego wprowadzonego zakazu. 
M ając na uwadze fakt, że proponowany przepis stanowi w istocie ograniczenie możliwości 
jednoczesnego pełnienia funkcji społecznej oraz zawodowej, należy uznać, że nie spełnia on 
wymogów legislacyjnych stawianym przepisom powszechnie obowiązującym.
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Kolejnym aspektem praktycznym dotyczącym proponowanej regulacji jest to, że w wielu PZS 
członkowie zarządów będący trenerami pełnią swoje funkcje społecznie na rzecz związku, 
z uwagi na fakt, że PZS nie posiada wystarczających środków finansowych na ich 
zatrudnienie. Co więcej, w PZS, nieposiadających w swoich strukturach wielu członków oraz 
osób uprawiających daną dyscyplinę, a tym samym prowadzących działalność szkoleniową 
oraz sędziowską, proponowane ograniczenie może doprowadzić do sytuacji, w której nie 
będzie wystarczającej liczby osób z jednej strony spełniających wymogi ustawowe, a z drugiej 
-  posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie umożliwiające skuteczne 
zarządzanie ogólnopolską organizacją sportową działającą w danej dyscyplinie.

Ponadto należy mieć na uwadze charakter prawny struktur stowarzyszeniowych, ich 
autonom ię, prawo do regulowania swoich spraw wewnętrznych w sposób, który ma służyć 
realizacji celów statutowych PZS. Organizacje te zarządzane są w sposób demokratyczny, 
a najważniejsze (strategiczne) decyzje podejmują wszyscy członkowie podczas walnego 
zebrania członków lub delegatów. Zarząd wykonuje zatem wolę swoich członków, a także 
odpowiada przed nimi za swoje działania (np. czy wywiązał się z zadań nałożonych na niego 
uchwałą wszystkich członków). Powinni oni mieć zapewnioną autonomię w zakresie doboru 
składu osobowego, zaś słuszność dokonanych wyborów zweryfikują rezultaty osiągane na 
polach adm inistracyjnych oraz sportowych. W związku z powyższym, jeżeli zachodziłyby 
uzasadnione podejrzenia, co do zachowania rzetelności i bezstronności w/w sytuacjach, to 
wątpliwości mogą być wyjaśnione i rozwiązane za pomocą prawem przewidzianych 
mechanizmów kontroli wewnętrznej PZS. Istnieje także możliwość odwołania członka 
zarządu przez organ wskazany w statucie stowarzyszenia lub gdy takiej regulacji brak przez 
walne zebranie członków. W ynika to z faktu, że najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne 
zebranie członków stowarzyszenia, a w sprawach, w których statut nie określa właściwości 
władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
M ając na uwadze powyższe stoimy na stanowisku, że zaproponowany przepis może 
wywierać negatywny wpływ na działalność PZS.

III. Ograniczenia dotyczące łączenia funkcji członka Zarządu przez byłych 
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL

Art. 9 ust 3 pkt. 12 oraz art. 9 ust 3a

Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
[...]
12) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 
bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 
o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(Dz.U. z 2016 poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r";
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ust. 3a
„3a. Członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego nie może być 
osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa 
państwa, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od dnia 
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r",

Uwagi:

Proponowane zmiany przepisów obejmują zakaz sprawowania funkcji członka zarządu 
polskiego związku sportowego przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, 
z czym ściśle związany jest obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby 
ubiegające się o członkostwo w zarządzie danego PZS-u.

Biorąc pod uwagę wskazany na wstępie komentarz (uwagi ogólne) oraz fakt, że polskie 
związki sportowe są podmiotami prywatnoprawnymi, wprowadzone regulacje należy uznać 
za zbyt daleko idącą interwencję państwa w sprawy organizacji sportowych, która narusza 
zasadę maksymalnej autonomii PZS. Działalność władz polskiego związku sportowego od 
początku obowiązywania u.s. podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej, który dysponuje w tym zakresie określonymi w art. 22 u.s. mechanizmami 
prawnymi mającymi na celu weryfikację, kontrolę działalności władz PZS.

Okoliczność, kto będzie członkiem zarządu lub też organu kontroli zależy od członków 
stowarzyszenia -  walnego zebrania członków PZS. W przypadku, jeżeli działalność członków 
zarządu lub też członków organów kontroli będzie budziła zastrzeżenia, czy też ich działania 
będą sprzeczne ze statutem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego wówczas 
ustawa o sporcie przewiduje w tym zakresie podjęcie odpowiednich działań przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej (art. 22 u.s.).

Ponadto zaproponowana nowelizacja, co do art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu inform acji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów jest niespójna. W skazane wymogi 
dotyczą tak członka zarządu, jak i członka organu kontroli polskiego związku sportowego. 
Natom iast art. 2 projektu wprowadzający zm iany do ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) stanowi, że wprowadza się 
następujące zm iany: 1) w art. 4 w pkt 57 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 58 
w brzm ieniu: „58) członek zarządu polskiego związku sportowego". Brak jest jednak 
analogicznej regulacji dotyczącej członka organu kontroli.

1
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Mając na uwadze powyższe wskazujemy, że zaproponowana regulacja jest niespójna, 
a przede wszystkim wprowadzenie jej w stosunku do PZS, jako podmiotów o charakterze 
prywatnym jest zbędne i nieuzasadnione.

IV. Działalność sprzeczna z Interesami polskich związków sportowych

Art. 9 ust 5a
Członek zarządu i członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego 
obowiązani są powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami polskiego 
związku sportowego.

Projekt przewiduje nałożenie na członków zarządu polskiego związku sportowego obowiązku 
powstrzymywani się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami polskiego związku 
sportowego. Ponadto przewiduje wprowadzenie obowiązku wstrzymania się przez członków 
zarządu PZS od głosu w rozstrzyganiu spraw w przypadku sprzeczności interesów polskiego 
związku sportowego z interesami członka zarządu, jego osób najbliższych oraz osób, 
z którymi jest powiązany osobiście. Nowa ma opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i ma na celu podniesienie 
standardów zarządzania PZS-ami.

W tym przypadku projektodawca także odwołuje się do rozwiązań obowiązujących na 
gruncie przepisów k.s.h. Regulacje te stanowią jednak o obowiązku lojalności. Zwrócić uwagę 
należy, że art. 56 §1 k.s.h. ma charakter dyspozytywny, co wynika bezpośrednio z art. 37 
k.s.h. Obowiązek lojalności polega na powstrzymaniu się od wszelkiej działalności sprzecznej 
z interesam i spółki (art. 58 §1 k.s.h.) -  zakaz konkurencji sensu largo (A. Kidyba, Prawo 
handlowe, 2009). Będzie to zatem każda aktywność wspólnika, członka zarządu, członka 
organu kontroli wewnętrznej, również inna niż prowadzenie biznesu, która bezpośrednio, lub 
pośrednio narusza interes spółki, a w przypadku wejścia w życie nowelizacji - PZS. Pojęcie to 
jest bardzo pojemne. W judykaturze zdefiniowano je jako ,, wypadkową interesów wszystkich 
wspólników, z uwzględnieniem wskazanego w umowie celu spółki" (Wyrok Sądu 
Najwyższego z 5.11.2009 r., sygn.akt: I CSK 158/09). Nasuwa się w tym momencie pytanie, 
czy podobną wykładnię należy zastosować w przypadku polskich związków sportowych, 
których specyfika działania jest zgoła odmienna od spółek na gruncie k.s.h.

Ustawa o sporcie zawiera szczegółowe regulacje w zakresie ograniczeń podmiotowych 
członków zarządu PZS - art. 9 ust. 3 zawiera konkretne regulacje, których interpretacja nie 
budzi wątpliwości. W prowadzenie przepisu, który stanowi, o „działalności sprzecznej 
z interesam i PZS" może doprowadzić w praktyce do nieuzasadnionych działań mających na 
celu zaburzenie pracy zarządu czy też komisji rewizyjnej, w związku z próbami udowodnienia 
przez członków PZS, że działania podejmowane przez te osoby są sprzeczne z interesami PZS

Uwagi:
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co będzie skutkowało wyłączeniem tychże osób w rozstrzyganiu danej sprawy. Co więcej, 
mając na uwadze wymogi podejmowania uchwał przez Zarząd, m.in. w zakresie kworum, 
może dojść do sytuacji, gdzie podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Zarząd PZS będzie 
kwestionowane jako naruszające omawiany przepis.

Ponadto, podobnie jak w przypadku obowiązującego art. 10 u.s. projektodawca nie określił 
sankcji za naruszenie ustanowionego zakazu. W konsekwencji wyegzekwowanie 
przestrzegania tej regulacji będzie należało do polskich związków sportowych. Potwierdza to 
więc zbędność tego unormowania, gdyż PZS są w stanie same w ramach wewnętrznych 
regulacji rozstrzygnąć tę kwestię. Wynika to ze wspomnianych wcześniej założeń do projektu 
ustawy o sporcie. PZS same są zatem w stanie w ramach swoich przepisów wewnętrznych 
odpowiednio reagować na te kwestie, a w sytuacji kiedy działalność członka zarządu czy też 
członka komisji rewizyjnej będzie sprzeczna z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, wówczas mają zastosowanie odpowiednio przepisy o odpowiedzialności 
cywilnej oraz karnej.

M ając na uwadze powyższe w naszej ocenie przedmiotowy przepis nie powinien się ostać.

Cześć II
Uwagi dotyczące przepisów ustawy o sporcie, które nie zostały uwzględnione w Projekcie, 
a które według zgłaszających uwagi ze względu na Istotność przedmiotu regulacji powinny 
zostać w łączone do prac legislacyjnych

UZSADANIENIE

I. Aktualny stan prawny

Analizując przepisy Ustawy o sporcie (dalej: u.s.) wskazać należy, że status polskiego związku 
sportowego (dalej: PZS) został zastrzeżony wyłącznie dla podmiotów mogących przedłożyć 
zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej 
w sporcie olim pijskim  lub paraolim pijskim  lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet 
Olim pijski. Brak takiej przynależności stanowi czynnik wyłączający możliwość posiadania 
przez dany związek statusu PZS (art. 12a ust. 1 u.s.) i zgodnie z art. 12b u.s. organizacje tego 
rodzaju stają się, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 
związkam i sportowymi działającym i w form ie związku stowarzyszeń.

W ejście w życie u.s. oznaczało dla już wcześniej założonych i działających polskich związków 
sportowych konieczność spełnienia nowych kryteriów. W szystkie PZS w rozumieniu Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298, dalej: u.s.k.)

7
Strona 9 z 14



stały się wprawdzie automatycznie PZS w rozumieniu u.s., jednak zgodnie z art. 82 
ust. 1 i 2 u.s. każdy PZS m iał obowiązek dostosować się, o ile było to konieczne, do wymogów 
zawartych w ustawie o sporcie. Termin na dokonanie tych czynności m inął dnia 16 
października 2012 r. Największym problemem okazało się uzyskanie zaświadczenia 
o przynależności PZS do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie 
olim pijskim  lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olim pijski, 
jako że u.s.k. regulowała tę kwestię w sposób zgoła odmienny niż czyni to u.s. Do dzisiaj 
część PZS nie spełnia wymogów ustawowych u.s. gdyż nie reprezentują, czy też nie 
reprezentowały sportów olim pijskich lub nie należą do żadnej organizacji, w której 
członkostwo pozwoliłoby na obronę stanowiska, że wymogi określone w art. 11 ust 2 
pkt. 4 u.s. oraz art. 12a ust. 1 u.s. można uznać za spełnione.

W ocenie PZS, którym grozi utrata swojego statusu, wymaganie przedstawienia w/w 
zaświadczenia łam ie prawa słusznie nabyte oraz narusza zakaz retroaktywności prawa. 
W spomniane podmioty stoją na stanowisku, że jednakowe traktowanie PZS 
nowoutworzonych oraz tych funkcjonujących już w obrocie prawnym i prowadzących 
wcześniej działalność w zakresie wymogów oraz konsekwencji ich niespełnienia jest 
niezgodne z prawem oraz nieuzasadnione, także ze społecznego punktu widzenia.

Sam fakt wprowadzenia ustawowego obowiązku przynależności do określonej 
m iędzynarodowej organizacji, uzależnionej od arbitralnej decyzji władz jednego podmiotu, tj. 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, należy uznać za niedopuszczalne ograniczenie 
funkcjonowania organizacji sportowych. W ocenie wspomnianych PZS jest to przykład 
nakładania na podmiot obowiązków, których spełnienie nie jest zależne od jego woli, a od 
woli podmiotów trzecich.

Brak dostosowania swojej działalności do wymogów ustawy o sporcie poprzez brak 
przynależności do właściwej międzynarodowej organizacji sportowej, a w konsekwencji 
utrata statusu PZS spowoduje szereg negatywnych konsekwencji dla polskiego sportu.

W pierwszej kolejności należy zwrócić na okoliczność, że utrata statusu PZS sprawi, iż 
w danym sporcie każdy będzie mógł we własnym zakresie realizować uprawnienia 
wynikające z art. 13 u.s. Oznacza to, że w danym sporcie każdy zainteresowany podmiot 
będzie m iał prawne podstawy do organizowania i prowadzenia współzawodnictwa 
sportowego o tytuł M istrza Polski oraz o Puchar Polski oraz ustanawiania i realizacji reguł 
sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym w danym 
sporcie, co przyczyni się do powstania chaosu. Efekt taki jest zaprzeczeniem idei jaką m iał na 
myśli ustawodawca wprowadzając przedmiotową regulację, a mianowicie konsolidacji 
polskiego sportu.
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W związku z pozbawieniem statusu PZS szczególnie działających w sportach nieolim pijskich, 
bądź innych nieuznanych przez MKOI, nastąpią konsekwencje dla sportowców 
otrzymujących stypendia sportowe na gruncie art. 32 ust. 1 u.s. o następującej treści:

„Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej 
okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże 
się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub 
mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału 
w tych zawodach “

Treść tego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż w celu uzyskania stypendium konieczne jest 
zobowiązanie się sportowca do:

1. realizacji programu przygotowań do igrzysk olim pijskich, igrzysk paraolim pijskich lub 
igrzysk głuchych albo programu przygotowań do m istrzostw świata lub m istrzostw 
Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy oraz

2. udziału w zawodach, do których realizuje program przygotowań.

Utrata statusu polskiego związku sportowego na gruncie aktualnych przepisów oznacza 
zatem brak możliwości przyznania stypendium na gruncie omawianego przepisu. Co istotne, 
w przedstawionym projekcie ustawy nowelizującej również ustanowienie stypendium na 
gruncie wprowadzanych przepisów art. 32a u.s. uzależnione jest od realizacji programu 
przygotować do wskazanych wyżej imprez opracowanego przez polski związek sportowy. 
Powyższe oznacza, ze utrata statusu polskich związków sportowych skutkować będzie utratą 
m ożliwości otrzymania stypendium przez wielu utalentowanych sportowców biorących 
udział we współzawodnictwie w sportach nieolimpijskich oraz nieuznanych przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski i to pomimo osiągnięcia dobrych wyników na arenie 
międzynarodowej.

W dalszej kolejności, należy wskazać na przepis art. 34 ust. 1 u.s. dotyczący przyznawania 
nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. W przypadku sportów, w których nie 
będą funkcjonować PZS, inicjatywa, co do przyznania nagrody pieniężnej lub wyróżnienia 
będzie przysługiwała wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej. Można 
zatem przypuszczać, że większe szanse na uzyskanie wymienionych świadczeń będą mieć 
zawodnicy biorący udział w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez 
PZS, gdyż z godnie z treścią tego przepisu, wnioskodawcą o przyznanie świadczenia może być 
wyłącznie minister właściwy do spraw kultury fizycznej lub polski związek sportowy.
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Nie sposób także pominąć negatywne konsekwencje wynikające z art. 29 ust. 7 u.s. 
W spomniany przepis stanowi, że:

„Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie dofinansowania zadań związanych 
z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 
paraolimpijskich, Igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, może 
zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu 
Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.J. 
Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje 
się odpowiednio."

W  związku z powyższym należy dojść do wniosku, że sporty funkcjonujące poza strukturam i 
PZS nie będą m iały możliwości realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego 
konkursu ofert.

Do innych , negatywnych skutków utrzymania art. 11 ust.2 pkt. 4 u.s. oraz art. 12a u.s. oraz 
art. 12b u.s. w obecnej treści zaliczyć należy:

• zahamowanie rozwoju sportu w Polsce. Przedmiotowa regulacja ogranicza bowiem 
rozwój nowych dyscyplin sportu, a co za tym Idzie aktywności fizycznej 
i współzawodnictwa sportowego w nowych obszarach, co pośrednio skutkuje 
również na gospodarkę,

• zm niejszenie obecności przedstawicieli polskiego sportu na arenie międzynarodowej, 
brak możliwości utworzenia PZS znajdzie bowiem swoje bezpośrednie przełożenie na 
brak możliwości powoływania kadry narodowej w sportach nieolim pijskich,

• brak perspektywy powołania PZS może zm niejszyć liczbę osób uprawiających daną 
dyscyplinę nieolim pijską, nie będą tworzone odpowiednie struktury organizacyjne 
sportu, co może znaleźć przełożenie na ustanawianie i realizację reguł sportowych.

Polskie związki sportowe zostają pozbawione praw, które nabyły w poprzednim stanie 
prawnym. Jest to naruszeniem zasady lex retro non agit wynikającej z art. 2 Konstytucji 
ustanawiającej zasadę demokratycznego państwa prawa.

Przepis art. 11 ust. 2 u.s. budzi ponadto wątpliwości co do zgodności także z innymi zasadami 
Konstytucyjnym i. Są to m.in. ochrona praw słusznie nabytych, zaufania obywateli do 
państwa, stałości prawa (art. 2 Konstytucji), ochrony prawnej wolności i jej ograniczeń 
(art. S I  Konstytucji), wolności zrzeszania się (art. 58 Konstytucji), obowiązku państwa 
popierania kultury fizycznej (art. 65 ust. 5 Konstytucji). Obecna regulacja nie uwzględnia 
także ważnego społecznego charakteru, a także osiągnięć organizacyjnych, sportowych, 
zasięgu, tradycji, potencjału czy pozycji międzynarodowej PZS, którym grozi utrata statusu.
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W tym miejscu należy wskazać, że art. 12a oraz 12b u.s. są wyrazem zaskakującej koncepcji 
polskiego ustawodawcy stawiającej MKOI w roli głównego decydenta w świecie polskiego 
sportu i podmiotu mającego kluczowy wpływ na jego kształtowanie. Kwestia, czy dany 
podmiot zostanie uznany przez MKOI nawet pomimo spełniania wskazanych w Karcie 
warunków (art. 25 Karty Olim pijskiej) nie jest kwestią oczywistą. Brak jest tutaj 
obligatoryjności, na co wskazują użyte w Karcie Olim pijskiej sformułowania: „M KOI może 
uznać M iędzynarodowe Federacje i stowarzyszenia M iędzynarodowych" oraz „M KOI może 
uznać pozarządowe organizacje związane ze sportem, działające na szczeblu 
międzynarodowym, których statuty i działalność są zgodne z Karta Olimpijska Federacji". Jest 
to więc kolejny argument za tym, że nie można wymagać przynależności do 
międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez MKOI, gdyż nie jest to zależne od tego 
podmiotu mimo, że spełnia wskazane w Karcie kryteria.

Należy zgodzić się z przywoływaną powyżej argumentacją PZS, które ze względu na brak 
przedmiotowych zaświadczeń utraciły, bądź też utracą status PZS, a także federacji, które ze 
względu na swój obszar działania, nie będą w stanie uzyskać statusu PZS. M ając powyższe na 
uwadze proponujemy uchylić art. 12a oraz art. 12b u.s. oraz dokonać zmian w kryteriach 
wskazanych przez ustawodawcę w art. 11 ust. 2 u.s.

II. Proponowane kryteria

Poniżej wskazujemy na obiektywne kryteria, które dadzą gwarancję, że funkcjonowanie 
danego podmiotu będzie odbywać się zgodnie określonymi standardami międzynarodowymi 
i jednocześnie pozwolą na uniknięcie zależności od arbitralnych decyzji MKOI. W ocenie 
reprezentowanych przez nas PZS kryteriami takimi mogą być:

• Zasięg międzynarodowy - istnienie międzynarodowej federacji sportowej w danej 
dyscyplinie bez wprowadzania konkretnej liczb podmiotów, które zrzesza. W prowadzenie 
wymogu, aby dana sportowa organizacja międzynarodowa zrzeszała określoną liczbę 
narodowych podmiotów, czy też zawodników, wyklucza możliwość tworzenia pionierskich 
w skali światowej polskich związków sportowych w dyscyplinach uwzględniających nowe 
trendy i postęp cywilizacyjny.

• M inimalna ilość krajowych podmiotów (klubów sportowych) biorących udział we 
współzawodnictwie w danym sporcie,

• Co najmniej 2-letni okres prowadzenia działalności statutowej przez związek sportowy - 
okres dwóch lat prowadzenia działalności statutowej przez dany związek sportowy da 
m ożliwość realnej oceny jego funkcjonowania, w tym przede wszystkim pod kątem 
finansowym . Pozwoli na ocenę rozwoju danej dyscypliny sportu w aspekcie krajowym jak

1
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i w wym iarze międzynarodowym. Natomiast podmiotowi ubiegającemu się o status PZS da 
przejrzyste klarowne wymogi, plan działania, zadań, które będzie m usiał spełnić, aby 
udowodnić, że rzeczywiście jest w stanie tak ukierunkować profil działania związku 
sportowego, zarządzać jego działalnością, żeby móc spełnić kryteria prawne, finansowe, 
adm inistracyjne. Daje to swoistego rodzaju rękojmię, że spełnienie w/w. warunków pozwoli 
na uzyskanie statusu PZS i jest zależne od krajowych władz, nie zaś jest uzależnione od wręcz 
arbitralnej decyzji MKOI. W celu zapewnienia określonych standardów w polskim sporcie 
ustawodawca powinien stworzyć kryteria, które w sposób adekwatny będą stanowić środek 
dla realizacji zamierzonego celu, tj. normalizacji polskiego sportu, wprowadzenia ładu 
w dziedzinie sportowej.

• W ykazanie się przynależnością do międzynarodowej organizacji dającej, poprzez należące 
do niej federacje sportowe, rękojmię zachowania odpowiednich standardów etyczno- 
prawnych tj. przestrzegania Karty Olim pijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz 
globalnego charakteru danej dyscypliny, nie zaś wyłącznie do federacji uznanej przez MKOI. 
Niniejsze kryterium jest zasadne w kontekście celu, dla którego wprowadzono przepisy art. 
11 ust. pkt. 4 u.s. oraz 12a u.s. W wielu decyzjach M inistra Sportu i Turystyki wydanych 
względem PZS wskazano, iż celem tym było - poza konsolidacją polskiego sportu - właśnie 
zagwarantowanie rękojmi zachowania przez wszystkie polskie związki sportowe 
odpowiednich standardów etyczno-prawnych. Zasadne jest zatem, aby zagwarantować 
realizację przedmiotowego postulatu jednak w oderwaniu od kwestii uznawalności danej 
organizacji przez MKOI. Jako przykład organizacji dającej rękojmię zachowania przez 
przynależne do niej związki sportowe odpowiednich standardów etyczno-prawnych można 
wskazać SportAccord, co dostrzega doktryna prawa na tle obecnej redakcji art. 11 ust. 2 pkt 
4 u.s., oraz art. 12a ust. 1 u.s.: „będzie to zatem zaświadczenie międzynarodowej federacji 
sportowej, działającej w jednym ze sportów olimpijskich lub paraolimpijskich (rozgrywanych 
podczas igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpljskich),lub też innej międzynarodowej 
organizacji sportowej, uznanej przez MKOI (lecz już nie przez Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski), do których zaliczyć należy m.in. Sport Accord (...)" (W. Cajsel, Ustawa 
o sporcie. Komentarz).

Ponadto zasadnym wydaje się powrót do rozwiązania, które istniało na gruncie u.s.k., 
zgodnie z którym we wniosku o uzyskanie statusu PZS, polski związek sportowy przedstawia 
inform ację o warunkach organizacyjnych i materialnych umożliwiających wykonywania 
zadań PZS. W prowadzenie wymogu, w którym należało będzie przedstawić strukturę 
organizacyjną czy źródła finansowania pozwoli organowi nadzoru nabrać przekonania
0 szansach na realizację celów statutowych takiego stowarzyszenia. A wszystko to da 
gwarancję prawidłowego funkcjonowania PZS, umiejętności gospodarowania majątkiem
1 zarządzania tym podmiotem.
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Warszawa, dnia 19 grudnia 2016r.

MINISTER '
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

DAP-WAR-0234-3-16/2016

ZAŚWIADCZENIE
O WPISIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH 

ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ

Stosownie do art. 11 ust 8 ustawy z  dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (D z. U. N r 169, poz. 1414 z  późn. zm .) zaświadcza się, że

jest wpisana do rejestru podmiotów wy^pnującycb zawodową działalność lobbingową pod 

numerem 00294.

Aleja Śląska 1 

54-118 Wrocław



Kancelaria Radcy Prawnego W rocław, 13.01.2017 r.
Tom asz Dauerman
Al. Śląska 1 
54-118 W rocław

OŚWIADCZENIE O  WPISIE D O  KRAJOW EGO REJESTRU SĄD O W EGO

Niżej podpisany Tomasz Dauerman prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego we W rocławiu 
przy At. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność 
lobbingową pod nr 00294 oświadczam, że:

1. Polska Federacja Petanąue -  Polski Związek Sportowy z siedzibą we W rocławiu, przy 
ul. Jasielskiej nr 6A, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 
0000199793;

2. Polski Związek Kajakowy z siedzibą w W arszawie, przy ul. Jana Kazimierza nr 45, lok. 
U7, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000025077;

3. Polski Związek Kendo z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zgierskiej, nr 73, lok. 410, wpisany 
jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000123967;

4. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą w W arszawie, przy 
ul. M angalia, nr 4, lok. 427, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS: 0000131521;

5. Polski Związek Kickboxingu z siedzibą Warszawie, przy ul. Kopińskiej 12/16, wpisany 
jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000023096;

6. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów z siedzibą w W arszawie, przy ul. Marymonckiej 
34, wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000109790;

7. Polski Związek Sumo z siedzibą w Krotoszynie, przy ul. Mały Rynek 13, wpisany jest do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000204187;

8. Polski Związek W arcabowy z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Cukrowej nr 49, lok. 2, 
wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000218641.

Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia"



Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.flrma.gov.pl]

Dane podstawowe 
Imię
Nazwisko 
Numer NIP 
Numer REGON 
Firma przedsiębiorcy

Dane ko nta kto we  
Adres poczty elektroniczne] 
Adres strony Internetowej 
Numer telefonu 
Numer faksu

TOMASZ 
DAUERMAN 

S861359830 
891091900

TO M A SZ D AUERM AN  1) K A N C ELA R IA  R AD CY  
PR AW N EG O  2) D AU ER M AN  SPO R T  
M AN AG EM EN T  
3) D AU ERM AN  CO N SU LTIN G

Dane adresowe_____
Adres głównego miejsca wykonywania 
działalności
Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności
Adres do doręczeń

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa 
państw

Dane dodatkowe .
Data rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej 
Data zawieszenia wykonywania 
indywidualnej działalności 
Data wznowienia wykonywania 
Indywidualnej działalności 
Data zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej 
Data wykreślenia wpisu z rejestru 
Przeważająca działalność gospodarcza 
(kod PKD)
Wykonywana działalność gospodarcza 
(kody PKD)
Małżeńska wspólność majątkowa
Status Indywidualnej działalności 
gospodarczej

ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, powiat Wrocław, woj, 
DOLNOŚLĄSKIE

ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław, powiat Wrocław, woj.
DOLNOŚLĄSKIE
Polska

2005-01-25

69.10.Z Działalność prawnicza

69.10.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 82.99.Z

nie [data ustania: 2012-05-31) 
Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem fest przedsiębiorca
brak wpisów

Zakazy
brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości J postępowania naprawczego
brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy
brak wpisów

Do CEID G  m ożna wpisać tylko pełnom ocników ju ż  ustanowionych zgodnie z odrębnym i przepisam i (np. Kodeks cyw ilny. Kodeks postępowania 
adm inistracyjnego I Inne) oraz w form ie przew idzianej tym i przepisam i. Sam o wskazanie pełnom ocnika w CEID G  nie Je st równoznaczne z  jego  
ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosow nej form y pisem nej, którą m oże okazać się  pełnom ocnik. Pełnomocnictwo w CEID G  nie ma 
zastosowania w sprawach prowadzonych na podstaw ie Ordynacji podatkowej I ustawy o kontroli skarbow ej.

W celu spraw dzenie aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w system ie CEID G  (www. flrm a.gov.pl) W PIS DO CEID G  JE S T  WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z  art. 33  ustany o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że  dane wpisane do CEID G  są prawdziwe. Jeże li do CEID G  
wpisano dane niezgodnie z  wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEID G  nie m oże zasłonięć się  wobec osoby trzeciej, działającej w 
dobrej w ierze, zarzutem , że  dane te nie są prawdziwe, je że li po powzięciu Inform acji o  tym  wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z  wnioskiem o 
sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

MrNISThRSTWO
ROZWOJU

■

CEIDG

Wygenerowiuio ze (trany http://pnxl.Midg.iOV.pl etan nu 2017-01-12. Wydruk z  systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2017-01-12 15:43 
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N iniejszy wydruk Je st zgodny z  art. 38  ust. 4  ustany o swobodzie działalności gospodarnej z  dnia 2 lipce 2004 r. I ma moc zaiw ladczenla o wpisie w Centralnej 
Ew idencji l inform acji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy adm inistracji publicznej n ie mogą domagać 
stą od przedsiębiorców  okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG .

Wygenerowano ze strony http^'prod.ceidg gov pl etan na 2017-01-12. Wydruk z  systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wyg u rowano; 2017-01-121 S:43 

Strona 2 z 2



Wrocław, 10 stycznia 2017

n  P F P * 
P eTAN# IJI:

Polska Federacja Petanque -  Polski Związek Sportowy
ul. Jasielska 6a 
54-033 Wrocław

Sygn.: P F P -3/2017

PEŁNOMOCNICTWO

Niżej podpisani Marek Manikowski -  Prezes Polskiej Federacji Petanque oraz Tomasz 
Lipczyński -  Wiceprezes Polskiej Federacji Petanque działający w imieniu Polskiej Federacji 
Petanque - Polski Związek Sportowy we Wrocławiu, przy ul. Jasielskiej nr 6A niniejszym udzielamy 
radcy prawnemu Tomaszowi Dauermanowi, prowadzącemu Kancelarią Radcy Prawnego 
we Wrocławiu przy Al. śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących zawodową 
działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiej Federacji 
Petanque - Polski Związek Sportowy w pracach związanych z procesem legislacyjnym rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
z dnia 22 grudnia 2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian 
do projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym oraz 
składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

W imieniu Polskiej Federacji Petanque - Polski Związek Sportowy

POLSKA FEDERACJA PETANQL'E 
ZW IĄZEK SPORTOWY

54-003 WROCŁAW ul. Jasielska 6 A 
MP 894 - 279-30-22  

KRS 0000199/93

Marek Munlkowtk! • Prezes PFP 
Tomasz UpczyrtsU -  Wiceprezes PFP 
Kareł Szulc -Skarbnik PFP

Michał Wolak - Członek zarządu 
Łukasz Onoszko - Członek zarządu

Paulina Majda - Sekretarz Zarządu 
Marek Marklewfcz - Członek zarządu

Wrocław, dnia....

Ozneczenie sądu rejestrowanego i numeru pod którym Federacja Jest zarejestrowana:
Sad Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy We Wrocławiu - Krajowy Rejestr Sądowy, KRS nr 0000199793



Warszawa, dnia 09.01,2017r.

PEŁNOMOCNICTW O

Niżej podpisani Tadeusz Wróblewski -  Prezes, Irena Gajewska -  Pełnomocnik Zarządu, 
działający w imieniu Polskiego Związku Kajakowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana 
Kazimierza nr 45, lok. U7 niniejszym udzielamy radcy prawnemu Tomaszowi DauermanowI, 
prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu przy Al. Śląska 1, wpisaną do 
rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 00294 
pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiego Związku Kajakowego w pracach związanych z 
procesem legislacyjnym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z łat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady 
Ministrów poz. UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym 
oraz składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

W Imieniu Polskiego Związku Kajakowego

Poświadczam za zgodność z oryginałom 
r RADCA PRAW NY ui.Jana Kazimierza 42/117 

01*248 Warszaw*
tel./fex (0-22) 837-40*59,837*14*70 

KIP: 527-15*42-951

Polski Zw iązek Kajakowy
lii łanu

13 01. 2017



.......... ............... ........

Niżej podpisani „ ^ ...fyĆź/.^Ś... działający w imieniu 
Polskiego Związku Kendo z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zgierskiej, nr 73, lok. 410 niniejszym 
udzielamy radcy prawnemu Tomaszowi Oauermanowi, prowadzącemu Kancelarią Radcy 
Prawnego we Wrocławiu przy Al. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących 
zawodową działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do reprezentowania 
Polskiego Związku Kendo w pracach związanych z procesem legislacyjnym rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. 
UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym 
oraz składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy,
Zt\

uar ,i ł%*■ ' ’ i n ’ 
łflirtf), fvii7 r.;. ■ 'i ,v

PEŁNOMOCNICTWO

Poświadczam zo zgodność z oryginałem 
AWNY

uerman
Wrocław, dnln .....................................

1 1 01. 2017



Warszawa, 04 stycznia 2017r

PEŁNOMOCNICTWO

Niżej podpisani Paweł FHIeborn oraz Radosław Grzechnik działający w imieniu Polskiego 
Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia, nr 
4, lok. 427 niniejszym udzielamy radcy prawnemu Tomaszowi Dauermanowi, prowadzącemu 
Kancelarią Radcy Prawnego we Wrocławiu przy Ai. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów 
wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do 
reprezentowania Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w pracach 
związanych z procesem legislacyjnym rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 
r. (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww, ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym oraz 
składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

W  imieniu Polskiego Związku Kulturystyki, 
Fitness i Trójboju Siłowego

Wrodow, dnia
t i  01 7017 i S



W arszawa dnia 03.01.2017

PEŁNOMOCNICTWO

Niżej podpisani Andrzej Palacz i Gerard Zdziarski działający w imieniu Poiskiego Związku 
Kickboxingu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopińskiej 12/16ninłej$zym udzielamy radcy 
prawnemu Tomaszowi Dauermanowi, prowadzącemu Kancelarią Radcy Prawnego we 
Wrodawtu przy Al. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących zawodową 
działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiego 
Związku Kickboxlngu wpracach związanych z procesem legislacyjnym rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 r. {wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. 
UDS2}.

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym 
oraz składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

W imieniu Polskiego Związku Kickboxingu

u l Kt>piftBk*12<I4 
02-3  2 1 W arszaw a



Niże] podpisani .... ....................................

PEŁNOM OCNICTW O

działający w imieniu
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marymonckiej 34 
niniejszym udzielamy radcy prawnemu Tomaszowi Dauermanowi, prowadzącemu Kancelarię 
Radcy Prawnego we Wrocławiu przy Al. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów 
wykonujących zawodową działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do 
reprezentowania Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w pracach związanych z 
procesem legislacyjnym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady 
Ministrów poz. UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym 
oraz składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

W im ieniu Polskiego? - - J ---------~  Ł f

Połwtadcaam za zgodrcofć z  oryglnołam

Wwfcw.dnta

i 5. o t



Krotoszyn, 9.01.2017r

PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani, Dariusz Rozum -  Prezes Zarządu Polskiego Związku Sumo oraz Dariusz 
Fabianowskl -  W iceprezes Zarządu Polskiego Związku Sumo działający w imieniu Polskiego 
Związku Sumo z siedzibą w Krotoszynie, Mały Rynek 13, niniejszym udzielamy radcy 
prawnemu Tomaszowi Dauermartowi, prowadzącemu Kancelarią Radcy Prawnego we 
W rocławiu przy Ai. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących zawodową 
działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiego 
Związku Sumo w pracach związanych z procesem legislacyjnym rządowego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu Informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 22 grudnia 
2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym 
oraz składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

PGL&ćU ZW iAS®**- S  10 
6 3 -700  KROTOSZYN  

ul. Maty Rynek 13 
tel./tex (+48 6Z) 725 74 39 

WP521-1f>i-WS rronn 261622017

R A D Ł A  PR,

\f lo m a s i Z ' 
Wrocław, dnia...

RADCA PRAWNY



Szczecin, 3 stycznia 2017 r.

PEŁNOM OCNICTW O

Niżej podpisani Magda Pawbwska oraz Jacek Pawficki działający w imieniu Polskiego Związku 
Warcabowego z siedzibą w Szczecinie, przy u l Cukrowej nr 49, lok. 2 niniejszym udzielamy 
radcy prawnemu Tomaszowi Daueemanowi, prowadzącemu Kancelarią Radcy Prawnego we 
Wrocławiu przy Al. Śląska 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących zawodową 
działalność lobbingową pod nr 00294 pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiego 
Związku Warcabowego w pracach związanych z procesem legislacyjnym rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy 
o ujawnianiu Informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
waz treści tych dokumentów z dnia 22 grudnia 2016 r. (wykaz prac legislacyjnych Rady 
Ministrów po z. UD52).

Pełnomocnictwo to obejmuje umocowanie do wszelkich czynności prawnych I faktycznych 
związanych z powyższą sprawą, w szczególności do wniesienia uwag, propozycji zmian do 
projektu ww. ustawy, udzielania wszelkich wyjaśnień, udziału w wysłuchaniu publicznym 
oraz składania oświadczeń związanych z tą sprawą.

Pełnomocnictwo zachowuje ważność do czasu wejścia w życie ww. ustawy.

W imieniu Polskiego Związku Warcabowego

Wi®daw, dnie

1 1  01. 2017


