
projekt z dnia 16 lipca 2009 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)  

z dnia …………………. 

 

w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 

155, poz. 1298, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, 

określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia
3)

. 

 

 

MINISTER 

SPORTU I TURYSTYKI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1)

 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146). 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 

2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208. 
3)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 

2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz 

szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. Nr 8, 

poz. 67, z 2003 r. Nr 193, poz. 1888 oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 588), które traci moc z dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia.  



 

Załącznik  

do rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki  

z dnia ……………(poz. …) 

 

 1. Alpinizm  

 2. Akrobatyka  

 3. Badminton  

 4. Baseball   

 5. Biathlon  

 6. Bieg na orientację  

 7. Bilard  

 8. Boks  

 9. Bowling  

 10. Brydż sportowy  

 11. Curling  

 12. Gimnastyka   

 13. Golf  

 14. Hokej na lodzie  

 15. Hokej na trawie   

 16. Jeździectwo  

 17. Judo  

 18. Ju jitsu  

 19. Kajakarstwo  

 20. Karate  

 21. Karate Fudokan  

 22. Karate Tradycyjne  

 23. Kendo  

 24. Kick-boxing  

 25. Kolarstwo  

 26. Korfball  

 27. Koszykówka  

 28. Kręglarstwo  

 29. Kulturystyka i trójbój 

siłowy 

 

 30. Lekkoatletyka  

 31. Łucznictwo  

 32. Łyżwiarstwo Figurowe   

 33. Łyżwiarstwo Szybkie  

 34. MuayThai  

 35. Modelarstwo sportowe  

 36. Narciarstwo  

 37. Pięciobój nowoczesny  

 38. Piłka nożna  

 39. Piłka ręczna  

 40. Piłka siatkowa  

 41. Płetwonurkowanie sportowe  



 42. Podnoszenie ciężarów  

 43. Radioorientacja Sportowa  

 44. Ringo  

 45. Rugby  

 46. Skiboby  

 47. Snooker i bilard angielski  

 48. Snowboard  

 49. Speedrower  

 50. Sport Lotniczy  

 51. Sport Motorowy  

 52. Sport Motorowodny i 

Narciarstwo Wodne 

 

 53. Sport Pływacki  

 54. Sport Psich Zaprzęgów  

 55. Sport Saneczkowy  

 56. Sport Taneczny  

 57. Strzelectwo Sportowe  

 58. Sumo  

 59. Szachy  

 60. Szermierka  

 61. Taekwondo ITF  

 62. Taekwondo WTF  

 63. Tenis  

 64. Tenis stołowy  

 65. Triathlon  

 66. Unihokej  

 67. Warcaby  

 68. Western i Rodeo  

 69. Wędkarstwo  

 70. Wioślarstwo  

 71. Wrotkarstwo  

 72. Wu-Shu  

 73. Żeglarstwo  

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 

155, poz. 1298, z późn. zm.) minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu został 

zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu dyscyplin sportu, w których 

mogą działać polskie związki sportowe. 

 Dotychczas obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 

stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać 

polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8. Poz.67, z późn. zm.), wydane na 

podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 

226, poz. 1675). Rozporządzenie to, po uchyleniu art. 10 ustawy o kulturze fizycznej, 

zachowało moc obowiązującą na podstawie przepisu art. 80 ustawy o sporcie 

kwalifikowanym, do czasu wydania rozporządzenia na podstawie przepisów art. 10 tej 

ustawy. 

 Określając wykaz dyscyplin sportu wzięto pod uwagę dane dotyczące zasięgu i 

potencjału rozwojowego danej dyscypliny sportu, a także stopnia jej zorganizowania. 

 W porównaniu z obowiązującym porządkiem prawnym do wykazu dyscyplin dodano 

dwie nowe dyscypliny: MuayThai oraz Western i Rodeo. Dyscypliny te wykazały się 

odpowiednim zasięgiem w skali kraju, a także wysokim stopniem zorganizowania. 

    

 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowane rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie obejmie swoim zakresem polskie związki sportowe. 

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych 

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa 

ani dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

6. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.  

7. Konsultacje społeczne  

W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany polskim związkom 

sportowym oraz Polskiemu Komitetowi Olimpijskim. Ponadto projekt został 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, co umożliwi zainteresowanym 

podmiotom, w szczególności tym, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o 

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 

2009 r. Nr 42, poz. 337), zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych uwag. 

 

 

 


