
Projekt z dnia 27 listopada 2018 r.

U S T A W A

o zmianie ustawy o sporcie

z d n ia ....................................... 2018 r.

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej

w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez

Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w  ust.

2a.”;

2) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w  brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają 

międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, 

kierując się popularnością i poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem działania 

oraz udziałem w systemie walki z dopingiem w  sporcie, może określić w drodze 

rozporządzenia wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których 

przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych 

w art. 11 ust. 1-4.

2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, o którym 

mowa w ust. 2a, międzynarodową federację sportową w przypadku gdy Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w  tym 

samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, 

o których mowa w ust. 2a. W przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji 

sportowej z wykazu, o którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.”;

3) w  art. 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. 1. Polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej 

w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a.”;

4) w art. 12b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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„Art. 12b. 1. Polski związek sportowy, któiy nie należy do właściwej 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej 

w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, staje się związkiem sportowym działającym 

w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała 

się prawomocna.

2. Stwierdzenie braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji 

sportowej działającej w  sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 

ust. 2a, następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”;

5) w art. 32a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1, 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.” .

Art. 2. Ustawa wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym

Z upoważnienia Dyrektora 
Departamentu Prawnego

i . -v v JZ ć .L N iIv  
Wydziału Prawno-Legislacyjnego

PYoir G a łą zka



UZASADNIENIE

I. Potrzeba i cel wydania aktu.

Propozycja zmiany przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1263 i 1669; dalej jako: „u.s.”) poprzez zmianę brzmienia art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. 

oraz dodanie w  ww. przepisie ust. 2a i 2b, a w konsekwencji również zmianę art. 12a ust. 1 i 

art. 12b ust. 1 i 2 u.s, prowadzi do zwiększenia zakresu uprawnień ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej, w postaci wprowadzenia możliwości wydawania przez ministra w 

drodze rozporządzenia wykazu międzynarodowych federacji sportowych (innych niż 

dotychczas określone w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.), do których przynależność stworzy możliwość 

zainteresowanym podmiotom na skuteczne ubieganie się o wyrażenie przez ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej zgody na utworzenie polskiego związku sportowego.

Rozwiązywany problem dotyczy istniejącego obecnie niewystarczającego kryterium 

tworzenia polskich związków sportowych w tzw. sportach nieolimpijskich, 

uniemożliwiającego tworzenie tego rodzaju osób prawnych dla części dobrze zorganizowanych 

związków sportowych, nieposiadających jednak odpowiedniej przynależności do organizacji 

międzynarodowych, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. Należy mieć także na uwadze, 

że władze publiczne powinny popierać rozwój kultury fizycznej, co powinno przybrać formę 

zorganizowaną i bezpieczną dla osób uczestniczących. Powyższe pozwoli przede wszystkim 

na zwiększenie bezpieczeństwa zawodników uczestniczących we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez związki sportowe uzyskujące w konsekwencji status 

polskich związków sportowych, ze względu na objęcie ich rygorami ujętymi w  ustawie o 

sporcie (w szczególności rozdziale 7 u.s.).

Projektowane rozwiązanie ma na celu wprowadzenie dodatkowej przesłanki, której 

spełnienie umożliwiłoby podmiotom niespełniającym dotychczas warunku przynależności do 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim 

lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (dalej jako: „MKOl”), skuteczne 

ubieganie się o status polskiego związku sportowego. Zakłada się, że minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej w drodze rozporządzenia będzie mógł określić -  biorąc pod uwagę w 

szczególności aktywny udział w systemie walki z dopingiem (poprzez posiadanie aktualnego 

porozumienia ze Światową Agencją Antydopingową - WADA), zasięg działania danego 

podmiotu (w tym m.in.: funkcjonowanie struktur organizacyjnych na różnych kontynentach,
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liczbę federacji krajowych zrzeszonych w federacji międzynarodowej, itp.), popularność (w 

tym m.in.: oglądalność, medialność) oraz poziom rozwoju danego sportu (system 

współzawodnictwa sportowego na świecie i kontynentach) -  wykaz międzynarodowych 

federacji, działających w innych sportach, niż organizacje wskazane w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. 

w  dotychczasowym brzmieniu, do których przynależność (przedstawienie stosownego 

zaświadczenia) umożliwi ubieganie się o zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, 

po spełnieniu pozostałych wymogów ujętych w art. 11 ust. 1-4 u.s. W tym celu postuluje się 

znowelizowanie art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. poprzez wprowadzenie możliwości przedstawienia 

przez podmiot ubiegający się o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego 

zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej ujętej w wykazie 

zawartym w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

W związku z powyższym projekt zakłada dodanie w art. 11 u.s. ust. 2a w którym ujęte zostało 

ustawowe upoważnienie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej do wydania aktu 

wykonawczego -  rozporządzenia zawierającego wykaz międzynarodowych federacji 

sportowych, innych niż wskazane dotychczas w  art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.

Ponadto postuluje się również dodanie w  art. 11 u.s. ust. 2b określającego wyraźnie 

relację pomiędzy procesem uznania federacji międzynarodowych przez ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej a uznaniem federacji międzynarodowych przez MKOl (prymat 

uznania przez MKOl). Proponowane rozwiązanie zakłada obowiązek ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej przejawiający się w  konieczności wykreślenia z wykazu, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2a u.s., międzynarodowej federacji sportowej w przypadku gdy MKOl 

oficjalnie uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w  tym samym sporcie lub 

gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 11 

ust. 2a u.s. W takich przypadkach zastosowanie znajdzie właściwa procedura określona w art. 

12b u.s. Powyższe regulacje wprost przesądzają, że w sytuacji gdy międzynarodowa federacja 

sportowa przestanie spełniać warunki o których mowa w art. 11 ust. 2a, polski związek 

sportowy przynależący do tej federacji będzie mógł zostać pozbawiony tego statusu, w 

konsekwencji czego zostanie on przekształcony w związek sportowy.

W celu zapewnienia spójności regulacji u.s. powyższe zmiany powodują konieczność 

równoczesnej zmiany brzmienia art. 12a ust. 1 i art. 12b ust. 1 i 2 u.s, poprzez dodanie w ww. 

przepisach kategorii międzynarodowej federacji sportowej „ujętej w wykazie, o którym mowa 

w art. 11 ust. 2a”.
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Ponadto w przedstawionym projekcie postuluje się zmianę brzmienia art. 32a ust. 2 u.s. 

Propozycja zmiany art. 32a ust. 2 u.s. spowodowana jest koniecznością dokonania korekty 

redakcyjnej oczywistej omyłki -  w przywołanym przepisie następuje bowiem odwołanie do 

stypendium sportowego, „o którym mowa w  art. 1”, podczas gdy nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, iż w omawianym przypadku mowa o tzw. specjalnym stypendium sportowym, o 

którym mowa w  art. 32a ust. 1 u.s. Potwierdza to również brzmienie art. 1 u.s. który w żadnym 

stopniu nie odnosi się do instytucji stypendium sportowego dla członków kadry narodowej. 

Stąd postuluje się zastąpienie zwrotu „o którym mowa w art. 1” na „o którym mowa w ust. 1” .

II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unormowana.

W obecnym stanie prawnym jednym z dokumentów składanych wraz z wnioskiem o 

wyrażenie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej zgody na utworzenie nowego 

polskiego związku sportowego jest zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej 

federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej 

przez MKOl, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 u.s. polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim 

lub innej uznanej przez MKOl. Wyjątek od ww. zasady został określony w art. 12a ust. 2 u.s, 

który stanowi, iż ww. obowiązek nie dotyczy polskiego związku sportowego działającego w 

sporcie osób niepełnosprawnych, który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 6 u.s.

Z kolei w art. 12b u.s. przewidziano procedurę przekształcenia polskiego związku 

sportowego w związek sportowy działający w formie związku stowarzyszeń (tj. utraty statusu 

polskiego związku sportowego) w przypadku braku (utraty) przynależności istniejącego 

polskiego związku sportowego do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej 

w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez MKOl.

Postulowana zmiana zakłada przyznanie ministrowi właściwemu do spraw kultury 

fizycznej uprawnienia do wydania aktu wykonawczego - rozporządzenia (art. 11 ust. 2a u.s.) 

zawierającego wykaz międzynarodowych federacji sportowych, działających w sportach w 

których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez MKOl, przynależność 

do których (przedstawienie stosownego zaświadczenia) umożliwi skuteczne ubieganie się o 

zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu pozostałych wymogów 

ujętych w art. 11 ust. 1-4 u.s. W związku z powyższym zakłada się dodanie do ww. przepisów 

kategorii międzynarodowej federacji sportowej, „ujętej w wykazie, o którym mowa w ust. 2a.”
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Z kolei art. 32a ust. 2 u.s. ustanawia dodatkowe przesłanki przyznania tzw. specjalnego 

stypendium sportowego i stanowi, iż stypendium sportowe, o którym mowa w art. 1. 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.

Proponowana zmiana art. 32a ust. 2 u.s., jak zostało już wykazane w pkt I uzasadnienia 

przedmiotowego projektu, polega na dokonaniu koniecznej korekty oczywistej omyłki.

III. Przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie.

Wprowadzenie do ustawy o sporcie przepisów w proponowanym brzmieniu, przede 

wszystkim nowego art. 11 ust. 2a, przewiduje nadanie ministrowi właściwemu do spraw 

kultury fizycznej uprawnienia do wydania rozporządzenia określającego wykaz 

międzynarodowych federacji, innych niż wskazane dotychczas w  art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s., do 

których przynależność stworzy zainteresowanym podmiotom możliwość (po spełnieniu 

pozostałych warunków ustawowych) skutecznego ubiegania się o zgodę ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego. Przy wydaniu 

rozporządzenia (sporządzeniu ww. wykazu) minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

bierze pod uwagę popularność i poziom rozwoju danego sportu, a także zasięg działania danej 

federacji i jej udział w  systemie walki z dopingiem w sporcie.

Powyższe powoduje, iż zmianie ulegnie również katalog dokumentów stanowiących 

obligatoryjne załączniki do wniosku o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego składanego do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Projektowana 

zmiana przepisu zakłada możliwość składania przez zainteresowane podmioty zaświadczeń o 

przynależności do międzynarodowej federacji sportowej ujętej w wykazie ogłaszanym w 

drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (dot. przede 

wszystkim międzynarodowych organizacji działających w tzw. sportach nieolimpijskich) i ich 

uznanie w procesie ubiegania się przez ww. podmioty o zgodę na utworzenie polskiego 

związku sportowego.

Wprowadzana zmiana może w konsekwencji zwiększyć liczbę podmiotów uprawnionych 

do uzyskania dofinansowania na realizację zadań zleconych w szczególności na podstawie art. 

29 ust. 1 i 7 u.s. (polskie związki sportowe). Przy czym nie wpłynie to na generalną kwotę w 

danej części budżetowej. Skutkiem otwarcia się na nowych beneficjentów może być
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zmniejszenie kwoty dotacji dla pojedynczego podmiotu - dotyczy to zarówno obszaru 

przygotowania i szkolenia, jak również obszaru stypendiów sportowych oraz nagród za 

wybitne osiągnięcia sportowe. Wydatki na nowo powstałe polskie związki sportowe będą więc 

zbilansowane obniżeniem dotacji udzielanych poszczególnym polskim związkom sportowym 

w  sportach nieolimpijskich. Ogólna kwota dotacji dla polskich związków sportowych w 

sportach nieolimpijskich pozostanie bez zmian.

Skutkiem proponowanej zmiany będzie również właściwa pożądana korekta techniczna 

przepisu dotyczącego tzw. specjalnego stypendium sportowego (art. 32a ust. 2 u.s,). Powyższe 

nie wpłynie na dotychczasowe zasady przyznawania ww. stypendium.

Projekt zakłada, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 2 

projektu).

Odstąpiono od konsultacji publicznych projektu. Projekt ustawy nie został poddany 

konsultacjom w szczególności ze względu na charakter proponowanych w projekcie zmian:

1. na korzyść podmiotów ubiegających się o zgodę ministra właściwego do spraw kultury

fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego, zgodnie z art. 11 ustawy o

sporcie, działających w szczególności w ramach sportów nieolimpijskich;

2. techniczno-redakcyjny w  zakresie art. 32a ustawy o sporcie dot. tzw. specjalnego

stypendium sportowego;

oraz korzystny dla potencjalnych beneficjentów możliwie szybki termin wejścia w  życie 

proponowanych zmian.

Jednocześnie projekt na podstawie art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie zostanie zaopiniowany przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 

Paraolimpijski.

Regulacja pozostaje bez wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców.

Regulacja pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w  sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
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notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), w  związku z tym 

nie podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia.

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w  celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -  Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Nie dokonywano oceny OSR w trybie § 32 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.
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1. Jaki problem jest rozwiązywany?
I. W obecnym stanie prawnym jednym z dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wyrażenie przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej zgody na utworzenie nowego polskiego związku sportowego jest zaświadczenie o 
przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej 
uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669; dalej jako: „u.s.”).
Rozwiązywany problem dotyczy istniejącego obecnie niewystarczającego kryterium tworzenia polskich związków 
sportowych w tzw. sportach nieolimpijskich, uniemożliwiającego tworzenie tego rodzaju osób prawnych dla części dobrze 
zorganizowanych związków sportowych, nieposiadających jednak odpowiedniej przynależności do organizacji 
międzynarodowych, o któiych mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. Należy mieć także na uwadze, że władze publiczne powinny 
popierać rozwój kultuiy fizycznej, co powinno przybrać formę zorganizowaną i bezpieczną dla osób uczestniczących. 
Powyższe pozwoli przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa zawodników uczestniczących we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związki sportowe uzyskujące w konsekwencji status polskich 
związków sportowych, ze względu na objęcie ich rygorami ujętymi w ustawie o sporcie (w szczególności rozdziale 7 u.s.).

II. Ponadto analiza art. 32a ust. 2 u.s. dotyczącego tzw. specjalnego stypendium sportowego prowadzi do wniosku, iż 
niezbędna jest zmiana brzmienia ww. przepisu w celu dokonania koniecznej korekty oczywistej omyłki (ust. 2) - w 
przywołanym przepisie następuje bowiem odwołanie do stypendium sportowego, „o którym mowa w art. 1”, podczas gdy 
nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż w omawianym przypadku mowa o tzw. specjalnym stypendium sportowym, o 
którym mowa w art. 32a ust. 1. Potwierdza to również brzmienie art. 1 u.s. który w żadnym stopniu nie odnosi się do 
instytucji stypendium sportowego dla członków kadry narodowej;

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Ad. I. W celu rozwiązania przedstawionego problemu postuluje się znowelizowanie art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. poprzez 
wprowadzenie możliwości przedstawienia przez podmiot ubiegający się o zgodę ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej na utworzenie polskiego związku sportowego zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji 
sportowej ujętej w wykazie zawartym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, którego wydanie 
przewiduje projektowany art. 11 ust. 2a u.s. (upoważnienie ustawowe). Zakłada się, że minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej w drodze rozporządzenia będzie mógł określić -  biorąc pod uwagę w szczególności aktywny udział w systemie 
walki z dopingiem (poprzez posiadanie aktualnego porozumienia ze Światową Agencją Antydopingową - WADA), zasięg 
działania danego podmiotu (w tym m.in.: funkcjonowanie struktur organizacyjnych na różnych kontynentach, liczbę 
federacji krajowych zrzeszonych w federacji międzynarodowej, itp.), popularność (w tym m.in.: oglądalność, medialność) 
oraz poziom rozwoju danego sportu (system współzawodnictwa sportowego na świecie i kontynentach) -  wykaz 
międzynarodowych federacji, działających w innych sportach, niż organizacje wskazane w art. 11 ust. 2 pkt 4 u.s. w 
dotychczasowym brzmieniu, do których przynależność (przedstawienie stosownego zaświadczenia) stworzy możliwość na 
uzyskanie zgody ministra na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu pozostałych wymogów ujętych w 
art. 11 ust. 1-4 u.s.
Ponadto przedmiotowy projekt zakłada dodanie w art. 11 u.s. ust. 2b określającego wyraźnie relację pomiędzy procesem 
uznania federacji międzynarodowych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej a uznaniem federacji



międzynarodowych przez MKOl (prymat uznania przez MKOl). Proponowane rozwiązanie zakłada obowiązek ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej przejawiający się w konieczności wykreślenia z wykazu, o którym mowa w art. 11 
ust. 2a u.s., międzynarodowej federacji sportowej w przypadku gdy MKOl oficjalnie uznał inną międzynarodową federację 
sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać warunki, o 
których mowa w art. 11 ust. 2a u.s. W takich przypadkach zastosowanie znajdzie właściwa procedura określona w art. 12b 
u.s.

W celu zapewnienia spójności regulacji u.s. powyższe zmiany powodują konieczność równoczesnej zmiany brzmienia art. 
12a ust. 1 i art. art. 12b ust. 1 i 2 u.s, poprzez dodanie w ww. przepisach kategorii międzynarodowej federacji sportowej 
„ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a”.

Ad. II. W przedstawionym projekcie postuluje się zmianę brzmienia art. 32a ust. 2 u.s. poprzez zastąpienie w ust. 2 zwrotu 
„o którym mowa w art. 1” na „o którym mowa w ust. 1”. Powyższa zmiana nie wpłynie na dotychczasowe zasady 
przyznawania ww. stypendium przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak wiadomości w tym zakresie.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Ad. I. Polskie związki 
sportowe (PZS) w tzw. 
sportach nieolimpijskich

27, w tym polskie 
związki sportowe wobec 
których toczą się 
postępowania 
sądowe/administracyjne 
związane z brakiem 
właściwej przynależności 
do organizacji 
międzynarodowej: Polski 
Związek Ju-Jitsu, Polski 
Związek Karate, Polski 
Związek Karate 
Tradycyjnego, Polski 
Związek Kendo, Polski 
Związek Kickboxingu, 
Polski Związek Sportu 
Psich Zaprzęgów, Polski 
Związek Kulturystyki, 
Fitness i Trójboju 
Siłowego, Polski 
Związek Taekwondo, 
Polski Związek Tańca 
Sportowego.

Wykaz polskich związków 
sportowych, MSiT

Beneficjenci środków; możliwe 
zmniejszenie kwoty dotacji dla 
istniejących polskich związków 
sportowych.

Ad. I. Związki sportowe 
działające w obszarze 
sportu, które dotychczas 
nie miały statusu polskiego 
związku sportowego

5-10 Wartość szacunkowa, MSiT Potencjalni beneficjenci 
środków

Ministerstwo Sportu i 
Turystyki

1 Rozpatrywanie wniosków 
polskich związków sportowych 
w przedmiocie tzw. specjalnych 
stypendiów sportowych, 
uściślenie regulacji.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji



Konsultacje publiczne projektu nie będą prowadzone. Projekt ustawy nie zostanie poddany konsultacjom w szczególności ze 
względu na charakter proponowanych w projekcie zmian:

1) na korzyść podmiotów ubiegających się o zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na utworzenie 
polskiego związku sportowego, zgodnie z art. 11 ustawy o sporcie, działających w szczególności w ramach sportów 
nieolimpijskich;
2) techniczno-redakcyjny w zakresie art. 32a ust. 2 ustawy o sporcie dot. tzw. specjalnego stypendium sportowego;

oraz korzystny dla potencjalnych beneficjentów możliwie szybki termin wejścia w życie proponowanych zmian. 
Jednocześnie projekt na podstawie art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostanie 
zaopiniowany przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski.
6. Wpływ na sektor finansów pnblicznyclii
(ceny stałe z 2018.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zl]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)
Dochody ogółem 0
budżet państwa 0

JST 0

Wydatki ogółem 0 0

budżet państwa 0 0

JST 0

Saldo ogółem 0

budżet państwa 0 0

JST 0

Źródła finansowania Budżet państwa -  cz. 25 kultura fizyczną bez możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z 
budżetu państwa.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Wprowadzana zmiana może rozszerzyć katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania 
dofinansowania na realizację zadań zleconych, w szczególności na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 
u.s. (polskie związki sportowe). Przy czym nie wpłynie to na kwotę w danej części budżetowej. 
Skutkiem otwarcia się na nowych beneficjentów może być zmniejszenie kwoty dotacji dla 
pojedynczego podmiotu, dotyczy to zarówno obszaru przygotowania i szkolenią jak również 
obszaru stypendiów sportowych oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

7. Wpływ na k<rnkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie |i rindiiębhil i/l t  ora; na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

rodziną obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

0 0 0 0 0 0 0

Polskie związki 
sportowe w sportach 
nieolimpijskich

-2 - 1 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -7,5

Nowo utworzone 
polskie związki 
sportowe w sportach 
nieolimpijskich

2 1 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5



W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub 
zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpio-no od analiz i 
oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, wskazanych w art. 66 
ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -  Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

Brak wpływu

-
Niemierzalne - -

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Wydatki na nowo powstałe polskie związki sportowe będą zbilansowane obniżeniem dotacji 
udzielanych poszczególnym polskim związkom sportowym w sportach nieolimpijskich. Ogólna 
kwota dotacji dla polskich związków sportowych w sportach nieolimniiskich pozostanie hez 
zmian. Zakłada się, że w pierwszych latach obowiązywania projektowanej regulacji może 
powstać średnio ok. 4-6 nowych polskich związków sportowych. Przyjmując, że nowo powstały 
polski związek sportowy będzie mógł otrzymać dotację na realizację zadań w wysokości ok. 
500 000 zł, w pierwszych latach suma dofinansowania przyznana takim podmiotom może 
wynieść:

>  ok. 2 000 000 zł w pierwszym roku obowiązywania regulacji;
>  ok. 1 000 000 zł w drugim roku obowiązywania regulacji;
>  ok. 500 000 zł w trzecim roku i potencjalnie kolejnych latach obowiązywania regulacji 

(źródło: szacunki MSiT).
W dłuższej perspektywie przewiduje się stopniowe zmniejszanie liczby nowo utworzonych 
polskich związków sportowych, a co za tym idzie zmniejszenie ogólnej kwoty dotacji dla 
powstałych w ten sposób nowych podmiotów.

Projektowana ustawa będzie miała ograniczony wpływ na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.___________________________

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków imfoimtsicrjirnyclii) wynikających z projektu
X nie dotyczy

n^k
□  nie
ERI nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

H zwiększenie liczby dokumentów 
Ul zwiększenie liczby procedur 
2 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
2 inne:

d  zmniejszenie liczby dokumentów 
l~~l zmniejszenie liczby procedur 
2 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

□  inne:

d  tak 
2  nie

E><1 nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

Komentarz:

9. Wpływ ma rynek pracy

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary



Q  środowisko naturalne 
l~~l sytuacja i rozwój regionalny 
3] inne:

H demografia 
mienie państwowe

O  informatyzacja 
(>\1 zdrowie

Omówienie wpływu

Projektowana regulacja będzie miała pośredni wpływ na obszar zdrowia publicznego. Spowoduje 
ona zwiększenie aktywności społeczeństwa oraz bezpieczeństwa zawodników uprawiających 
sporty w ramach nowo powstałych polskich związków sportowych (w szczególności objęcie 
regulacją u.s. - rozdział 7 u.s.).

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Od dnia wejścia w życie projektowanej zmiany. W zakresie dot. pkt I. - n  kwartał 2019 r.____________
12- W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy._________________________________________________________________________
O.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)



Projekt z dnia 27 listopada 2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  S P O R T U  I T U R Y S T Y K I 1)

z d n ia .................  2019 r.

w sprawie określenia wykazu międzynarodowych federacji sportowych

Na podstawie art. 11 ust. 2a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1263,1669 i ............) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz międzynarodowych federacji sportowych do których przynależność 

stwarza możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej na 

utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków ujętych w art. 11 ust. 1-4 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie -  stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

') Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej -  kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).



Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 
................2019 r.

W Y K A Z  M I Ę D Z Y N A R O D O W Y C H  F E D E R A C J I

S P O R T O W Y C H

Lp. N azw a m ię d zy n a ro d o w e j fe d e ra c ji sp o rto w e j Sp o rt w łaśc iw y  dla m ię d zy n a ro d o w e j 

fe d e ra c ji sp o rto w e j
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