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W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 29 listopada 2018 r., znak: DP- 

WL.01210.19.2018.PM.4, dotyczące zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie, 

uprzejmie przekazuję uwagę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
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Uwaga do projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie

W nawiązaniu do przekazanego do zaopiniowania projektu ustawy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o sporcie, zauważa się co następuje:

Przedłożony projekt ustawy proponuje dokonanie w  niej zmian umożliwiających 
określenie przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, w drodze rozporządzenia, 
wykazu międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość 
uzyskania zgody ministra na utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu warunków 
zawartych w art. 11 ust. 1-4 ustawy. Jako wytyczne konieczne do uwzględnienia przy ustaleniu 
powyższego wykazu, projekt wskazuje popularność i poziom rozwoju danego sportu, a także 
zasięg działania oraz udział w systemie walki z dopingiem w sporcie. Ujęcie właściwej organizacji 
międzynarodowe] takim wykazie i przynależność do niej wnioskodawcy, stanowić może następnie 
podstawę do wyrażenia zgody przez ministra na utworzenie polskiego związku sportowego. 
W wyniku proponowanych regulacji możliwe będzie utworzenie polskiego związku sportowego 
właściwego w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski,

Zaproponowane w tym zakresie rozwiązania nie budzą wątpliwości Prokuratorii 
Generalnej w zakresie potencjalnego naruszenia istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym Skarbu Państwa.

Wątpliwości budzić jednak mogą dalsze regulacje projektu, stanowiące, że w przypadku 
uznania przez MKOl innej organizacji działającej w tym samym sporcie, organizację wpisaną 
do wykazu wykreśla się (proponowana treść art. 11 ust. 2b), zaś zgodnie z art. 12b projektu 
ustawy, z dniem uzyskania prawomocności decyzji w przedmiocie stwierdzenia braku 
przynależności polskiego związku sportowego do właściwej międzynarodowej federacji ujętej 
w wykazie (w przypadku jej wykreślenia), dotychczasowy polski związek sportowy staje się 
związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń.

Skutkiem proponowanych regulacji jest orzekanie o statusie polskiego związku 
sportowego, który to status jest uzależniony pośrednio od uznania przez MKOl 
międzynarodowej federacji sportowej właściwej w danym sporcie. Tym samym, ustawa regulując 
prawa i obowiązki związków sportowych, które mogą otrzymać zgodę na utworzenie polskiego 
związku sportowego, odnosi się zdarzeń przyszłych i niepewnych, a zarazem zależnych 
od uznania MKOl.

O ile wątpliwości takich nie budzi uznanie przez ministra, w oparciu o ustalone wytyczne, 
że dana federacja międzynarodowa przestała spełniać, wyznaczone treścią tego przepisu, wymogi 
warunkujące jej wpis do wykazu i zrozumiała jest również obecnie obowiązująca treść art. 12b 
ustawy, w zakresie, w jakim stwierdzenie braku przynależności polskiego związku sportowego 
dotyczy innych przyczyn (np. wykluczenie federacji krajowej z międzynarodowej federacji



sportowej), tak proponowane w projekcie powiązanie statusu polskiego związku sportowego, 
który uprzednio wykazał przynależność do międzynarodowej federacji sportowej, uznanej 
w krajowym porządku prawnym przez wpisanie jej do wykazu - z oceną MKOl i uznaniem przez 
tą organizację innej międzynarodowej federacji sportowej działającej w tym samym sporcie, może 
budzić zastrzeżenia w zakresie ochrony praw i interesów polskiego związku sportowego, który 
z powodu usunięcia z wykazu federacji uznanej uprzednio przez ministra, staje się automatycznie 
związkiem sportowym działającym w formie stowarzyszeń.

Abstrahując od przerwania ciągłości realizacji wyłącznych praw polskiego związku 
sportowego, przewidzianych w art. 13 i art. 14 ust. 1 ustawy o sporcie, w sytuacji zastosowania 
proponowanych przepisów, uzależnionego od uznania przez MKOl innej międzynarodowej 
federacji w danym sporcie, a co za tym idzie utraty statusu dotychczasowego związku 
sportowego, nie jest również jasne, czy ważność zachowują opracowane przez ten związek 
programy przygotowań, stanowiące podstawę do uzyskania stypendiów sportowych oraz czy -  
wobec utraty statusu polskiego związku sportowego - mają zastosowanie obowiązki 
i ograniczenia przewidziane w art. 9, jak również kwestie dalszego podlegania obowiązkowemu 
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie zawodnika 
uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym organizowanym dotychczas przez polski 
związek sportowy (art. 38 ustawy).

Rozumiejąc potrzebę zachowania spójności regulacji krajowych z zasadami 
funkcjonowania organizacji międzynarodowej, jaką jest MKOl, zrzeszającej organizacje, 
sportowców i inne osoby deklarujące przestrzeganie przepisów Karty Olimpijskiej 
oraz suwerenność uznania przez tą organizację innej federacji sportowej działającej w tym samym 
sporcie, proponuje się poddać rozważeniu zasadność ustanowienia regulacji przejściowych, 
mających na celu zapobieżenie skutkom stwierdzenia braku przynależności polskiego związku 
sportowego do federacji ujętej w proponowanym wykazie i utraty z dniem uprawomocnienia się 
tejże decyzji statusu polskiego związku sportowego.
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