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w odpowiedzi na pismo z 17 grudnia 2018 r., znak: KR-51-1125/18/TGK, w którym zgłoszono 
uwagę do projektu ustawy o zmianie ustawy o w sporcie informuję, co następuje.

Uwaga nie zasługuje na uwzględnienie.
Przepisy dotyczące utraty statusu polskiego związku sportowego w przypadku polskich 
związków sportowych nie spełniających warunków określonych w art. 12a oraz procedura 
przekształcenia tego podmiotu w związek sportowy zostały wprowadzone do ustawy o sporcie 
w 2015 r. Należy wskazać, że zgodnie z art. 12b ust. 1 ustawy o sporcie, polski związek 
sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w 
sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez MKOl, staje się związkiem 
sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której 
mowa w ust. 2, stała się prawomocna. Tak określona procedura zapewnia stronie, że decyzja 
nie spowoduje żadnych nieodwracalnych skutków prawnych i faktycznych dopóki nie 
zakończy się (w przypadku skorzystania z uprawnienia i złożenia przez stronę skargi do sądu) 
postępowanie sądowoadministracyjne. W praktyce oznacza to, że od chwili utraty (braku) 
właściwej przynależności międzynarodowej do chwili uprawomocnienia się ww. decyzji 
podmiot, którego procedura dotyczy ma dość czasu na dostosowanie swojej działalności do 
nowej formy prawnej. 
Odnosząc się do wątpliwości PGRP dotyczących „warunkowego” uznania przynależności 
krajowej i danie pierwszeństwa uznania wyrażonego przez MKOl należy wyjaśnić, że wynika 
to ze specyficznego ukształtowania międzynarodowego prawa sportowego. Możliwość 
uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym warunkowana jest 
najczęściej odpowiednią przynależnością krajowych federacji sportowych. Jeżeli przepisy nie 
wprowadzałyby prymatu uznania MKOl, a co z tego wynika powiązania z tym możliwości 
otrzymania (zachowania) statusu polskiego związku sportowego, skutkowałoby to z jednej 
strony niemożnością uczestnictwa polskiego związku sportowego we współzawodnictwie 
międzynarodowym przy jednoczesnym braku możliwości wsparcia szeregiem instrumentów 
przewidzianych w ustawie o sporcie (m.in. stypendia i nagrody sportowe) zawodników 
uczestniczących w tym współzawodnictwie ale wystawionych przez podmiot nieposiadający 
statusu polskiego związku sportowego. Ustawa o sporcie nie przewiduje bowiem możliwości 
działania w jednym sporcie więcej niż jednego podmiotu o statusie polskiego związku 
sportowego.
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Podnoszona w tym kontekście kwestia ograniczeń przewidzianych w art. 9 ustawy o sporcie 
oraz praw wyłącznych polskiego związku sportowego o których mowa w art. 13 i 14 ustawy  
sporcie nie nasuwa żadnych wątpliwości interpretacyjnych, przepisy te dotyczą wyłącznie 
polskich związków sportowych i nie znajdą zastosowania do podmiotu, który ten status utracił. 

Z poważaniem

Jan Widera
podsekretarz stanu
/ – podpisany cyfrowo/
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