
Pan
Mariusz Skowroński
Sekretarz Stałego Komitetu 
Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

na podstawie § 58 i 60 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.), w załączeniu 
przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie (wykaz prac legislacyjnych Rady 
Ministrów poz. UD437), z uprzejmą prośbą o skierowanie do rozpatrzenia przez Stały Komitet 
Rady Ministrów na najbliższym posiedzeniu.

Przedmiotowy projekt przewiduje zmianę art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie 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.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowy projekt został poddany uzgodnieniom oraz 
opiniowaniu. Sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych w tracie konsultacji publicznych i opiniowania 
przedstawia dołączony raport z konsultacji. 

W trakcie uzgodnień międzyresortowych uwagi o charakterze legislacyjnym zgłosiło Rządowe 
Centrum Legislacji. Uwagi te zostały uwzględnione.

W trakcie opiniowania uwagę zgłosiła Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Uwaga nie 
została uwzględniona w sposób wskazany w zestawieniu nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w 
ramach opiniowania.

Przedmiotowy projekt nie wymagał zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.

W ramach ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa uwagi do projektu zgłosił Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich.
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