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1. Rekomendacja Centrum Analiz Strategicznych

Pozytywna z uwagami.

2. Ocena w zakresie zgodności projektu z celami strategicznymi Rady Ministrów

Projekt jest zgodny z ogólnymi założeniami polityki rządu, która zakłada promocję sportu 

i aktywności fizycznej społeczeństwa. Problematyka ta została ujęta w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju zarówno w kontekście zdrowia publicznego jak i w odniesieniu 

do możliwości wykorzystania sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia budowy kapitału 

społecznego (wolontariat sportowy, lokalne inicjatywy sportowe, włączanie społeczne poprzez 

sport grup defaworyzowanych). Poprawa warunków umożliwiających wzrost aktywności 

fizycznej i rozwój poprzez sport to również jedno z narzędzi (nr 60) wskazane w Dokumencie 

Implementacyjnym Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Przedłożona regulacja ma na celu umożliwienie uzyskania statusu polskiego związku 

sportowego podmiotom, które nie posiadają obecnie takiej możliwości. W obowiązującym stanie 

prawnym niezbędnym wymogiem jest posiadanie zaświadczenia o przynależności 

do odpowiedniej międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski. Postulowana zmiana zakłada przyznanie ministrowi właściwemu do spraw kultury 

fizycznej uprawnienia do wydania aktu wykonawczego - rozporządzenia (na podstawie 

dodawanego art. 11 ust. 2a ustawy o sporcie) zawierającego wykaz międzynarodowych federacji 

sportowych, działających w sportach w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe
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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 ustawy o sporcie. Zakłada się 

zatem, że projektowana regulacja będzie miała pośredni wpływ na obszar zdrowia publicznego 

poprzez zwiększenie aktywności społeczeństwa oraz bezpieczeństwa zawodników 

uprawiających sporty w ramach nowo powstałych polskich związków sportowych. Według 

danych z Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 liczba zawodników w sportach 

nieolimpijskich wynosi ok. 100 tys. osób i stanowi ok. 10% wszystkich zawodników 

wykazywanych przez polskie związki sportowe.

3. Opinia w zakresie oceny skutków regulacji

Ocena skutków regulacji w niepełny sposób przedstawia cel i zakres zmian oraz zakładane skutki 

regulacji. Nie zamieszczono informacji o nieolimpijskich dyscyplinach sportowych, których 

dotyczy projekt oraz o związkach sportowych, które będą beneficjentami projektowanej regulacji 

(wraz z liczbą ich zawodników tych dyscyplin). Zaproponowane ustawowe przesłanki 

stanowiące podstawę wpisywania międzynarodowej federacji do wykazu tworzonego przez 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (popularność i poziom rozwoju danego sportu, 

zasięg działania oraz udział w systemie walki z dopingiem w sporcie) wydają się nieprecyzyjne 

i trudno weryfikowalne. Warto uszczegółowić opis logiki interwencji o przedstawienie 

informacji jak konkretnie będzie przeprowadzana ocena ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej spełnienia ustawowych przesłanek przez daną federację w toku tworzenia wykazu, 

a następnie w toku postępowania w sprawie nadawania statusu polskiego związku sportowego.

W ocenie skutków nie opisano również doświadczeń innych państw w zakresie regulowania 

i uznawania związków sportowych działających w sportach nieolimpijskich. Uzupełnienie tej 

sekcji jest konieczne, gdyż jedną z przesłanek, którą minister właściwy do spraw kultury 

fizycznej będzie uwzględniać w ramach tworzenia wykazu międzynarodowych federacji 

sportowych, jest zasięg działania danej federacji (w tym m.in.: funkcjonowanie struktur 

organizacyjnych na różnych kontynentach, liczbę federacji krajowych zrzeszonych w federacji 

międzynarodowej).
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Uzasadnienie odstąpienia przez projektodawcę od przeprowadzenia konsultacji publicznych 

projektu nie jest przekonujące. Wyjaśniono, że nie przeprowadzono konsultacji publicznych 

projektu z racji charakteru proponowanych zmian, wychodząc z założenia, że podejmowane jest 

działanie na korzyść podmiotów ubiegających się o zgodę ministra na utworzenie danego 

polskiego związku sportowego. Nie wydaje się to jednak wystarczającym argumentem w sytuacji 

kiedy skutkiem otwarcia się na nowych beneficjentów będzie potencjalne zmniejszenie kwoty 

dotacji dla pozostałych polskich związków sportowych.

Prezentacja skutków finansowych regulacji dla sektora finansów publicznych i dla podmiotów 

spoza tego sektora jest niepełna. Ograniczono się do stwierdzeń, że wprowadzana zmiana może 

rozszerzyć katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania na realizację zadań 

zleconych (skutkując zmniejszeniem kwoty dotacji dla pojedynczego podmiotu), przy czym 

ogólna kwota dotacji dla związków sportowych w sportach nieolimpijskich pozostanie bez 

zmian. Deklarację tę trudno zweryfikować, ponieważ nie zamieszczono informacji o bieżącej 

całkowitej kwocie środków przeznaczanych na dotowanie polskich związków sportowych 

w sportach nieolimpijskich. Ponadto, nie przedstawiono założeń przyjętych do szacowania 

kwoty dotacji dla nowo powstałego polskiego związku sportowego w wysokości 0,5 min zł. 

W ocenie skutków regulacji nie przedstawiono także zmiany obciążeń regulacyjnych 

wynikającej z przedłożonego projektu, występujących tak po stronie ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej, jak i po stronie związków sportowych.

4. Ocena w zakresie wpływu na obronność państwa

Projektowana nowelizacja ustawy nie ma związków z obronnością i nie będzie dotyczyć Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Narodowej.

Centrum Analiz Strategicznych zgłasza następujące uwagi do opiniowanego projektu:

1. W pkt 1 OSR należy uzupełnić opis logiki interwencji o wskazanie przykładów dyscyplin 

sportowych nieolimpijskich, w których działają związki sportowe nieposiadające 

przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim 

lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Warto
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również przytoczyć przykłady konkretnych związków sportowych, które będą mogły 

skorzystać z projektowanej regulacji.

2. W pkt 2 OSR należy uszczegółowić opis projektowanych przesłanek ustawowych, w oparciu 

o które będzie tworzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wykaz 

międzynarodowych federacji sportowych w sportach nieolimpijskich, w tym wskazać w jaki 

sposób Minister będzie oceniać popularność i poziom rozwoju danego sportu, a także zasięg 

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

3. W pkt 3 OSR wskazane jest zamieszczenie informacji o sposobie rozwiązania 

zidentyfikowanego problemu (funkcjonowania związków sportowych w sportach 

nieolimpijskich) w innych państwach europejskich.

4. W pkt 4 OSR rekomenduje się zamieszczenie danych o liczbie związków sportowych wobec 

których toczą się postępowania sądowe/administracyjne w sprawach o nadanie statusu 

polskiego związku sportowego oraz o liczbie zawodników w nich zrzeszonych.

5. W pkt 5 OSR, w świetle zakładanego wzrostu liczby podmiotów, które będą mogły uzyskać 

status polskiego związku sportowego, należy rozszerzyć uzasadnienie odstąpienia od 

przeprowadzenia konsultacji publicznych.

6. W pkt 6 OSR pod tabelą należy ująć dane o łącznych rocznych kwotach z budżetu państwa 

przeznaczanych na dotowanie polskich związków sportowych w sportach nieolimpijskich.

7. W pkt 7 OSR wskazane jest uszczegółowienie sposobu kalkulacji kwot dotacji dla nowych 

polskich związków sportowych.

8. W pkt 8 OSR należy opisać zmianę obciążeń regulacyjnych w związku z ustanowieniem 

procedury nadawania statusu polskiego związku sportowego związkom sportowym 

w sportach nieolimpijskich.

(Waldemar Paruch)
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