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W odpowiedzi na uwagi Centrum Analiz Strategicznych zgłoszone w piśmie z 13 lutego 
2018 r. znak: CAS.10.15.1.2019(1), do projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie (wykaz 
prac legislacyjnych Rady Ministrów poz. UD437) informuję, że uwagi zostały uwzględnione 
i odpowiednio zmieniono OSR (w załączeniu poprawiona wersja OSR uwzględniająca uwagi).

W odpowiedzi na uwagę Rządowego Centrum Legislacji z 15 lutego 2019 r. dotyczącą 
korekty art. 11 ust. 2b uprzejmie informuję, że część zdania „gdy międzynarodowa federacja 
sportowa przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2a” dotyczy warunków 
dotyczących uznania tej organizacji, tj. popularności i poziomu rozwoju danego sportu, a także 
zasięgu działania oraz udziału w systemie walki z dopingiem w sporcie. Mając na uwadze 
powyższe w opinii MSiT nie ma konieczności korygowania tego przepisu.

W odpowiedzi na uwagę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonej 
w piśmie z 15 lutego 2019 r. znak: KR-51-1125/18/TGL, MSiT podtrzymuje zdanie wyrażane 
na etapie opiniowania przedmiotowego projektu o bezzasadności wprowadzenia regulacji 
przejściowych dla przekształcanych polskich związków sportowych. Należy wyjaśnić, że:

1. W obecnie obowiązującej ustawie o sporcie funkcjonują już przepisy 
dopuszczające przekształcenie polskiego związku sportowego w związek 
sportowy i regulacje te nie wprowadzają żadnych dodatkowych okresów 
przejściowych, w których przekształcany w związek sportowy podmiot 
zachowuje uprawnienia polskiego związku sportowego. Propozycja PGRP 
prowadziłaby do różnego traktowania podmiotów przekształcanych;

2. Art. 12b ust. 4 ustawy o sporcie przewiduje okres 6 miesięcy na dostosowanie 
przekształcanych podmiotów swojej działalności do zmienionej formy prawnej, 
w szczególności odpowiedniej zmiany statutów oraz regulaminów;

3. Przekształcony podmiot nie może z korzystać z wyłącznych praw polskiego 
związku sportowego określonych m.in. w art. 13 ustawy o sporcie, ponieważ 
sensem przekształcenia jest właśnie pozbawienie go tych uprawnień. Utrzymanie 
tych uprawnień dla podmiotu nieposiadającego statusu polskiego związku 
sportowego prowadziłoby do pokrzywdzenie innych podmiotów działających 
w danym sporcie, w ekstremalnym przypadku uniemożliwiłaby sprawne 
utworzenie nowego polskiego związku sportowego przez związek sportowy 
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posiadający właściwą przynależność międzynarodową (co w praktyce m.in. 
ograniczać będzie możliwość wsparcia publicznego dla zawodników biorących 
udział we współzawodnictwie międzynarodowym); 

4. W przypadku przekształcenia polskiego związku sportowego, który utworzył ligę 
zawodową, nie ma żadnych przeciwskazań, aby podmiot prowadzący tę ligę 
kontynuował swoją działalność (w tym zakresie nieobjętą już jednak licznymi 
rygorami określonymi w art. 15 ustawy o sporcie). Należy bowiem podkreślić, 
że art. 15 ustawy o sporcie nie wprowadza prawa wyłącznego polskiego związku 
sportowego do prowadzenia ligi zawodowej. Przepis ten ma w zasadzie charakter 
normy zobowiązującej polski związek sportowy do określonych działań (np. 
obowiązek utworzenia ligi zawodowej w przypadku, gdy ponad połowa klubów 
sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek akcyjnych – art. 15 ust. 2 
ustawy o sporcie);

5. Ewaluacja obecnie obowiązujących rozwiązań w zakresie przekształcania 
polskich związków sportowych w związki sportowe tj. art. 12a i 12b ustawy 
o sporcie nie wykazała potrzeby wprowadzania dodatkowych okresów 
przejściowych dla przekształcanych podmiotów.
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