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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. 

o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów 

 

(druk nr 537) 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 

2017 r. poz. 60) 

Art. 2. 

1. Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i 

psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na 

wszelkich poziomach. 

<1a. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, 

którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.> 

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę 

fizyczną. 

 

Art. 9. 

1. Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata. 

2. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 

2 następujące po sobie kadencje. 

3. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może: 

1)   łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku, z wyjątkiem pełnienia 

funkcji delegata na walne zebranie członków albo delegatów polskiego związku 

sportowego zwołane dla wyboru władz tego związku; 

2)   być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten 

związek jego zadań statutowych; 

[2a)  posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych więcej niż 10% akcji 

lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z 

tych spółek;[ 
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<2a) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub 

udziałów;> 

2b)  być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 

gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych; 

3)   być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego [.] <;> 

<4) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej; 

5) łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w 

sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie; 

6) pełnić funkcji członka organu podmiotu świadczącego na rzecz polskiego 

związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi 

sponsoringu finansowego lub rzeczowego; 

7) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), dla osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego związku 

sportowego usług, dostaw lub robót budowalnych, w tym usług sponsoringu 

finansowego lub rzeczowego; 

8) być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, dla osoby: 

a) posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały, 

b) będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, 

c) będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym 

podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą 

– jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na 

świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót 

budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego; 

9) być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 

bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 

r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 

r. do dnia 31 lipca 1990 r.; 
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10) być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze 

jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.> 

<3a. Członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku sportowego nie może 

być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów 

bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 

r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.> 

[4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w dniu 

wyboru prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 pkt 2, posiada akcje 

lub udziały, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, lub jest wspólnikiem spółki osobowej prawa 

handlowego, o której mowa w ust. 3 pkt 2b, jest obowiązana w ciągu 30 dni od dnia 

objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały 

lub wystąpić ze spółki.] 

<4. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w 

dniu wyboru: 

1) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

2) posiada akcje lub udziały, o których mowa w ust. 3 pkt 2a, 

3) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego, o której mowa w ust. 3 pkt 

2b, 

4) wykonuje pracę na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej, 

5) pełni funkcję trenera kadry narodowej lub funkcję w sztabie szkoleniowym 

kadry narodowej w tym samym sporcie, 

6)  pełni funkcję członka organu podmiotu świadczącego na rzecz polskiego 

związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi 

sponsoringu finansowego lub rzeczowego 

– jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zaprzestać prowadzenia 

działalności gospodarczej, zbyć akcje lub udziały, wystąpić ze spółki, rozwiązać 

umowę lub zrezygnować z pełnionych funkcji.> 

<4a. Jeżeli osoba obejmująca funkcję członka zarządu polskiego związku sportowego w 

dniu wyboru jest osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, dla osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 7 i 8, jest obowiązana w 

terminie 30 dni od dnia objęcia funkcji zrezygnować z tej funkcji, chyba że jej osoba 
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najbliższa odpowiednio zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zbędzie 

akcje lub udziały, wystąpi ze spółki lub rozwiąże umowę.> 

[5. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, walne zgromadzenie 

członków albo delegatów polskiego związku sportowego odwołuje członka zarządu 

polskiego związku sportowego niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 miesięcy od 

bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.] 

<5. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 4 lub 4a, walne 

zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego odwołuje 

członka zarządu polskiego związku sportowego niezwłocznie, nie później jednak niż 

przed upływem 3 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w 

ust. 4 lub 4a.> 

<5a. Członek zarządu i członek organu kontroli wewnętrznej polskiego związku 

sportowego są obowiązani powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z 

interesami polskiego związku sportowego. 

5b. W przypadku sprzeczności interesów polskiego związku sportowego z interesami 

członka zarządu, interesami jego osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub interesami osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek zarządu wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu 

takich spraw. 

5c. W przypadku sprzeczności interesów polskiego związku sportowego z interesami 

członka organu kontroli wewnętrznej, interesami jego osoby najbliższej, w 

rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub 

interesami osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek organu kontroli 

wewnętrznej wstrzymuje się od głosu w rozstrzyganiu takich spraw.> 

6. Roczne sprawozdanie finansowe polskiego związku sportowego podlega badaniu przez 

biegłego rewidenta. 

7. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie 

rozpatruje i zatwierdza sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności polskiego 

związku sportowego oraz roczne sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez 

biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie członków albo delegatów tego związku uchwala 

regulamin dyscyplinarny. 

8. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez walne zgromadzenia członków albo delegatów 

polskiego związku sportowego sporządzonego przez zarząd sprawozdania z działalności 
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polskiego związku sportowego oraz rocznego sprawozdania finansowego po jego 

zbadaniu przez biegłego rewidenta polski związek sportowy ma obowiązek przesłać w 

nieprzekraczalnym terminie 30 dni do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art. 15. 

1. W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek 

ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową. 

2. W przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach 

ligowych w najwyższej klasie rozgrywkowej w danym sporcie działa w formie spółek 

akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową. 

[3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe 

działające jako spółki akcyjne.] 

<3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe 

działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.> 

4. Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki 

kapitałowej. 

5. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między polskim 

związkiem sportowym a spółką zarządzającą ligą zawodową. Umowa powinna zawierać 

w szczególności postanowienia gwarantujące realizację praw polskiego związku 

sportowego określonych w art. 13 oraz jego udział w przychodach związanych z 

zarządzaniem ligą zawodową. 

6. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 5, następuje po uzyskaniu zgody ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

odmawia wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności 

jej postanowień z przepisami prawa. Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy następuje w drodze decyzji. 

 

Art. 16. 

1. Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej. 
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[2. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje 

dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z 

organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego.] 

<2. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje 

dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z 

przebiegiem współzawodnictwa sportowego.> 

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo: 

1)   żądać udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego oraz 

udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności polskiego związku 

sportowego; 

2)   dokonywać kontroli polskiego związku sportowego. 

3a. Kontrolę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza się na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 

[4. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest objęta działalność polskiego związku 

sportowego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.] 

<4. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest objęta działalność polskiego 

związku sportowego pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami 

statutu oraz postanowieniami regulaminów tego związku.> 

5. (uchylony) 

 

[Art. 22. 

1. Jeżeli działalność władz polskiego związku sportowego narusza prawo lub postanowienia 

statutu, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zależności od stopnia 

stwierdzonych nieprawidłowości, jest uprawniony do: 

1)   udzielenia władzom polskiego związku sportowego upomnienia i zażądania od nich 

podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem; 

2)   wstrzymania wykonania decyzji władz polskiego związku sportowego i wezwania ich 

do jej zmiany lub uchylenia w określonym terminie; 

3)   uchylenia decyzji władz polskiego związku sportowego, o której mowa w pkt 2, w 

przypadku niespełnienia przez związek żądania jej zmiany lub uchylenia; 

4)   wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zastosowanie środka, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1. 
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2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

dokonuje w drodze decyzji.] 

<Art. 22. 

1. Jeżeli działalność władz polskiego związku sportowego narusza prawo, postanowienia 

statutu lub postanowienia regulaminów tego związku, minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej, w zależności od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, jest 

uprawniony do: 

1) udzielenia władzom polskiego związku sportowego upomnienia i zażądania od 

nich podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem; 

2) uchylenia decyzji władz polskiego związku sportowego; 

3) wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zastosowanie środka, o którym 

mowa w art. 23 ust. 1. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, minister właściwy do spraw kultury 

fizycznej dokonuje w drodze decyzji.> 

 

Art. 32. 

[1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej 

okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże 

się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw 

świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, 

oraz do udziału w tych zawodach.] 

<1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry 

narodowej stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym na okres do 24 miesięcy. Stypendium może 

otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do 

realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich 

lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub 

mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do 

udziału w tych zawodach.> 
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<1a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje, wstrzymuje lub pozbawia 

stypendium sportowego z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku 

sportowego. 

1b. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 2300 zł, przy 

czym wysokość stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty. 

1c. Stypendium sportowe może uzyskać członek kadry narodowej na najwyższym 

poziomie współzawodnictwa w jednej z następujących kategorii wiekowych: 

1) seniorów; 

2) młodzieżowców; 

3) juniorów. 

1d. W przypadku podziału na podgrupy w kategorii wiekowej, o której mowa w ust. 1c 

pkt 3, stypendium sportowe przyznaje się za wynik osiągnięty w najwyższej wiekowo 

podgrupie. 

1e. W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe. 

1f. Stypendium sportowe może być przyznane członkowi kadry narodowej, który 

uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli: 

1) w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych 

zajął miejsce od pierwszego do ósmego; 

2) w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do 

ósmego; 

3) w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do 

ósmego; 

4) uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych; 

5) w mistrzostwach świata, w kategorii młodzieżowców, zajął miejsce od 

pierwszego do szóstego; 

6) w mistrzostwach Europy, w kategorii młodzieżowców, zajął miejsce od 

pierwszego do szóstego; 

7) w mistrzostwach świata, w kategorii juniorów, zajął miejsce od pierwszego do 

trzeciego; 

8) w mistrzostwach Europy, w kategorii juniorów, zajął miejsce od pierwszego do 

trzeciego. 
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1g. Stypendium sportowe może być przyznane członkowi kadry narodowej, który 

uczestniczył we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli: 

1) w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do 

trzeciego; 

2) w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do 

trzeciego. 

1h. Jeżeli w zawodach, o których mowa w ust. 1f pkt 1, brało udział mniej niż 8 państw, 

przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział mniej niż 12 osób, a w 

konkurencjach zespołowych mniej niż 8 drużyn, osad lub załóg, członek kadry 

narodowej może otrzymać stypendium sportowe w wysokości do 50% maksymalnej 

wysokości stypendium określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 

1i. Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli w zawodach, o 

których mowa w ust. 1f pkt 2–8 lub ust. 1g, brało udział co najmniej 8 państw w 

danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co 

najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub 

załóg. 

1j. Jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub 

załóg w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji, niż wymaga tego ust. 

1i, nie stosuje się przepisów ust. 1h i 1i. 

1k. W przypadku rozgrywania mistrzostw Europy w formule otwartych zawodów przy 

ocenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1h i 1i, uwzględnia się wyłącznie 

osoby, drużyny, osady lub załogi z krajowych federacji zrzeszonych w europejskich 

federacjach sportowych.> 

2. Stypendia sportowe są finansowane ze środków budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wstrzymuje stypendium sportowe dla 

członka kadry narodowej, jeżeli zaniedbuje on realizację programu przygotowań, o 

którym mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia członka kadry narodowej 

stypendium sportowego, jeżeli: 

1)   nie realizuje on programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1, lub 
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2)   utracił on zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje 

uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 2, lub 

3)   odmówił on udziału w zawodach, o których mowa w ust. 1. 

5. Przyznanie, wstrzymanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze 

decyzji. 

6. Członkini kadry narodowej, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży 

lub urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe w pełnej wysokości przez okres 

ciąży i połowę stypendium przez okres 6 miesięcy po urodzeniu dziecka. 

[7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla 

członków kadry narodowej, podstawę i wysokość stypendium, czas, na jaki może zostać 

ono przyznane, uwzględniając sposób i terminy ich wypłacania, a także zajęte przez 

członka kadry narodowej miejsce we współzawodnictwie międzynarodowym.] 

<7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:  

1) szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej stypendium 

sportowego, a także wstrzymywania i pozbawiania tego stypendium, 

2) przedział wysokości stypendium sportowego, stanowiący krotność kwoty 

bazowej, 

3) czas, na jaki stypendium sportowe może zostać przyznane, 

4) sposób i terminy wypłacania stypendium sportowego 

– uwzględniając zajęte przez członka kadry narodowej miejsce we 

współzawodnictwie międzynarodowym i sprawną realizację wypłaty stypendiów 

sportowych.> 

<Art. 32a. 

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, może przyznać członkowi kadry narodowej, który nie osiągnął wyniku 

sportowego, o którym mowa w art. 32 ust. 1, stypendium sportowe na okres do 12 

miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności podstawy określonej w art. 

32 ust. 1b. 

2. Stypendium sportowe, o którym mowa w art. 1, może otrzymać członek kadry 

narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu 

przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych 
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albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, 

opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych 

zawodach. 

3. Do stypendium sportowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 32 ust. 1a–6 i przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 7.> 

 

 

Art. 33. 

[1. Osoby pobierające stypendia sportowe, o których mowa w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2 oraz art. 

32 ust. 1, są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z 

późn. zm.), a okres ich pobierania zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz do okresu zatrudnienia, od którego 

zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium 

sportowego stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium.] 

<1. Osoby pobierające stypendia sportowe, o których mowa w art. 5, art. 31 ust. 1 i 2, 

art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1, są stypendystami sportowymi w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.), a okres ich pobierania zalicza się do okresu 

zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) oraz do okresu 

zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia 

okresu pobierania stypendium sportowego stanowi zaświadczenie wydane przez 

podmiot wypłacający stypendium.> 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane 

identyfikujące wnioskodawcę i podmiot wydający zaświadczenie. 
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Art. 34. 

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać ze środków budżetu 

państwa, z części, której jest dysponentem, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób 

fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia z 

własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego. 

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym 

wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty. 

<3a. Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach: 

1) seniorów; 

2) młodzieżowców; 

3) juniorów. 

3b. Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego 

miejsca na: 

1) igrzyskach olimpijskich; 

2) igrzyskach paraolimpijskich; 

3) igrzyskach głuchych; 

4) mistrzostwach świata; 

5) mistrzostwach Europy. 

3c. Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych 

programem: 

1) igrzysk olimpijskich, 

2) igrzysk paraolimpijskich, 

3) igrzysk głuchych 

– mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie 

międzynarodowe organizacje sportowe. 

3d. Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej „nagrodami”, mogą 

być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 

3e. Nagrody mogą być przyznane osobom startującym wyłącznie w kategorii seniorów. 

3f. Nagrody mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca 

na: 

1) igrzyskach olimpijskich; 
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2) igrzyskach paraolimpijskich; 

3) igrzyskach głuchych. 

3g. Nagrody mogą być przyznane także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego 

miejsca na: 

1) mistrzostwach świata, 

2) mistrzostwach Europy, 

3) uniwersjadzie letniej lub zimowej, 

4) akademickich mistrzostwach świata 

– jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy 

czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, 

a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg. 

3h. Nagrody mogą być przyznane także, jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział 

mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli 

w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, 

a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg. 

3i. Nagrody za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych 

programem: 

1) igrzysk olimpijskich, 

2) igrzysk paraolimpijskich, 

3) igrzysk głuchych 

– mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez międzynarodowe 

federacje sportowe właściwe dla danego sportu. 

3j. Nagroda może być przyznana nie częściej niż raz w roku także osobie, która uzyskała 

inne niż określone w ust. 3f i 3g wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym 

charakterze. 

3k. W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych w konkurencjach sportowych: 

1) nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych, 

2) objętych programem uniwersjad letnich lub zimowych, 

3) objętych programem akademickich mistrzostw świata 

– danej osobie może być przyznana nagroda nie częściej niż raz w roku. 
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3l. W przypadku uzyskania w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wybitnych 

osiągnięć sportowych przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może 

przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia. 

3m. Zawodnikom zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla 

zespołu w wysokości do 85% sumy nagród ustalonych dla liczby osób w zespole 

określonej przepisami międzynarodowymi.> 

[4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz 

szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, uwzględniając 

sposób i terminy ich wypłacania, a także międzynarodowy lub krajowy wymiar 

osiągnięcia sportowego.] 

<4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje wyróżnień i przedział wysokości nagród, stanowiący krotność kwoty 

bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki 

przyznawania wyróżnień i nagród oraz sposób i terminy ich wypłacania, 

uwzględniając międzynarodowy lub krajowy wymiar osiągnięcia sportowego.> 

 

Art. 35. 

1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać odznaki, wyróżnienia i 

nagrody pieniężne ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, 

trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym 

wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. 

[2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki, wyróżnienia i nagrody 

pieniężne z własnej inicjatywy lub na wniosek organów wykonawczych jednostek 

samorządu terytorialnego, związku sportowego lub polskiego związku sportowego.] 

<2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki, wyróżnienia i 

nagrody pieniężne z własnej inicjatywy lub na wniosek organów wykonawczych 

jednostek samorządu terytorialnego, związku sportowego lub polskiego związku 

sportowego, a w przypadku odznak również na wniosek uczelni lub instytutu 

badawczego.> 

<2a. Potwierdzeniem przyznania odznaki jest legitymacja.> 

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym 

wysokość nagrody nie może przekroczyć 8-krotności tej kwoty. 
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[4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i 

wzory odznak, rodzaje wyróżnień oraz wysokość nagród pieniężnych, w zależności od 

osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych, uwzględniając znaczenie 

osiągnięć oraz podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, a także sposób ich 

dokumentowania.] 

<4. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje i wzory odznak, wzory legitymacji potwierdzających przyznanie tych 

odznak, rodzaje wyróżnień oraz przedział wysokości nagród pieniężnych, w 

zależności od osiągnięć w działalności w zakresie sportu, a także szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania odznak, wyróżnień i nagród pieniężnych, 

uwzględniając znaczenie osiągnięć oraz podjętej aktywności dla rozwoju danego 

sportu, a także sposób ich dokumentowania.> 

5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla 

trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i 

tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5, oraz 

rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć 

dla danej społeczności lokalnej. 

 

Art. 36. 

1. Reprezentantom Polski: 

1)   na igrzyskach olimpijskich, 

2)   zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, 

którzy wzięli udział w zawodach "Przyjaźń 84", 

3)   zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody sportowe osób 

niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk 

paraolimpijskich, 

4)   zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 

2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych 

- przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, zwane dalej 

"świadczeniem". 

2. Świadczenie przysługuje osobie, która: 
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1)   zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych, o których mowa w ust. 1; 

2)   ukończyła 40. rok życia; 

3)   nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski 

związek sportowy; 

4)   ma obywatelstwo polskie; 

[5)   ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;] 

6)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe [.] <;> 

<7) nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym 

większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.> 

3. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty 

bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według 

odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty 

bazowej w wysokości 1,4. 

4. Świadczenie przyznaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na 

wniosek osoby zainteresowanej. 

5. Osoba zainteresowana dokumentuje spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2. 

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania 

świadczenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego z warunków, o 

których mowa w ust. 2. 

7. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej, począwszy od miesiąca, w którym świadczenie zostało 

przyznane. 

[8. Osoba, która otrzymuje świadczenie, niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 

2 pkt 3-6. 

9. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia, w drodze decyzji, świadczenia, 

począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków, o których mowa w 

ust. 2 pkt 3-6.] 
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<8. Osoba, która otrzymuje świadczenie, niezwłocznie powiadamia ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz 6 i 7. 

9. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia, w drodze decyzji, 

świadczenia, począwszy od miesiąca, w którym ustał co najmniej jeden z warunków, 

o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz 6 i 7.> 

10. Jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania więcej niż jednego świadczenia, 

otrzymuje tylko jedno świadczenie, w oparciu o podstawę przez nią wybraną. 

11. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących 

odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz zawodów sportowych odbywających się 

przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych, biorąc pod uwagę rangę 

sportową tych zawodów. 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1721, 1948, 2260 i 2261) 

 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)   osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. 

U. z 2011 r. poz. 430 i 654 oraz z 2015 r. poz. 1348 i 1960); 

4)   członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)   członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)   członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)   Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)   Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 
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11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.); 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)   radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady Głównej 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do 

Spraw Stopni i Tytułów; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 
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b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie 

administracji niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)   (uchylony); 
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39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)   (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w 

instytucie badawczym stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, 

c)  osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w 

instytucie badawczym stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, 

kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego; 

45)   dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.), 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 
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55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej; 

59) Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy [.] <;> 

<60) członek zarządu polskiego związku sportowego.> 

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

pkt 1 – 54 ( pominięto)  

55) pkt 59 - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych [.] <;> 

<56) pkt 60 – minister właściwy do spraw kultury fizycznej.> 

 


