
 

 
 

Druk nr 3318A 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 

 

 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 
KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie (druk nr 2674), poselskim projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2715) 
komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (druk nr 3161) 
 

Sejm na 94. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3318 do Komisji Kultury 

Fizycznej, Sportu i Turystyki w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2015 r.  

 

wnosi: 

 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
 

1) w art. 1 w pkt 1 dodać nową zmianę i oznaczyć jako lit. b w brzmieniu: 

„b) w art. 4 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 



 

2) w art. 1 w pkt 3 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 9 uchyla się ust. 2;”;  

– KP SLD 
– przyjąć 

 
3) w art. 1 w pkt 4 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 11 w ust. 2 uchyla się pkt 4;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 4. 
 

4) w art. 1 skreślić pkt 5; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

5) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

6) w art. 1 w pkt 6 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby 
sportowe działające jako spółki akcyjne albo spółdzielnie.”;”; 

– KP SLD 
– przyjąć 

 

Uwaga: poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawkami 7–9. 
 

7) w art. 1 w pkt 6 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Członkiem spółdzielni, o której mowa w ust. 3, mogą być osoby fizyczne oraz 
osoby prawne.”;”;  

– KP SLD 
– przyjąć 



 
8) w art. 1 w pkt 6 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Liga zawodowa jest zarządzana przez osobę prawną działającą w formie spółki 
kapitałowej albo spółdzielni.”;”; 

– KP SLD 
– przyjąć 

 
9) w art. 1 w pkt 6 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Zasady funkcjonowania ligi zawodowej są ustalane w umowie zawartej między 
polskim związkiem sportowym a spółką albo spółdzielnią zarządzającą ligą 
zawodową.”;”; 

– KP SLD 
– przyjąć 

10) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 

„9) po art. 29a dodaje się art. 29b w brzmieniu: 

„Art. 29b. 1. W celu zapewnienia optymalnej organizacji sportu w tym przygotowań 
dla członków kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 
igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata 
lub mistrzostwach Europy, obiekty uznane za obiekty sportowe 
o szczególnym znaczeniu dla sportu określają przepisy ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
849). 

2. Rozporządzanie obiektami sportowymi, o których mowa w ust. 1, wymaga 
zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

3. W przypadku wydania przez ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na obiektach 
uznanych za obiekty sportowe o szczególnym znaczeniu dla sportu 
zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje. 

4. Właściciel obiektu sportowego, o którym mowa w ust. 1, może zamieścić 
znak informujący o tym, iż jest to obiekt o szczególnym znaczeniu dla 
sportu.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 10 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 11 i 18. 
 
11) w art. 1 skreślić pkt 9; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawką nr 18.  
 

12) w art. 1 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu: 



„9a) po art. 35 dodaje się art. 35a-35c w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Jednostki samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie obiekty 
sportowe pozostające w ich władaniu na rzecz osób prawnych i osób 
fizycznych prowadzących kluby sportowe biorące udział we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki 
sportowe i prowadzące zorganizowane zajęcia sportowe w zakresie 
szkolenia dzieci i młodzieży. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy udostępnienia obiektów 
sportowych zarówno dla przeprowadzenia zajęć treningowych, jak i 
organizowania zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego 
prowadzonego przez polski związek sportowy a także zajęć z zakresu 
upowszechniania i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży. 

Art. 35b. 1. Szkoły publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
udostępniają nieodpłatnie obiekty sportowe pozostające we władaniu tych 
szkół na potrzeby: 

1) organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły, 
prowadzonych przez trenerów lub instruktorów w danej dyscyplinie 
sportu; 

2) organizacji przez kluby sportowe zrzeszające w szczególności 
uczniów szkoły zajęć treningowych oraz zawodów sportowych w 
ramach współzawodnictwa organizowanego przez polskie związki 
sportowe lub Szkolny Związek Sportowy. 

2. Uczelnie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 
udostępniają nieodpłatnie obiekty sportowe pozostające we władaniu tych 
uczelni na potrzeby: 

1) organizacji zajęć sportowych dla studentów tej uczelni prowadzonych 
przez trenerów lub instruktorów w danej dyscyplinie sportu; 

2) organizacji przez akademickie kluby sportowe zrzeszające w 
szczególności studentów tej uczelni zajęć treningowych oraz 
zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa organizowanego 
przez polskie związki sportowe lub Akademicki Związek Sportowy. 

Art. 35c. Organy władzy publicznej udzielające wsparcia rozwojowi sportu 
zobowiązane są stosować zasadę równego traktowania sportu osób 
pełnosprawnych i osób niepełnosprawnych.”;”; 

– KP SLD 
– przyjąć 

 

13) w art. 1 w pkt 14 art. 45a nadać brzmienie: 

„Art. 45a. 1. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał Arbitrażowy do 
Spraw Sportu, zwany dalej „Trybunałem”. 

2. Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach 
określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego.  

3. Trybunał rozstrzyga także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych 
decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.  



4. W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4 – letniej kadencji.  

5. Arbitrem Trybunału może zostać osoba, która: 

1) korzysta z pełni praw publicznych; 

2) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym 
zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji 
arbitra; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) posiada wyższe wykształcenie prawnicze i zdała egzamin sędziowski, 
prokuratorski, radcowski, adwokacki lub notarialny. 

6. Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie stosuje się do osoby 
posiadającej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. 

7. Kadencja arbitra Trybunału wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 

2) zrzeczenia się funkcji; 

3) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) prawomocnego orzeczenia sądowego środka karnego w postaci 
pozbawienia praw publicznych lub zakazu pełnienia funkcji arbitra; 

6) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych. 

8. Organizację i tryb postępowania przed Trybunałem oraz ponoszenie opłat i 
kosztów postępowania określa statut Trybunału uchwalony przez Zarząd 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

Uwaga: Poprawkę nr 13 należy głosować łącznie z poprawkami nr 14–17.  
 

14) w art. 1 w pkt 14 skreślić art. 45b i art. 45c. 

– KP PO 
– przyjąć 

 

15) w art. 1 w pkt 14 art. 45d nadać brzmienie: 

„Art. 45d. 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku 
sportowego jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie 
dyscyplinarnym.  

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach:  

1) prawa do obrony; 

2) dwuinstancyjności postępowania. 

3. Regulamin dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, określa w 
szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar 



dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb 
postępowania dyscyplinarnego.  

4. Prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego 
przeciwko obwinionemu nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego o 
ten sam czyn.  

5. Karami dyscyplinarnymi mogą być w szczególności: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) zawieszenie;  

4) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia; 

5) kara pieniężna;  

6) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej;  

7) skreślenie ze związku;  

8) wykluczenie ze związku.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

16) w art. 1 w pkt 14 art. 45e nadać brzmienie: 

„Art. 45e. 1. Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub – na 
podstawie regulaminów obowiązujących w danym związku – innym 
podmiotom. W sprawach dyscyplinarnych za stosowanie dopingu w 
sporcie skarga do Trybunału przysługuje również Światowej Agencji 
Antydopingowej. 

2. Skargę do Trybunału wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.  

3. Skarga do Trybunału nie przysługuje w sprawach dotyczących 
technicznych reguł gry. 

4. Od skargi wniesionej do Trybunału uiszcza się wpis, którego wysokość nie 
może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

17) w art. 1 w pkt 14 art. 45f nadać brzmienie: 

„Art. 45f. 1. Uchylenie przez Trybunał decyzji dyscyplinarnej polskiego związku 
sportowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jest możliwe 
w przypadku, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest 
przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej 
części. 

2. Od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna 
do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa 
lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.  

3. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 
dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej. 



4. Trybunał przekazuje skargę kasacyjną w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. 

5. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną od orzeczenia Trybunału na 
zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

 

18) skreślić art. 2. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 

Uwaga: Przyjęcie niektórych poprawek spowoduje zmianę numeracji niektórych 
jednostek redakcyjnych. 

 
 

Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
i sprawozdawca 

 
/-/ Ireneusz Raś 

 


