
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX KADENCJA 

 _______________________________________________________________________________________   

 Warszawa, dnia 16 października 2019 r. Druk nr 1317 

 _______________________________________________________________________________________   

 MARSZAŁEK SEJMU 

 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Pan 

Stanisław KARCZEWSKI 

MARSZAŁEK SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. ustawę  

o zmianie ustawy o sporcie. 
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U S TAWA  

z dnia 16 października 2019 r. 

o zmianie ustawy o sporcie 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 

i 1495) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11: 

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji 

sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub 

innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w 

wykazie, o którym mowa w ust. 2a.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w 

których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, kierując się wysoką popularnością i 

poziomem rozwoju danego sportu, a także zasięgiem działania 

międzynarodowych federacji sportowych oraz ich udziałem w systemie walki 

z dopingiem w sporcie, może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza 

możliwość uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

na utworzenie polskiego związku sportowego. 

2b. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wykreśla z wykazu, 

o którym mowa w ust. 2a, międzynarodową federację sportową, w przypadku 

gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową 

federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa 

federacja sportowa przestała spełniać kryteria, o których mowa w ust. 2a. W 

przypadku wykreślenia międzynarodowej federacji sportowej z wykazu, o 

którym mowa w ust. 2a, art. 12b stosuje się.”; 

2) w art. 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 
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paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a.”; 

3) w art. 12b ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Polski związek sportowy, który nie należy do właściwej 

międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

albo ujętej w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 2a, staje się związkiem 

sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym 

decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna. 

2. Stwierdzenie braku przynależności do właściwej międzynarodowej 

federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub 

innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo ujętej w wykazie, o 

którym mowa w art. 11 ust. 2a, następuje w drodze decyzji ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej.”; 

4) w art. 32a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1, 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.”; 

5) w art. 34 po ust. 3m dodaje się ust. 3n i 3o w brzmieniu: 

„3n. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej, może przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku 

dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie, uzyskała lepsze miejsce 

od miejsca, za które już została nagrodzona. 

3o. Nagroda przysługuje osobie, która nie była karana dyscyplinarnie za 

doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 1 

miesiąc.”. 

Art. 2. Przepis art. 34 ust. 3n ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się do osiągnięć sportowych uzyskanych od dnia 6 kwietnia 

1996 r. 
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Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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