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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 17 października 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie 

(druk nr 1317) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o sporcie jest wprowadzenie 

dodatkowej przesłanki, której spełnienie umożliwi związkom sportowym w tzw. sportach 

nieolimpijskich, niespełniającym dotychczas warunku przynależności do międzynarodowej 

federacji sportowej (MKOL) skuteczne ubieganie się o status polskiego związku sportowego. 

Do tej pory związki te nie mogły ubiegać się o ten status, ponieważ nie przynależały 

do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub innej uznanej przez MKOL, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4 

ustawy.  

Ustawa zakłada że minister właściwy do spraw kultury fizycznej w drodze 

rozporządzenia, kierując się wysoką popularnością, poziomem rozwoju danego sportu, jego 

aktywnym udziałem w systemie walki z dopingiem, a także zasięgiem działania danego 

podmiotu określi wykaz międzynarodowych federacji sportowych, działających w tzw. 

sportach nieolimpijskich. Rozwiązanie to wpłynie na zmianę brzmienia art. 11 ust. 2 pkt 4 

poprzez wprowadzenie możliwości przedstawienia przed związek sportowy ubiegający się o 

wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego zaświadczenia o 

przynależności do międzynarodowej federacji sportowej ujętej w ministerialnym wykazie, o 

którym mowa w dodawanym art. 11 ust. 2a.  

Dodawany art. 11 ustawy ust. 2b, określa relacje między procesem uznania federacji 

międzynarodowych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej a uznaniem 
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federacji międzynarodowych przez MKOL. Proponowane rozwiązanie rodzi po stronie 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej obowiązek wykreślenia z wykazu, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2a ustawy, międzynarodowej federacji sportowej w sytuacji, w której 

MKOL uznałby inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie 

lub gdy międzynarodowa federacja (znajdująca się w ministerialnym wykazie) przestałaby 

spełniać kryteria, o których mowa w art. 11 ust. 2a ustawy.  

Jeżeli międzynarodowa federacja sportowa przestanie spełniać warunki z art. 11 ust. 2a 

ustawy o sporcie, polski związek sportowy przynależący do tej federacji zostanie pozbawiony 

tego statusu.  

Ustawa przewiduje również, że w 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. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 16 października 2019 r. Projekt ustawy 

stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3388). Prace nad ustawą prowadziła 

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która przedstawiła sprawozdanie w druku 

sejmowym nr 3691. Komisja wprowadziła do ustawy zmianę umożliwiającą przyznanie przez 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej dodatkowej nagrody osobie, która w wyniku 

dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie, uzyskała lepsze miejsce od miejsca 

za które już została nagrodzona (art. 1 pkt 5). 

W drugim czytaniu zgłoszono poprawki zmierzające do ograniczenia zmian 

zaproponowanych nowelizacją do zmiany redakcyjnej (art. 1 pkt 4). 

Sejm uchwalił ustawę bez poprawek. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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