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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 16 października 2019 r. 

 

(druk nr 1317) 

 

 

U S T A W A  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495) 

 

Art. 11. 

1. Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego składa się do 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza: 

1)   projekt statutu polskiego związku sportowego; 

2)   (uchylony); 

3)   szczegółowy opis sportu, w którym zamierza organizować i prowadzić 

współzawodnictwo, wraz z dokładną informacją o warunkach jego uprawiania oraz 

regułach i systemie współzawodnictwa w tym sporcie; 

[4)   zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej 

w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski.] 

<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.> 

<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. 
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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.> 

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia wyrażenia zgody na utworzenie 

polskiego związku sportowego, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o 

których mowa w ust. 2, albo jeżeli postanowienia projektu statutu są niezgodne z 

przepisami prawa, w szczególności naruszają wymagania określone w ustawie. 

4. Polski związek sportowy działa w jednym sporcie, chyba że minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej wyrazi zgodę na działanie polskiego związku sportowego w więcej niż 

jednym sporcie. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej prowadzi wykaz polskich związków 

sportowych. Wykaz jest ogłaszany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej. 

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może wyrazić zgodę na utworzenie 

polskiego związku sportowego w przypadku, gdy wniosek nie zawiera zaświadczenia, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 4, jeżeli dotyczy on sportu osób niepełnosprawnych. 

7. Wyrażenie zgody oraz odmowa wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego następuje w drodze decyzji. 

 

Art. 12a. 

[1. Polski związek sportowy jest obowiązany należeć do właściwej międzynarodowej federacji 

sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski.] 

<1. Polski związek sportowy jest obowiązany należeć 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.> 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy polskiego związku sportowego 

działającego w sporcie osób niepełnosprawnych, który uzyskał zgodę, o której mowa w 

art. 11 ust. 6. 
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Art. 12b. 

[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, 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 następuje w drodze decyzji ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej.] 

<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.> 

3. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, oraz o dniu, w którym ta decyzja stała się 

prawomocna, minister właściwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia właściwy sąd 

rejestrowy. 

4. Polskie związki sportowe, które na podstawie ust. 1 stały się związkami sportowymi 

działającymi w formie związku stowarzyszeń, dostosowują swoją działalność do 

zmienionej formy, w szczególności statuty oraz regulaminy w terminie 6 miesięcy od 

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

 

Art. 32a. 

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

może przyznać członkowi kadry narodowej, który nie osiągnął wyniku sportowego, o 
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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 albo programu przygotowań 

do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski 

związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.] 

<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.> 

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. 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; 
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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 międzynarodowe 

federacje sportowe właściwe dla danego sportu. 

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; 

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, 
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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. 

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. 

<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.> 

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. 


