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U S TAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

o sporcie kwalifikowanym1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady prowadzenia dzia-
∏alnoÊci w zakresie sportu kwalifikowanego, zasady
uczestnictwa we wspó∏zawodnictwie sportowym,
a tak˝e zadania organów administracji rzàdowej, jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz innych podmio-
tów w zakresie organizacji uprawiania sportu kwalifi-
kowanego i wspó∏zawodnictwa sportowego.

2. Uprawianie sportu kwalifikowanego odbywa si´
zgodnie z przepisami ustawy, postanowieniami statu-
tów i regulaminów zwiàzków sportowych, polskich
zwiàzków sportowych oraz mi´dzynarodowych orga-
nizacji sportowych.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do sportu
osób niepe∏nosprawnych, chyba ˝e odr´bne ustawy
stanowià inaczej.

Art. 2. 1. Organy administracji rzàdowej tworzà
warunki organizacyjne do rozwoju sportu kwalifiko-
wanego i mogà wspieraç finansowo jego rozwój.

2. Jednostki samorzàdu terytorialnego mogà
wspieraç, w tym finansowo, rozwój sportu kwalifiko-
wanego.

Art. 3. W rozumieniu ustawy:
1) kadra narodowa jest to grupa zawodników zakwa-

lifikowanych jako kandydaci do sk∏adu reprezenta-
cji kraju w danej dyscyplinie sportu;

2) liga zawodowa jest formà wspó∏zawodnictwa
sportowego organizowanego i prowadzonego na
najwy˝szym lub kilku najwy˝szych poziomach ry-
walizacji w okreÊlonej dyscyplinie sportu;

3) sport kwalifikowany jest formà aktywnoÊci cz∏o-
wieka zwiàzanà z uczestnictwem we wspó∏zawod-
nictwie sportowym, organizowanym lub prowa-
dzonym w okreÊlonej dyscyplinie sportu przez

polski zwiàzek sportowy lub podmioty dzia∏ajàce
z jego upowa˝nienia;

4) wspó∏zawodnictwo sportowe jest indywidualnà
lub zbiorowà rywalizacjà osób zmierzajàcà do uzy-
skania w∏aÊciwych dla danej dyscypliny sportu re-
zultatów; 

5) zawodnikiem jest osoba uprawiajàca okreÊlonà
dyscyplin´ sportu i posiadajàca licencj´ zawodni-
ka uprawniajàcà do uczestnictwa we wspó∏zawod-
nictwie sportowym.

Rozdzia∏ 2

Struktura organizacyjna sportu kwalifikowanego

Art. 4. 1. Uczestnikami wspó∏zawodnictwa sporto-
wego mogà byç kluby sportowe, zawodnicy zrzeszeni
w klubach sportowych lub zawodnicy niezrzeszeni.

2. Zawodnikiem zrzeszonym w klubie sportowym
jest zawodnik, który spe∏nia jeden z warunków:

1) jest cz∏onkiem klubu sportowego;

2) jest zwiàzany z klubem sportowym umowà;

3) prowadzi osobiÊcie lub wspólnie z innymi osoba-
mi klub sportowy.

3. Szczegó∏owe zasady uczestnictwa we wspó∏za-
wodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu
okreÊlajà regulaminy polskich zwiàzków sportowych. 

4. Udzia∏ klubu sportowego lub zawodnika we
wspó∏zawodnictwie sportowym innym ni˝ organizo-
wane przez polski zwiàzek sportowy lub zrzeszajàcà
ten zwiàzek mi´dzynarodowà organizacj´ sportowà
w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody w∏aÊciwe-
go polskiego zwiàzku sportowego.

Art. 5. Osoba fizyczna bàdê osoba prawna posia-
dajàca akcje, udzia∏y lub inne tytu∏y uczestnictwa
w klubie sportowym nie mo˝e posiadaç akcji, udzia-
∏ów lub innych tytu∏ów uczestnictwa w innym klubie
sportowym uczestniczàcym we wspó∏zawodnictwie
sportowym w tej samej dyscyplinie sportu ani te˝ za-
siadaç w jego organach.

Art. 6. 1. Uczestnictwo klubu sportowego w spo-
rcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportu wy-
maga posiadania przez ten klub licencji. Licencj´ przy-
znaje w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy.

2. Do wniosku o przyznanie licencji nale˝y do∏à-
czyç:

1) wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub z in-
nego rejestru albo z ewidencji w∏aÊciwych dla for-
my organizacyjnej danego klubu sportowego;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i
przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, ustaw´ z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o
dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 9 listopada
2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim, ustaw´ z dnia
21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej, ustaw´ z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks morski, ustaw´ z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o
wolontariacie, ustaw´ z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o wykonywaniu prac podwodnych i ustaw´ z dnia
15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
oraz ustawy o ˝egludze Êródlàdowej.



2) odpis statutu lub umowy spó∏ki — w przypadku
klubu sportowego dzia∏ajàcego jako osoba praw-
na albo klubu sportowego, o którym mowa
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889,
z póên. zm.2));

3) pisemne zobowiàzanie klubu sportowego do prze-
strzegania statutu i regulaminów polskiego zwiàz-
ku sportowego oraz mi´dzynarodowych organiza-
cji sportowych.

3. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania li-
cencji sà okreÊlane w regulaminach w∏aÊciwego pol-
skiego zwiàzku sportowego.

4. Polski zwiàzek sportowy prowadzi ewidencj´
przyznanych licencji.

5. Polski zwiàzek sportowy mo˝e pobieraç op∏at´
za przyznanie licencji w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
kosztów jej przyznania.

6. Polski zwiàzek sportowy mo˝e pozbawiç klub
sportowy licencji, je˝eli przez okres kolejno po sobie
nast´pujàcych 3 lat klub sportowy lub ˝aden z zawod-
ników zrzeszonych w tym klubie nie bierze udzia∏u we
wspó∏zawodnictwie sportowym.

7. W sprawach przyznawania i pozbawiania licen-
cji od orzeczeƒ polskiego zwiàzku sportowego klubo-
wi sportowemu przys∏uguje skarga do wojewódzkie-
go sàdu administracyjnego.

Art. 7. 1. Polskim zwiàzkiem sportowym jest zwià-
zek sportowy, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, o zasi´gu ogól-
nokrajowym, utworzony po uzyskaniu zgody ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Polski zwiàzek sportowy mo˝e dzia∏aç w formie
stowarzyszenia lub zwiàzku stowarzyszeƒ.

3. Cz∏onkiem polskiego zwiàzku sportowego mogà
byç kluby sportowe oraz zwiàzki sportowe dzia∏ajàce
w dyscyplinie sportu, w której funkcjonuje dany polski
zwiàzek sportowy, a tak˝e, o ile statut to przewiduje,
inne osoby prawne i fizyczne.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do pol-
skich zwiàzków sportowych stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055).

Art. 8. 1. Wniosek o wyra˝enie zgody na utworze-
nie polskiego zwiàzku sportowego za∏o˝yciele sk∏ada-
jà do ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej
i sportu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç: 

1) projekt statutu polskiego zwiàzku sportowego; 

2) wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego albo z in-
nego rejestru, albo z ewidencji w∏aÊciwych dla for-
my organizacyjnej danego za∏o˝yciela;

3) protokó∏ zebrania za∏o˝ycielskiego, podpisany
przez wszystkich za∏o˝ycieli;

4) informacj´ o prowadzonych rozgrywkach lub sys-
temie wspó∏zawodnictwa sportowego w danej
dyscyplinie sportu;

5) informacj´ o mi´dzynarodowej organizacji danej
dyscypliny sportu, systemie mi´dzynarodowego
wspó∏zawodnictwa sportowego oraz dzia∏ajàcych
w tej dyscyplinie sportu mi´dzynarodowych orga-
nizacjach sportowych; 

6) zaÊwiadczenie potwierdzajàce przynale˝noÊç
zwiàzku sportowego do mi´dzynarodowej organi-
zacji sportowej, w∏aÊciwej dla danej dyscypliny
sportu, zrzeszajàcej krajowe organizacje sportowe
z co najmniej 40 paƒstw i z co najmniej 3 konty-
nentów, albo pisemne przyrzeczenie takiej mi´-
dzynarodowej organizacji sportowej uzyskania
przynale˝noÊci do niej po utworzeniu polskiego
zwiàzku sportowego;

7) informacj´ o warunkach organizacyjnych i mate-
rialnych umo˝liwiajàcych wykonywanie zadaƒ
polskiego zwiàzku sportowego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu odmawia wyra˝enia zgody na utworzenie pol-
skiego zwiàzku sportowego, gdy w danej dyscyplinie
sportu dzia∏a ju˝ polski zwiàzek sportowy lub gdy
wnioskodawca nie przed∏o˝y dokumentów lub nie wy-
ka˝e spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 2.

Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu zatwierdza statut polskiego zwiàzku
sportowego oraz wszelkie jego zmiany.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu odmawia zatwierdzenia statutu polskiego
zwiàzku sportowego lub zmian tego statutu w przy-
padku stwierdzenia niezgodnoÊci jego postanowieƒ
z prawem lub ustalenia, ˝e postanowienia statutu nie
gwarantujà wykonywania zadaƒ, o których mowa
w art. 12 ust. 1.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
dyscyplin sportu, w których mogà dzia∏aç polskie
zwiàzki sportowe, bioràc pod uwag´ dane dotyczàce
zasi´gu i potencja∏u rozwojowego danej dyscypliny
sportu, a tak˝e stopnia jej zorganizowania.

Art. 11. 1. W danej dyscyplinie sportu mo˝e dzia-
∏aç tylko jeden polski zwiàzek sportowy, chyba ˝e mi-
nister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu, na
wniosek polskiego zwiàzku sportowego, wyrazi zgod´
na dzia∏anie polskiego zwiàzku sportowego w kilku
dyscyplinach sportu. Do wniosku stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 8 ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu odmawia wyra˝enia zgody na dzia∏anie pol-
skiego zwiàzku sportowego w kolejnej dyscyplinie
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726.



sportu, je˝eli zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 8 ust. 3. 

Art. 12. 1. Do zadaƒ polskiego zwiàzku sportowego
nale˝y w szczególnoÊci: 

1) organizacja lub prowadzenie wspó∏zawodnictwa
sportowego, z zastrze˝eniem art. 16 ust. 1; 

2) przygotowywanie reprezentantów Polski do
uczestnictwa w mi´dzynarodowym wspó∏zawod-
nictwie sportowym; 

3) prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej, wycho-
wawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;

4) reprezentowanie, z zastrze˝eniem art. 27, danej
dyscypliny sportu w mi´dzynarodowych organiza-
cjach sportowych oraz organizowanie udzia∏u
w mi´dzynarodowym wspó∏zawodnictwie sporto-
wym;

5) przedstawianie propozycji sk∏adu kadry narodo-
wej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fi-
zycznej i sportu;

6) szkolenie oraz doskonalenie zawodowe trenerów,
a tak˝e szkolenie s´dziów sportowych;

7) okreÊlanie warunków i trybu zmiany przynale˝no-
Êci zawodnika do klubu sportowego w danej dys-
cyplinie sportu;

8) prowadzenie spraw zwiàzanych z przyznawaniem
licencji klubom sportowym, zawodnikom, trene-
rom i s´dziom sportowym;

9) prowadzenie post´powaƒ dyscyplinarnych na za-
sadach ustalonych w regulaminach polskiego
zwiàzku sportowego.

2. Polski zwiàzek sportowy ma wy∏àczne prawo do
podejmowania decyzji we wszystkich sprawach doty-
czàcych danej dyscypliny sportu, niezastrze˝onych
w ustawie dla organów administracji rzàdowej lub in-
nych podmiotów. 

Art. 13. 1. Polski zwiàzek sportowy powo∏uje spó∏-
k´ kapita∏owà prawa handlowego do zarzàdzania
sprawami zwiàzku, dotyczàcymi gospodarczego wy-
korzystania dóbr materialnych i niematerialnych przy-
s∏ugujàcych zwiàzkowi, na zasadach okreÊlonych
w umowie zawartej mi´dzy zwiàzkiem a spó∏kà.

2. Je˝eli polski zwiàzek sportowy wnosi do spó∏ki,
o której mowa w ust. 1, wk∏ad niepieni´˝ny (aport)
w postaci sk∏adnika majàtkowego powsta∏ego z udzia-
∏em Êrodków publicznych lub powierza jej gospodaro-
wanie takim sk∏adnikiem majàtkowym, to odpowied-
nio w umowie spó∏ki lub w umowie, o której mowa
w ust. 1, wprowadza si´ postanowienia dotyczàce:

1) sposobu gospodarowania takim sk∏adnikiem ma-
jàtkowym;

2) zapewnienia warunków do przeprowadzania kon-
troli gospodarowania takim sk∏adnikiem majàtko-
wym przez organ nadzorujàcy polski zwiàzek spor-
towy.

3. Je˝eli zadania realizowane przez polski zwiàzek
sportowy sà dofinansowywane ze Êrodków publicz-

nych, zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, wyma-
ga uzyskania przez ten zwiàzek zgody ministra w∏aÊci-
wego do spraw kultury fizycznej i sportu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu mo˝e zwolniç polski zwiàzek sportowy z obo-
wiàzku powo∏ania spó∏ki, o której mowa w ust. 1, je˝e-
li nie jest to celowe z uwagi na posiadanie dóbr mate-
rialnych i niematerialnych o niewielkiej wartoÊci,
a w szczególnoÊci gdy polski zwiàzek sportowy nie
osiàga dochodu.

Art. 14. 1. Organ stanowiàcy polskiego zwiàzku
sportowego powo∏uje komisj´ rewizyjnà, zwanà dalej
„komisjà”.

2. Komisja kontroluje dzia∏alnoÊç polskiego zwiàz-
ku sportowego we wszystkich dziedzinach jego dzia-
∏alnoÊci.

3. W ramach kontroli komisja mo˝e badaç wszyst-
kie dokumenty polskiego zwiàzku sportowego, ˝àdaç
od zarzàdu sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ oraz dokonywaç
oceny stanu majàtku zwiàzku.

Art. 15. 1. W dyscyplinie sportu, w której wspó∏za-
wodnictwo sportowe jest organizowane w formie roz-
grywek ligowych, w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy
mo˝e utworzyç lig´ zawodowà.

2. W przypadku gdy ponad po∏owa klubów sporto-
wych bioràcych udzia∏ w rozgrywkach ligowych na
najwy˝szym poziomie rywalizacji dzia∏a w formie
spó∏ek akcyjnych, polski zwiàzek sportowy jest obo-
wiàzany utworzyç lig´ zawodowà.

3. Liga zawodowa jest zarzàdzana przez odr´bnà
od polskiego zwiàzku sportowego osob´ prawnà dzia-
∏ajàcà w formie spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià albo spó∏ki akcyjnej.

4. W sk∏ad ligi zawodowej w grach zespo∏owych
wchodzà wy∏àcznie kluby sportowe b´dàce spó∏kami
akcyjnymi.

5. Na wniosek polskiego zwiàzku sportowego mi-
nister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu wy-
ra˝a zgod´ na czasowy udzia∏ w lidze zawodowej,
o której mowa w ust. 4, klubów sportowych funkcjo-
nujàcych w innej ni˝ spó∏ka akcyjna formie prawnej.
W takim przypadku minister w∏aÊciwy do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu jednoczeÊnie okreÊla termin, w ja-
kim klub sportowy ma obowiàzek przekszta∏ciç si´
w spó∏k´ akcyjnà. W przypadku bezskutecznego up∏y-
wu tego terminu wygasa uprawnienie klubu sporto-
wego do udzia∏u w lidze zawodowej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu mo˝e odmówiç wyra˝enia zgody na czasowy
udzia∏ w lidze zawodowej, o której mowa w ust. 4, klu-
bów sportowych funkcjonujàcych w innej ni˝ spó∏ka
akcyjna formie prawnej, gdy nie wykonujà one, wyni-
kajàcych z ustawy lub w∏aÊciwych regulaminów, obo-
wiàzków wobec polskiego zwiàzku sportowego. 

7. Zasady funkcjonowania ligi zawodowej sà usta-
lane w umowie zawartej mi´dzy w∏aÊciwym polskim
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zwiàzkiem sportowym a spó∏kà zarzàdzajàcà ligà za-
wodowà. Umowa zawiera postanowienia gwarantujà-
ce w∏aÊciwemu polskiemu zwiàzkowi sportowemu co
najmniej:

1) realizacj´ zobowiàzaƒ krajowych i zagranicznych,
w tym zadaƒ okreÊlonych w art. 12 ust. 1 pkt 4;

2) realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z w∏aÊciwym przygo-
towaniem reprezentacji kraju do udzia∏u w zawo-
dach mi´dzynarodowych;

3) prowadzenie post´powaƒ dyscyplinarnych na za-
sadach ustalonych w regulaminach polskiego
zwiàzku sportowego;

4) udzia∏ w przychodach zwiàzanych z zarzàdzaniem
ligà zawodowà.

8. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 7, nast´-
puje po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury fizycznej i sportu. Minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu odmawia wyra˝enia
zgody na zawarcie umowy w przypadku stwierdzenia
niezgodnoÊci jej postanowieƒ z prawem, postanowie-
niami statutu lub regulaminów polskiego zwiàzku
sportowego.

9. Spó∏ka akcyjna przyst´pujàca do ligi zawodowej
w miejsce klubu sportowego nieb´dàcego spó∏kà ak-
cyjnà przejmuje z dniem przystàpienia do ligi zawodo-
wej ogó∏ praw i obowiàzków majàtkowych oraz nie-
majàtkowych tego klubu, zwiàzanych z udzia∏em we
wspó∏zawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie
sportu.

Art. 16. 1. W dyscyplinach sportu, w których
wspó∏zawodnictwo sportowe nie jest organizowane
w formie rozgrywek ligowych, polski zwiàzek sporto-
wy mo˝e przekazaç organizowanie lub prowadzenie
wspó∏zawodnictwa sportowego w ca∏oÊci lub w cz´Êci
osobie prawnej lub osobie fizycznej b´dàcej przedsi´-
biorcà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.3)).

2. Do przekazania organizowania lub prowadzenia
wspó∏zawodnictwa sportowego, o którym mowa
w ust. 1, przepisy art. 15 ust. 7 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 17. 1. Polski zwiàzek sportowy podlega wpiso-
wi do Krajowego Rejestru Sàdowego na zasadach
okreÊlonych odr´bnymi przepisami.

2. Do wniosku o zarejestrowanie polskiego zwiàz-
ku sportowego nale˝y do∏àczyç ponadto:

1) zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fi-
zycznej i sportu na utworzenie polskiego zwiàzku
sportowego;

2) decyzj´ o zatwierdzeniu statutu polskiego zwiàzku
sportowego przez ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury fizycznej i sportu.

Art. 18. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià polskich zwiàz-
ków sportowych sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Organ sprawujàcy nadzór ma prawo: 

1) ˝àdaç dostarczenia przez w∏adze polskiego zwiàz-
ku sportowego, w wyznaczonym terminie, odpi-
sów uchwa∏ zebrania cz∏onków lub delegatów;

2) ˝àdaç od w∏adz polskiego zwiàzku sportowego,
w wyznaczonym terminie, niezb´dnych wyja-
Ênieƒ;

3) dokonywaç kontroli polskiego zwiàzku sportowe-
go.

3. Zakresem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
jest obj´te badanie dzia∏alnoÊci polskiego zwiàzku
sportowego pod wzgl´dem zgodnoÊci z prawem,
a tak˝e z postanowieniami statutów lub regulaminów
wewn´trznych. 

4. Nadzorem ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu nie sà obj´te decyzje, o których
mowa w art. 43 ust. 1 i 2.

Art. 19. 1. Organ sprawujàcy nadzór zawiadamia
polski zwiàzek sportowy o kontroli najpóêniej w chwi-
li rozpocz´cia czynnoÊci kontrolnych.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, or-
gan sprawujàcy nadzór mo˝e wystàpiç o przygotowa-
nie w szczególnoÊci wskazanych dokumentów, zesta-
wieƒ i wyjaÊnieƒ.

3. Zawiadomienie zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia
kontroli;

2) nazw´ polskiego zwiàzku sportowego obj´tego
kontrolà;

3) przedmiot, zakres oraz miejsce przeprowadzenia
kontroli wraz z terminem jej rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia;

4) imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do dokonywa-
nia czynnoÊci kontrolnych.

Art. 20. 1. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ mo˝e
dokonaç ogl´dzin obiektu lub sk∏adników majàtko-
wych.

2. Ogl´dzin dokonuje si´ w obecnoÊci przedstawi-
ciela polskiego zwiàzku sportowego lub osoby przez
niego upowa˝nionej.

3. Z przebiegu i wyniku ogl´dzin sporzàdza si´ nie-
zw∏ocznie protokó∏, który podpisuje osoba przeprowa-
dzajàca kontrol´ i osoba obecna przy ogl´dzinach.

Art. 21. 1. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ doko-
nuje ustaleƒ stanu faktycznego na podstawie zebra-
nych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami sà w szczególnoÊci dokumenty, pro-
tokó∏ ogl´dzin, opinie bieg∏ych, wyjaÊnienia i oÊwiad-
czenia.
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3. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ mo˝e ˝àdaç
sporzàdzenia na koszt kontrolowanego niezb´dnych
do kontroli odpisów lub wyciàgów dokumentów, jak
równie˝ zestawieƒ i obliczeƒ sporzàdzonych na pod-
stawie dokumentów.

Art. 22. 1. Ustalenia kontroli przedstawia si´
w protokole kontroli, a ocen´ kontroli — w wystàpie-
niu pokontrolnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
wystàpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia
pokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu ich usuni´-
cia.

3. Polski zwiàzek sportowy obj´ty kontrolà w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceƒ
pokontrolnych zawiadamia organ kontrolujàcy o ich
wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

Art. 23. 1. Je˝eli dzia∏alnoÊç polskiego zwiàzku
sportowego jest niezgodna z prawem, postanowienia-
mi statutu lub regulaminów, organ sprawujàcy nadzór
mo˝e:

1) zawiesiç wykonanie uchwa∏y polskiego zwiàzku
sportowego niezgodnej z prawem oraz za˝àdaç jej
uchylenia, a w przypadku nieuchylenia uchwa∏y
w wyznaczonym terminie — uchyliç takà uchwa∏´; 

2) zawiesiç w czynnoÊciach w∏adze polskiego zwiàz-
ku sportowego i wyznaczyç kuratora do czasu wy-
boru nowych w∏adz;

3) cofnàç zgod´ na utworzenie polskiego zwiàzku
sportowego;

4) wystàpiç do sàdu o zastosowanie Êrodka, o któ-
rym mowa w art. 24.

2. Organ nadzorujàcy mo˝e cofnàç zgod´ na utwo-
rzenie polskiego zwiàzku sportowego tak˝e w przy-
padku, gdy polski zwiàzek sportowy zosta∏ postawio-
ny w stan likwidacji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ku-
rator jest obowiàzany do zwo∏ania, w terminie 3 miesi´-
cy, walnego zebrania cz∏onków lub delegatów w celu
wyboru nowych w∏adz polskiego zwiàzku sportowego. 

4. Kuratorowi przys∏ugujà statutowe uprawnienia
w∏adz polskiego zwiàzku sportowego do czasu wybo-
ru nowych w∏adz.

Art. 24. 1. Sàd, na wniosek organu sprawujàcego
nadzór, mo˝e, w drodze postanowienia, rozwiàzaç pol-
ski zwiàzek sportowy, je˝eli swojà dzia∏alnoÊcià w spo-
sób ra˝àcy narusza on przepisy prawa.

2. Sàd, na wniosek organu sprawujàcego nadzór,
mo˝e równie˝, w drodze postanowienia, rozwiàzaç
polski zwiàzek sportowy, je˝eli organ sprawujàcy nad-
zór cofnà∏ zgod´ na utworzenie polskiego zwiàzku
sportowego.

Art. 25. W przypadku rozwiàzania polskiego zwiàz-
ku sportowego sàd:

1) zarzàdza jego likwidacj´, wyznaczajàc likwidatora,
oraz w przypadku braku stosownych postanowieƒ

statutu lub uchwa∏y statutowych organów okreÊla
przeznaczenie jego majàtku;

2) wykreÊla go z Krajowego Rejestru Sàdowego.

Art. 26. 1. Status polskiego zwiàzku sportowego
posiada ogólnokrajowe stowarzyszenie dzia∏ajàce
w dyscyplinie w´dkarstwa sportowego oraz ogólno-
krajowe stowarzyszenie dzia∏ajàce w dziedzinie spor-
tów lotniczych.

2. Do stowarzyszeƒ, o których mowa w ust. 1, prze-
pisy art. 11 oraz art. 12 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 27. 1. Polski Komitet Olimpijski jest zwiàzkiem
stowarzyszeƒ i innych osób prawnych dzia∏ajàcym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
— Prawo o stowarzyszeniach, w celu zapewnienia
udzia∏u reprezentacji kraju w igrzyskach olimpijskich,
propagowania zasad olimpizmu, reprezentowania
polskiego sportu w Mi´dzynarodowym Komitecie
Olimpijskim oraz wobec narodowych komitetów olim-
pijskich. 

2. Polski Komitet Olimpijski ustala sk∏ad reprezen-
tacji kraju na igrzyska olimpijskie. 

3. Polski Komitet Olimpijski ma wy∏àczne prawo
wykorzystywania i u˝ywania symboliki olimpijskiej
okreÊlonej w Karcie olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska
Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski”.

4. Organy administracji rzàdowej majà obowiàzek
zasi´gni´cia opinii Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w sprawach:

1) strategii rozwoju sportu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

2) projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczà-
cych sportu;

3) programów rozwoju inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) projektów programów przygotowaƒ olimpijskich. 

Rozdzia∏ 3

Zawodnicy

Art. 28. 1. Podstawowym obowiàzkiem zawodnika
jest przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad
rywalizacji sportowej.

2. Obowiàzkiem zawodnika z chwilà powo∏ania do
kadry narodowej jest reprezentowanie kraju w mi´-
dzynarodowych zawodach sportowych.

3. Szczegó∏owe prawa i obowiàzki zawodnika
w zakresie nieuregulowanym w ustawie wynikajà z re-
gulaminów w∏aÊciwych polskich zwiàzków sporto-
wych.

4. Niewykonywanie obowiàzków zawodnika po-
woduje odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà na zasadach
okreÊlonych w regulaminach polskich zwiàzków spor-
towych.

Art. 29. 1. Na wniosek osoby zainteresowanej li-
cencj´ zawodnika, uprawniajàcà do uczestnictwa
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w sporcie kwalifikowanym, przyznaje w∏aÊciwy polski
zwiàzek sportowy lub, z jego upowa˝nienia, zwiàzek
sportowy dzia∏ajàcy w danej dyscyplinie sportu.

2. Do wniosku o przyznanie licencji zawodnika na-
le˝y do∏àczyç:

1) zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ
do uprawiania okreÊlonej dyscypliny sportu wyda-
ne przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa
sportowo-lekarskiego;

2) pisemnà zgod´ przedstawiciela ustawowego,
opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego,
w przypadku osoby niepe∏noletniej;

3) dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje do upra-
wiania okreÊlonej dyscypliny sportu, wymagane
na podstawie odr´bnych przepisów, w tym tak˝e
regulaminów polskich zwiàzków sportowych;

4) pisemne zobowiàzanie do przestrzegania postano-
wieƒ statutu i regulaminów w∏aÊciwego polskiego
zwiàzku sportowego oraz mi´dzynarodowych or-
ganizacji sportowych, w tym tak˝e do poddania
si´ odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.

3. Osoba ubiegajàca si´ o przyznanie licencji za-
wodnika, która ukoƒczy∏a 21 rok ˝ycia, pokrywa kosz-
ty wydania zaÊwiadczenia lekarskiego, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kwa-
lifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania za-
Êwiadczeƒ lekarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 1
oraz w art. 46 ust. 2 pkt 3, a tak˝e rodzaj niezb´dnych
badaƒ lekarskich dla osób ubiegajàcych si´ o przyzna-
nie licencji zawodnika lub trenera, uwzgl´dniajàc spe-
cyfik´ poszczególnych dyscyplin sportu.

5. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania li-
cencji zawodnika sà okreÊlane w regulaminach w∏aÊci-
wych polskich zwiàzków sportowych.

6. Polski zwiàzek sportowy prowadzi ewidencj´
przyznanych licencji zawodnika.

7. Polski zwiàzek sportowy mo˝e pobieraç op∏at´
za przyznanie licencji zawodnika w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej kosztów jej przyznania.

Art. 30. W sprawach przyznawania i pozbawiania
licencji od orzeczeƒ polskiego zwiàzku sportowego
osobie wnioskujàcej o przyznanie licencji zawodnika
lub pozbawionej takiej licencji przys∏uguje skarga do
wojewódzkiego sàdu administracyjnego.

Art. 31. 1. Zawodnik podlega obowiàzkowemu
ubezpieczeniu od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków wynik∏ych na skutek uprawiania sportu kwalifiko-
wanego. 

2. Obowiàzek ubezpieczenia zawodnika spoczywa
na klubie sportowym, którego jest cz∏onkiem albo
z którym jest zwiàzany umowà. 

3. Obowiàzek ubezpieczenia zawodnika powo∏ane-
go do kadry narodowej spoczywa na w∏aÊciwym pol-
skim zwiàzku sportowym.

Art. 32. 1. Kluby sportowe z chwilà zakwalifikowa-
nia zawodnika do kadry narodowej sà obowiàzane
umo˝liwiç mu uczestniczenie w przygotowaniach do
udzia∏u w mi´dzynarodowych zawodach sportowych
oraz udzia∏ w tych zawodach. 

2. Opieka medyczna nad zawodnikami zakwalifiko-
wanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscypli-
nach sportu jest finansowana ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, za-
kres opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifiko-
wanymi do kadry narodowej w olimpijskich dyscypli-
nach sportu, w tym zakres badaƒ lekarskich oraz cz´-
stotliwoÊç ich przeprowadzania, uwzgl´dniajàc specy-
fik´ poszczególnych dyscyplin sportu oraz potrzeb´
ochrony zdrowia zawodników.

4. Szkolenie sportowe zawodników zakwalifikowa-
nych do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach
sportu jest finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy
do spraw kultury fizycznej i sportu.

5. Po zapewnieniu Êrodków na realizacj´ zadaƒ,
o których mowa w ust. 2 i 4, minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu oraz minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia mogà dofinansowaç ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa, pozostajàcych w ich dyspozycji,
szkolenie sportowe oraz opiek´ medycznà nad zawod-
nikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w in-
nych ni˝ olimpijskie dyscyplinach sportu.

6. W przypadku powo∏ania do odbycia zasadniczej
s∏u˝by w obronie cywilnej zawodnika zakwalifikowa-
nego do kadry narodowej szkolenie sportowe i przy-
gotowania do udzia∏u w reprezentacji kraju zapewnia
temu zawodnikowi podmiot, który utworzy∏ formacj´
obrony cywilnej, w której zawodnik pe∏ni s∏u˝b´.

7. W przypadku powo∏ania do pe∏nienia s∏u˝by
w formacjach uzbrojonych niewchodzàcych w sk∏ad
Si∏ Zbrojnych zawodnika zakwalifikowanego do kadry
narodowej szkolenie sportowe i przygotowania do
udzia∏u w reprezentacji kraju zapewnia organ, które-
mu podlega formacja.

8. W przypadku powo∏ania do pe∏nienia zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej zawodnika zakwalifikowanego
do kadry narodowej mo˝liwoÊç udzia∏u w szkoleniu
sportowym i przygotowaniach do udzia∏u w reprezen-
tacji kraju zapewnia organ, któremu podlega jednost-
ka Si∏ Zbrojnych, w której zawodnik pe∏ni zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà.

Art. 33. 1. Cz∏onek kadry narodowej udost´pnia,
na zasadach wy∏àcznoÊci, swój wizerunek w stroju re-
prezentacji kraju polskiemu zwiàzkowi sportowemu,
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który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerun-
ku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyzna-
czonym przez regulaminy tego zwiàzku lub mi´dzyna-
rodowej organizacji sportowej dzia∏ajàcej w danej
dyscyplinie sportu.

2. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry
narodowej wyra˝a zgod´ na rozpowszechnianie swo-
jego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozu-
mieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z póên. zm.4)).

Art. 34. 1. Zawodnicy, którzy nie otrzymujà wyna-
grodzenia w zwiàzku z uprawianiem sportu kwalifiko-
wanego, mogà otrzymywaç stypendium sportowe,
wyp∏acane przez klub sportowy na podstawie umowy
okreÊlajàcej co najmniej obowiàzki zawodnika i klubu
sportowego oraz wysokoÊç stypendium.

2. Cz∏onek kadry narodowej mo˝e otrzymywaç sty-
pendium sportowe niezale˝nie od otrzymywanego
wynagrodzenia z tytu∏u uprawiania sportu kwalifiko-
wanego albo stypendium sportowego, o którym mo-
wa w ust. 1, je˝eli uzyska kwalifikacje do igrzysk olim-
pijskich lub zajmie miejsce medalowe we wspó∏za-
wodnictwie mi´dzynarodowym, i zobowià˝e si´ w for-
mie pisemnej do realizacji programu przygotowaƒ
olimpijskich albo programu przygotowaƒ do mi-
strzostw Êwiata lub Europy, opracowanego przez w∏a-
Êciwy polski zwiàzek sportowy, oraz do udzia∏u w tych
zawodach. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu jest organem w∏aÊciwym w sprawach przy-
znawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych dla cz∏onków kadry narodowej. Stypendia
te sà finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa z cz´-
Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu.

4. Stypendium sportowe dla cz∏onka kadry naro-
dowej wstrzymuje si´, je˝eli organ, o którym mowa
w ust. 3, stwierdzi, ˝e zawodnik zaniedbuje realizacj´
programu przygotowaƒ, o którym mowa w ust. 2.

5. Cz∏onka kadry narodowej pozbawia si´ stypen-
dium sportowego, je˝eli:

1) organ, o którym mowa w ust. 3, stwierdzi, ˝e za-
wodnik nie realizuje programu przygotowaƒ,
o którym mowa w ust. 2, lub

2) utraci∏ on zdolnoÊç do uprawiania sportu przez
okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, stwierdzonà orzecze-
niem wydanym przez lekarza posiadajàcego kwa-
lifikacje uprawniajàce do wydania zaÊwiadczenia
lekarskiego, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1;

3) odmówi∏ on udzia∏u w zawodach, o których mowa
w ust. 2.

6. Cz∏onkini kadry narodowej, która sta∏a si´ nie-
zdolna do uprawiania sportu wskutek cià˝y i urodze-
nia dziecka, wyp∏aca si´ stypendium sportowe w pe∏-
nej wysokoÊci przez okres cià˝y i po∏ow´ przyznanego
stypendium sportowego przez 6 miesi´cy po urodze-
niu dziecka.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i po-
zbawiania stypendiów sportowych dla cz∏onków ka-
dry narodowej, podstaw´ i wysokoÊç stypendium,
czas, na jaki mo˝e zostaç ono przyznane, uwzgl´dnia-
jàc rodzaj osiàgni´ç sportowych.

Art. 35. 1. Stypendia sportowe dla zawodników
osiàgajàcych wysokie wyniki sportowe w mi´dzynaro-
dowym wspó∏zawodnictwie sportowym lub w krajo-
wym wspó∏zawodnictwie sportowym mogà byç przy-
znawane przez jednostki samorzàdu terytorialnego i fi-
nansowane z bud˝etów tych jednostek.

2. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, w drodze uchwa∏y, okreÊla warunki i tryb
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypen-
diów sportowych, o których mowa w ust. 1. 

Art. 36. 1. Okres pobierania stypendiów, o których
mowa w art. 34 ust. 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1, zalicza
si´ do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 94, poz. 788) oraz do okresu zatrudnienia,
od którego zale˝à uprawnienia pracownicze. Podsta-
w´ zaliczenia okresu pobierania stypendium stanowi
zaÊwiadczenie wydane przez podmiot wyp∏acajàcy
stypendium.

2. Zawodnicy pobierajàcy stypendia, o których
mowa w art. 34 ust. 1 i 2 oraz w art. 35 ust. 1, sà sty-
pendystami sportowymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên.
zm.5)).

Art. 37. 1. Zawodnikom, którzy osiàgn´li wysokie
wyniki sportowe w mi´dzynarodowym wspó∏zawod-
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nictwie sportowym lub w krajowym wspó∏zawodnic-
twie sportowym, mogà byç przyznawane wyró˝nienia
i nagrody ze Êrodków:

1) bud˝etu paƒstwa lub

2) bud˝etu jednostki samorzàdu terytorialnego. 

2. Wyró˝nienia i nagrody, o których mowa w ust. 1
pkt 1, przyznaje minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki
i tryb przyznawania wyró˝nieƒ i nagród, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, rodzaje wyró˝nieƒ i nagród oraz wy-
sokoÊç nagród pieni´˝nych, uwzgl´dniajàc rodzaje
osiàgni´ç sportowych, za które zawodnicy mogà
otrzymaç wyró˝nienia i nagrody. 

4. Organ stanowiàcy jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, w drodze uchwa∏y, okreÊli warunki i tryb
przyznawania wyró˝nieƒ i nagród, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, rodzaje wyró˝nieƒ i nagród oraz wyso-
koÊç nagród pieni´˝nych. 

Art. 38. 1. Reprezentantom Polski na igrzyskach
olimpijskich, którzy: 

1) zdobyli co najmniej jeden medal olimpijski,

2) ukoƒczyli 35. rok ˝ycia,

3) nie uczestniczà we wspó∏zawodnictwie sporto-
wym,

4) majà obywatelstwo polskie,

5) majà sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

6) nie byli karani za przest´pstwo pope∏nione umyÊl-
nie

— przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne z bud˝etu paƒ-
stwa, zwane dalej „Êwiadczeniem”.

2. Âwiadczenie przys∏uguje w danym roku kalen-
darzowym w wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym, og∏aszanego na
podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.6)), z tym ˝e Êwiadczenie za styczeƒ i luty
przys∏uguje w wysokoÊci Êwiadczenia za grudzieƒ po-
przedniego roku kalendarzowego. 

3. Âwiadczenie przyznaje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu na wniosek osoby za-
interesowanej lub z w∏asnej inicjatywy. 

4. Osoby zainteresowane dokumentujà spe∏nienie
warunków, o których mowa w ust. 1.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu wydaje decyzj´ w sprawie przyznania Êwiad-
czenia w ciàgu miesiàca od dnia z∏o˝enia wniosku. Mi-
nister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu od-
mawia przyznania Êwiadczenia w przypadku stwier-
dzenia, ˝e zainteresowany nie spe∏nia co najmniej jed-
nego z warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Âwiadczenie wyp∏aca si´, poczynajàc od miesià-
ca, w którym zosta∏o przyznane. 

7. Osoba, która otrzymuje Êwiadczenie, powiada-
mia ministra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej
i sportu o ustaniu co najmniej jednego z warunków
wymienionych w ust. 1 pkt 3—6.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu pozbawia Êwiadczenia, poczàwszy od miesià-
ca, w którym usta∏ co najmniej jeden z warunków wy-
mienionych w ust. 1 pkt 3—6.

9. Âwiadczenie jest wyp∏acane co miesiàc przez
urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury fizycznej i sportu.

Rozdzia∏ 4 

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna 
oraz rozstrzyganie sporów w sporcie 

Art. 39. 1. OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna zwià-
zana z naruszeniem, w czasie lub w zwiàzku z zawoda-
mi sportowymi, regu∏ technicznych i dyscyplinarnych
okreÊlonych przez w∏aÊciwe polskie zwiàzki sportowe
jest realizowana w trybie i na zasadach ustalonych
w ich regulaminach, z uwzgl´dnieniem przepisów
mi´dzynarodowych organizacji sportowych.

2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, powinny
okreÊlaç w szczególnoÊci organy dyscyplinarne
uprawnione do orzekania, ich kompetencje, tryb po-
st´powania oraz rodzaje wymierzanych kar.

Art. 40. 1. Polskie zwiàzki sportowe mogà ustana-
wiaç sta∏e sàdy polubowne.

2. Do sàdów polubownych, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy cz´Êci pierwszej ksi´gi
trzeciej Kodeksu post´powania cywilnego, je˝eli usta-
wa nie stanowi inaczej.

Art. 41. 1. Strony mogà poddaç pod rozstrzygni´-
cie sàdów polubownych, o których mowa w art. 40
ust. 1, spory majàtkowe zwiàzane z dzia∏alnoÊcià spor-
towà.

2. Stronami post´powania przed sàdem polubow-
nym mogà byç kluby i zwiàzki sportowe, osoby fizycz-
ne uprawiajàce sport oraz zajmujàce si´ jego organi-
zacjà lub upowszechnianiem, przedsi´biorcy prowa-
dzàcy dzia∏alnoÊç sportowà, a tak˝e inne osoby praw-
ne, bez wzgl´du na ich siedzib´ i miejsce zamieszka-
nia.

3. Statuty w∏aÊciwych polskich zwiàzków sporto-
wych mogà okreÊlaç form´ zapisu na sta∏y sàd polu-
bowny oraz tryb post´powania odwo∏awczego od
orzeczeƒ sta∏ych sàdów polubownych, a tak˝e Êrodki
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dyscyplinujàce zapewniajàce ich wykonanie w trybie
wewnàtrzorganizacyjnym.

Art. 42. 1. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim
dzia∏a Trybuna∏ Arbitra˝owy do Spraw Sportu, zwany
dalej „Trybuna∏em”, jako sta∏y sàd polubowny.

2. Trybuna∏ wydaje orzeczenia w sprawach podda-
nych jego w∏aÊciwoÊci na podstawie zapisu na sàd po-
lubowny.

3. Do Trybuna∏u stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 41.

4. Trybuna∏ sk∏ada si´ z 24 arbitrów, których powo-
∏ujà w równej liczbie minister w∏aÊciwy do spraw kul-
tury fizycznej i sportu oraz Zarzàd Polskiego Komitetu
Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.

5. Organ uprawniony do powo∏ania cz∏onka Trybu-
na∏u odwo∏uje go wy∏àcznie w przypadku:

1) zrzeczenia si´ funkcji;

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za pope∏nienie
przest´pstwa z winy umyÊlnej.

6. W przypadku odwo∏ania cz∏onka lub jego Êmier-
ci w∏aÊciwy organ powo∏uje nowego cz∏onka Trybuna-
∏u.

7. Organizacj´ Trybuna∏u i tryb jego post´powania
okreÊla Zarzàd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

8. Dzia∏alnoÊç Trybuna∏u wià˝àca si´ z rozpozna-
waniem Êrodków zaskar˝enia, o których mowa
w art. 43, mo˝e byç dofinansowana ze Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa, z cz´Êci b´dàcej w dyspozycji ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Art. 43. 1. Do Trybuna∏u mogà byç tak˝e zaskar˝o-
ne decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe w∏aÊci-
wych organów polskich zwiàzków sportowych, któ-
rych przedmiotem jest:

1) wykluczenie lub skreÊlenie zawodnika, s´dziego
lub dzia∏acza sportowego ze zwiàzku, klubu lub in-
nej organizacji sportowej;

2) wykluczenie lub skreÊlenie klubu lub innej organi-
zacji ze zwiàzku sportowego;

3) dyskwalifikacja do˝ywotnia lub czasowa osób,
o których mowa w pkt 1;

4) pozbawienie zawodnika lub zespo∏u sportowego
tytu∏u mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Pol-
ski;

5) przeniesienie zespo∏u sportowego do ni˝szej klasy
rozgrywek;

6) zakaz reprezentowania sportu polskiego w zawo-
dach mi´dzynarodowych lub mi´dzynarodowych
rozgrywkach pucharowych.

2. Prawo zaskar˝enia decyzji dyscyplinarnych lub
regulaminowych w∏aÊciwych organów polskich zwiàz-

ków sportowych przys∏uguje ponadto osobie upraw-
nionej, je˝eli decyzje te zosta∏y wydane z ra˝àcym na-
ruszeniem przepisów prawa, statutów i regulaminów
lub strona zosta∏a pozbawiona prawa do obrony.

3. Skarga do Trybuna∏u nie przys∏uguje w spra-
wach dotyczàcych technicznych regu∏ gry.

4. Od skargi pobiera si´ wpis. WysokoÊç wpisu nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 4 000 z∏.

5. Uchylenie przez Trybuna∏ decyzji dyscyplinarnej
lub regulaminowej polskiego zwiàzku sportowego jest
mo˝liwe w przypadku, gdy wymaga tego potrzeba
przeprowadzenia post´powania dowodowego w ca∏o-
Êci lub w znacznej cz´Êci.

6. Orzeczenia Trybuna∏u w sprawach, o których
mowa w ust. 1 i 2, sà ostateczne i nie podlegajà za-
skar˝eniu, z zastrze˝eniem art. 44.

7. W przypadku niewykonania orzeczenia Trybuna-
∏u organ nadzorujàcy mo˝e stosowaç Êrodki przewi-
dziane w art. 23 ust. 1.

Art. 44. 1. Od orzeczenia dyscyplinarnego lub re-
gulaminowego wydanego przez Trybuna∏ w spra-
wach, o których mowa w art. 43, przys∏uguje skarga
kasacyjna do Sàdu Najwy˝szego w przypadku ra˝àce-
go naruszenia przepisów prawa lub oczywistej nie-
s∏usznoÊci orzeczenia.

2. Skarg´ kasacyjnà wnosi si´ za poÊrednictwem
Trybuna∏u w terminie 1 miesiàca od dnia dor´czenia
orzeczenia stronie skar˝àcej.

3. Trybuna∏ odrzuci na posiedzeniu niejawnym
skarg´ kasacyjnà wniesionà po up∏ywie terminu, z in-
nych przyczyn niedopuszczalnà, jak równie˝ kasacj´,
której braków strona nie uzupe∏ni w wyznaczonym ter-
minie.

4. Trybuna∏ przekazuje skarg´ kasacyjnà w termi-
nie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z aktami spra-
wy Sàdowi Najwy˝szemu.

5. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje skarg´ kasacyjnà od
orzeczenia Trybuna∏u na zasadach przewidzianych
w Kodeksie post´powania cywilnego.

Rozdzia∏ 5

Licencja trenera i licencja s´dziego 

Art. 45. Zaj´cia w zakresie sportu kwalifikowanego
mogà prowadziç wy∏àcznie trenerzy i instruktorzy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej, po otrzymaniu licencji tre-
nera, o której mowa w art. 46.

Art. 46. 1. Licencj´ trenera przyznaje w∏aÊciwy pol-
ski zwiàzek sportowy lub, z jego upowa˝nienia, zwià-
zek sportowy dzia∏ajàcy w danej dyscyplinie sportu na
wniosek osoby zainteresowanej, po stwierdzeniu, ˝e
osoba ta spe∏nia wymagania okreÊlone w przepisach
wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
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2. Do wniosku o przyznanie licencji trenera nale˝y
do∏àczyç:

1) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych oraz korzystaniu z pe∏ni praw
publicznych;

2) dokument potwierdzajàcy posiadanie kwalifikacji,
o których mowa w ust. 1;

3) zaÊwiadczenie lekarskie o zdolnoÊci do wykony-
wania obowiàzków trenera.

3. Koszty wydania zaÊwiadczenia lekarskiego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pokrywa osoba ubiega-
jàca si´ o przyznanie licencji trenera.

4. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania li-
cencji trenera sà okreÊlone w regulaminach w∏aÊci-
wych polskich zwiàzków sportowych.

5. Polski zwiàzek sportowy prowadzi ewidencj´
przyznanych licencji trenera.

6. Polski zwiàzek sportowy mo˝e pobieraç op∏at´
za przyznanie licencji trenera w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej kosztów jej przyznania.

Art. 47. 1. Osoba posiadajàca licencj´ trenera, któ-
ra nie otrzymuje wynagrodzenia w zwiàzku z wykony-
waniem swojej funkcji, mo˝e otrzymywaç od klubu
sportowego stypendium trenerskie wyp∏acane przez
klub sportowy na podstawie zawartej umowy, okreÊla-
jàcej co najmniej obowiàzki trenera i klubu sportowe-
go oraz wysokoÊç stypendium.

2. Osoba pobierajàca stypendium trenerskie jest
stypendystà sportowym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych.

3. Okres pobierania stypendium trenerskiego zali-
cza si´ do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy oraz okresu za-
trudnienia, od którego zale˝à uprawnienia pracowni-
cze. Podstaw´ zaliczenia okresu pobierania stypen-
dium stanowi zaÊwiadczenie wydane przez klub spor-
towy.

Art. 48. 1. S´dzià sportowym mo˝e byç osoba, któ-
ra posiada licencj´ s´dziego sportowego przyznanà
przez w∏aÊciwy polski zwiàzek sportowy. 

2. Licencj´ s´dziego sportowego mo˝na przyznaç
osobie, która: 

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) pisemnie zobowià˝e si´ do przestrzegania posta-
nowieƒ statutu i regulaminów polskich zwiàzków
sportowych oraz mi´dzynarodowych organizacji
sportowych, w tym tak˝e do poddania si´ odpo-
wiedzialnoÊci dyscyplinarnej.

3. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania li-
cencji s´dziego sportowego sà okreÊlone w regulami-
nach w∏aÊciwych polskich zwiàzków sportowych.

4. Polski zwiàzek sportowy, z uwzgl´dnieniem
przepisów mi´dzynarodowych organizacji sporto-
wych dzia∏ajàcych w danej dyscyplinie sportu, okreÊla
warunki pe∏nienia funkcji s´dziego sportowego.

5. S´dzia sportowy mo˝e otrzymywaç wynagro-
dzenie w zwiàzku z pe∏nieniem swojej funkcji lub ekwi-
walent s´dziowski jako zwrot poniesionych kosztów. 

Art. 49. Uprawnienie, o którym mowa w art. 30,
przys∏uguje odpowiednio osobie wnioskujàcej o przy-
znanie licencji trenera albo licencji s´dziego sporto-
wego lub pozbawionej takiej licencji.

Rozdzia∏ 6

Zwalczanie dopingu w sporcie

Art. 50. 1. Dopingiem jest stosowanie przez za-
wodników zakazanych Êrodków farmakologicznych
lub metod uznanych za dopingowe. 

2. Stosowanie dopingu jest zabronione. 

Art. 51. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach do-
pingu jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie,
zwana dalej „Komisjà”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia powo∏uje cz∏onków Komisji na okres 
4-letniej kadencji spoÊród osób wykonujàcych zawody
w szczególnoÊci w dziedzinach: medycyny, kultury fi-
zycznej, sportu, biologii lub prawa i dajàcych r´kojmi´
prawid∏owego wykonywania zadaƒ Komisji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu odwo∏uje cz∏onka Komisji w przypadku:

1) zrzeczenia si´ funkcji;

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
funkcji;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za pope∏nienie
przest´pstwa z winy umyÊlnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia mo˝e odwo∏aç cz∏onka Komisji w przy-
padku zaprzestania wykonywania obowiàzków cz∏on-
ka Komisji przez okres co najmniej 6 miesi´cy.

5. W przypadku odwo∏ania cz∏onka lub jego Êmier-
ci powo∏uje si´ nowego cz∏onka Komisji na zasadach
okreÊlonych w ust. 2.

6. Organizacj´ Komisji, tryb i sposób jej dzia∏ania,
w tym sposób podejmowania rozstrzygni´ç w spra-
wach dotyczàcych interpretacji wyników kontroli anty-
dopingowych, okreÊla regulamin uchwalony przez Ko-
misj´ i zatwierdzony przez ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury fizycznej i sportu.

7. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie propozycji rozwiàzaƒ prawnych
i programów walki z dopingiem w sporcie;
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2) przeprowadzanie kontrolnych badaƒ antydopingo-
wych;

3) prowadzenie edukacji profilaktycznej;
4) upowszechnianie listy Êrodków farmakologicz-

nych i metod uznanych za dopingowe.

8. Dzia∏alnoÊç Komisji oraz kontrolne badania an-
tydopingowe sà finansowane ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

Art. 52. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz Êrodków farmakologicznych i metod uznanych
za dopingowe, których stosowanie jest zabronione,
oraz tryb przeprowadzania kontrolnych badaƒ antydo-
pingowych, uwzgl´dniajàc najnowsze osiàgni´cia na-
ukowe i ustalenia mi´dzynarodowych organizacji
sportowych.

Art. 53. 1. Zawodnicy sà obowiàzani poddawaç si´
kontrolnym badaniom antydopingowym.

2. Zawodnik poddawany jest kontroli antydopin-
gowej w czasie zawodów sportowych oraz poza zawo-
dami sportowymi — w czasie treningów, zgrupowaƒ,
konsultacji i innych zaj´ç sportowych.

3. Je˝eli zawodnik odmówi poddania si´ kontroli
antydopingowej, w tym nie zg∏osi si´ do tej kontroli,
podlega karze pozbawienia licencji zawodnika na
okres od 6 miesi´cy do 2 lat.

Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
podmioty przeprowadzajàce analizy antydopingowe,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owo-
Êci przeprowadzania tych analiz.

Art. 55. Zawodnicy, trenerzy oraz inne osoby po-
noszà odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za naruszenie
przepisów antydopingowych okreÊlonych przez mi´-
dzynarodowe organizacje sportowe.

Rozdzia∏ 7

Przepisy karne

Art. 56. 1. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
wykorzystuje lub u˝ywa symboliki olimpijskiej oraz
nazw, o których mowa w art. 27 ust. 3, podlega karze
grzywny.

2. W przypadku pope∏nienia wykroczenia okreÊlo-
nego w ust. 1 mo˝na orzec nawiàzk´ na rzecz Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w wysokoÊci od 50 000 z∏
do 100 000 z∏.

Art. 57. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym, pro-
wadzi dzia∏alnoÊç w zakresie sportu kwalifikowanego,
podlega karze grzywny. 

Art. 58. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w art. 56 i 57 nast´puje na podstawie przepisów Ko-
deksu post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 59. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
zm.7)) w art. 133:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ârodki Funduszu przeznacza si´ wy∏àcznie na
dofinansowanie zaj´ç sportowo-rekreacyjnych
dla uczniów, prowadzonych przez kluby spor-
towe dzia∏ajàce w formie stowarzyszenia oraz
inne organizacje pozarzàdowe, które w ramach
swojej statutowej dzia∏alnoÊci realizujà zada-
nia z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu wÊród dzieci i m∏odzie˝y, a tak˝e
organizowanych przez jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.”;

2) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokoÊç dofinansowania, z tym ˝e maksy-

malna wysokoÊç tego dofinansowania w przy-
padku zaj´ç prowadzonych przez kluby sporto-
we dzia∏ajàce w formie stowarzyszenia oraz in-
ne organizacje pozarzàdowe nie mo˝e przekro-
czyç 80 %, a w przypadku zaj´ç organizowa-
nych przez jednostki samorzàdu terytorialnego
— 50 % planowanych kosztów realizacji za-
j´ç.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 po pkt 78 dodaje si´ pkt 78a
w brzmieniu:
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7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r.
Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz.
257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186 i Nr 132, poz. 1110. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852 i Nr 143,
poz. 1199 i 1202. 



„78a) dochody podatników prowadzàcych osobi-
Êcie lub w formie spó∏ki klub sportowy w ro-
zumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298), w cz´Êci przeznaczonej na szko-
lenie i wspó∏zawodnictwo sportowe dzieci
i m∏odzie˝y,”;

2) dodaje si´ art. 26d w brzmieniu:

„Art. 26d. Od podstawy opodatkowania, ustalonej
zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza si´ wy-
datki, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
10 % dochodu, poniesione przez podat-
nika na dzia∏alnoÊç klubów sportowych
majàcych osobowoÊç prawnà i licencj´
sportowà, skupiajàcych co najmniej
50 zawodników, w tym 30 juniorów.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a
w brzmieniu: 

„5a) dochody podatników b´dàcych klubami
sportowymi w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298), w cz´Êci przezna-
czonej na szkolenie i wspó∏zawodnictwo
sportowe dzieci i m∏odzie˝y,”;

2) dodaje si´ art. 18c w brzmieniu:

„Art. 18c. Od podstawy opodatkowania, ustalonej
zgodnie z art. 18, odlicza si´ wydatki,
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 %
dochodu, poniesione przez podatnika
na dzia∏alnoÊç klubów sportowych ma-
jàcych osobowoÊç prawnà i licencj´
sportowà, skupiajàcych co najmniej
50 zawodników, w tym 30 juniorów.”. 

Art. 62. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kul-
turze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên.
zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustawa okreÊla zasady dzia∏alnoÊci w sferze

kultury fizycznej, a tak˝e zadania organów ad-
ministracji rzàdowej i samorzàdu terytorialne-
go, klubów sportowych oraz innych podmio-
tów w zakresie zapewnienia prawid∏owej reali-
zacji procesu wychowania fizycznego, upra-
wiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowa-
dzenia rehabilitacji ruchowej.”;

2) w art. 3: 
a) uchyla si´ pkt 4 i 5,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zawodnikiem jest osoba uprawiajàca okre-
Êlonà dyscyplin´ sportu,”,

c) dodaje si´ pkt 10—11 w brzmieniu:

„10) kadra narodowa osób niepe∏nosprawnych
jest to grupa zawodników zakwalifikowana
jako kandydaci do sk∏adu reprezentacji kra-
ju w danej dyscyplinie sportu,

11) kadra paraolimpijska jest to grupa zawod-
ników obj´ta programem przygotowaƒ do
igrzysk paraolimpijskich, opracowanym
przez w∏aÊciwà organizacj´ krajowà zajmu-
jàcà si´ sportem osób niepe∏nospraw-
nych.”;

3) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art. 5a. Minister Obrony Narodowej i minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w stosunku do jednostek sobie podle-
g∏ych i przez siebie nadzorowanych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw kultury fizycznej i sportu okre-
Êlà, w drodze rozporzàdzenia, zadania
z zakresu kultury fizycznej realizowane
w tych jednostkach, formy organizacyjne
oraz sposoby finansowania, uwzgl´dnia-
jàc cele kultury fizycznej, a tak˝e warunki
dzia∏ania klubów sportowych i zwiàzków
sportowych w tych jednostkach.”;

4) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Klub sportowy mo˝e dzia∏aç jako osoba
prawna utworzona na podstawie odr´bnych
przepisów albo jako osoba fizyczna b´dàca
przedsi´biorcà w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.11)).”,

b) uchyla si´ ust. 3;

5) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uczniowskie kluby sportowe uzyskujà osobo-
woÊç prawnà z chwilà wpisania do ewidencji,
o której mowa w ust. 4.”;
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9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78,
poz. 684 i Nr 143, poz. 1199.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33,
poz. 289, Nr 94, poz. 788 i Nr 143, poz. 1199.



6) art. 7a otrzymuje brzmienie:
„Art. 7a. 1. Przepisy art. 7 ust. 2 i 4 stosuje si´ rów-

nie˝ do klubów sportowych dzia∏ajà-
cych w formie stowarzyszenia, których
statuty nie przewidujà prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Kluby sportowe wymienione w ust. 1
uzyskujà osobowoÊç prawnà z chwilà
wpisania do ewidencji, o której mowa
w art. 7 ust. 4.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób prowadzenia ewi-
dencji uczniowskich klubów sporto-
wych i klubów sportowych dzia∏ajà-
cych w formie stowarzyszenia, których
statuty nie przewidujà prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, uwzgl´dnia-
jàc rodzaje dokumentów wymaganych
przy sk∏adaniu wniosku oraz dane pod-
legajàce wpisowi do ewidencji.”;

7) art. 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„Art. 8. 1. Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3,
oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach
sportowych, w liczbie co najmniej 15,
mogà zak∏adaç zwiàzki klubów sporto-
wych lub zawodników, zwane dalej
„zwiàzkami sportowymi”.

2. Zwiàzek sportowy mo˝e dzia∏aç w for-
mie stowarzyszenia lub zwiàzku stowa-
rzyszeƒ.

3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do zwiàzków sportowych stosuje si´ od-
powiednio przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzy-
szeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855,
z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055). 

Art. 9. Zadania zwiàzków sportowych sà okreÊlo-
ne w statutach i regulaminach tych zwiàz-
ków.”;

8) uchyla si´ art. 10 i 11;
9) po art. 12 dodaje si´ art. 12a—12c w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Opieka medyczna nad zawodnikami
zakwalifikowanymi do kadry narodo-
wej osób niepe∏nosprawnych oraz ka-
dry paraolimpijskiej jest finansowana
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa z cz´Êci,
której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
fizycznej i sportu w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres opieki medycznej nad
zawodnikami, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc specyfik´ po-
szczególnych dyscyplin sportu oraz
potrzeb´ szczególnej ochrony zdro-
wia.

Art. 12b. Zawodnicy niepe∏nosprawni sà obowià-
zani poddawaç si´ badaniom antydo-
pingowym na zasadach i w trybie okre-
Êlonym w przepisach rozdzia∏u 6 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwa-
lifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).

Art. 12c. 1. Zawodnicy, o których mowa w art. 12a
ust. 1, podlegajà obowiàzkowemu
ubezpieczeniu od nast´pstw nieszcz´-
Êliwych wypadków wynik∏ych na sku-
tek uprawiania sportu.

2. Obowiàzek ubezpieczenia zawodni-
ków, o których mowa w ust. 1, spo-
czywa na organizacjach przygotowu-
jàcych zawodników do udzia∏u w mi´-
dzynarodowym wspó∏zawodnictwie
sportowym osób niepe∏nospraw-
nych.”;

10) uchyla si´ art. 13—18;
11) uchyla si´ art. 21;
12) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Zawodnicy nieposiadajàcy licencji za-
wodnika mogà otrzymywaç stypen-
dium sportowe za wysokie wyniki
sportowe we wspó∏zawodnictwie mi´-
dzynarodowym lub krajowym finanso-
wane ze Êrodków bud˝etu jednostki
samorzàdu terytorialnego.

2. Organ jednostki samorzàdu terytorial-
nego, w drodze uchwa∏y, okreÊla
szczegó∏owe zasady i tryb przyznawa-
nia, wstrzymywania i cofania oraz wy-
sokoÊç stypendiów sportowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
obowiàzki zawodnika pobierajàcego
stypendium, skutki ich niewykonywa-
nia oraz podstaw´ i sposób ustalania
wysokoÊci stypendium.”;

13) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Cz∏onek kadry narodowej osób nie-
pe∏nosprawnych i kadry paraolimpij-
skiej mo˝e otrzymywaç stypendium
sportowe, je˝eli uzyska kwalifikacje
do igrzysk paraolimpijskich lub zaj-
mie miejsce medalowe we wspó∏za-
wodnictwie mi´dzynarodowym,
a tak˝e zobowià˝e si´ w formie pi-
semnej do realizacji programu przy-
gotowaƒ paraolimpijskich albo pro-
gramu przygotowaƒ do mistrzostw
Êwiata lub Europy, opracowanego
przez organizacj´ krajowà zajmujàcà
si´ sportem osób niepe∏nospraw-
nych, oraz do udzia∏u w tych zawo-
dach. 

2. Okres pobierania stypendium sporto-
wego, o którym mowa w ust. 1, zali-
cza si´ do okresu zatrudnienia w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy
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(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 94, poz. 788) oraz okresu
zatrudnienia, od którego zale˝à
uprawnienia pracownicze. Podstaw´
zaliczenia okresu pobierania stypen-
dium stanowi zaÊwiadczenie wydane
przez podmiot wyp∏acajàcy stypen-
dium. 

3. Stypendia sportowe, o których mowa
w ust. 1, przyznaje i wstrzymuje oraz
pozbawia ich minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu. Sty-
pendia te sà finansowane ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dys-
ponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu.

4. Stypendium sportowe, o którym mo-
wa w ust. 1, wstrzymuje si´, je˝eli zo-
sta∏o stwierdzone przez organ, o któ-
rym mowa w ust. 3, ˝e zawodnik za-
niedbuje realizacj´ programu przygo-
towaƒ, o którym mowa w ust. 1.

5. Cz∏onka kadry narodowej osób nie-
pe∏nosprawnych lub cz∏onka kadry
paraolimpijskiej pozbawia si´ stypen-
dium sportowego, je˝eli:
1) zosta∏o stwierdzone przez organ,

o którym mowa w ust. 3, ˝e zawod-
nik nie realizuje programu przygo-
towaƒ, o którym mowa w ust. 1, lub

2) odmówi∏ udzia∏u w zawodach,
o których mowa w ust. 1.

6. Cz∏onkini kadry narodowej osób nie-
pe∏nosprawnych i kadry paraolimpij-
skiej, która sta∏a si´ niezdolna do
uprawiania sportu wskutek cià˝y
i urodzenia dziecka, wyp∏aca si´ sty-
pendium sportowe w pe∏nej wysoko-
Êci przez ca∏y okres cià˝y i w wysoko-
Êci po∏owy przyznanego stypendium
sportowego przez 6 miesi´cy po uro-
dzeniu dziecka.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
fizycznej i sportu okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sporto-
wych, o których mowa w ust. 1, wy-
sokoÊç stypendiów, czas, na jaki mo-
˝e zostaç przyznane stypendium,
uwzgl´dniajàc rodzaje osiàgni´ç
sportowych.”;

14) uchyla si´ art. 24—27;

15) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawodnikom nieposiadajàcym licencji zawod-

nika, którzy osiàgn´li wysokie wyniki sportowe
we wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym lub
krajowym, mogà byç przyznawane wyró˝nienia
i nagrody ze Êrodków bud˝etu paƒstwa i bud˝e-
tu jednostki samorzàdu terytorialnego.”;

16) uchyla si´ art. 28a—41a;

17) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organizowanie dzia∏alnoÊci w dziedzinie rekre-
acji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich
warunków materialno-technicznych dla jej roz-
woju jest obowiàzkiem organów administracji
rzàdowej, organów jednostek samorzàdu tery-
torialnego i klubów sportowych.”;

18) w art. 44:

a) ust. 2 i 2a otrzymujà brzmienie: 

„2. Kszta∏cenie osób, o których mowa w ust. 1
i 1a, oraz mened˝erów sportu przez jednost-
ki inne ni˝ szko∏y wy˝sze wymaga uzyskania
zgody ministra w∏aÊciwego do spraw kultu-
ry fizycznej i sportu.

2a. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu udziela zgody, o której mowa
w ust. 2, w przypadku stwierdzenia, ˝e jed-
nostka posiada warunki kadrowe i organiza-
cyjne dla prawid∏owego przeprowadzenia
kszta∏cenia.”, 

b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Kszta∏cenie instruktorów i trenerów, w da-
nej dyscyplinie sportu, oraz mened˝erów
sportu odbywa si´ wed∏ug programów za-
twierdzonych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury fizycznej i sportu po uzy-
skaniu opinii w∏aÊciwego polskiego zwiàz-
ku sportowego.”;

19) uchyla si´ art. 46;

20) uchyla si´ rozdzia∏ 9;

21) w art. 53a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzaminy stwierdzajàce posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji niezb´dnych do uprawia-
nia ˝eglarstwa przeprowadza oraz stosowny
dokument wydaje w∏aÊciwy polski zwiàzek
sportowy. Za przeprowadzenie egzaminu oraz
za czynnoÊci zwiàzane z wydaniem dokumen-
tu, o którym mowa w ust. 1, pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 4; op∏ata ta sta-
nowi dochód w∏aÊciwego polskiego zwiàzku
sportowego. Szkolenie i egzaminy na kolejne
stopnie ˝eglarskie prowadzà instruktorzy w∏a-
Êciwego polskiego zwiàzku sportowego we-
d∏ug przyj´tego przez ten zwiàzek systemu
szkolenia. System szkolenia powinien
uwzgl´dniaç stopnie okreÊlone w rozporzàdze-
niu, o którym mowa w ust. 6.”;

22) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawianie alpinizmu, z zastrze˝eniem
ust. 2, sportów motorowych wymaga posia-
dania specjalistycznego przygotowania oraz
przestrzegania zasad bezpieczeƒstwa obo-
wiàzujàcych w tych dyscyplinach sportu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Egzaminy stwierdzajàce posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji niezb´dnych do upra-
wiania alpinizmu jaskiniowego przeprowa-
dza oraz stosowny dokument wydaje w∏a-
Êciwy polski zwiàzek sportowy, o którym
mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym. Za przeprowa-
dzenie egzaminu oraz za czynnoÊci zwiàza-
ne z wydaniem dokumentu, o którym mowa
w ust. 2, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 4; op∏ata ta stanowi do-
chód w∏aÊciwego polskiego zwiàzku sporto-
wego.”;

23) w art. 55 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób,
które uleg∏y wypadkowi lub sà nara˝one na
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia
w górach, nale˝y w szczególnoÊci do Górskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
oraz Tatrzaƒskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego — specjalistycznych stowarzy-
szeƒ o zasi´gu ogólnokrajowym — w zakresie
okreÊlonym w statutach tych organizacji.

2. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób,
które uleg∏y wypadkowi lub sà nara˝one na
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia na
wodach, nale˝y w szczególnoÊci do Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego —
specjalistycznego stowarzyszenia o zasi´gu
ogólnokrajowym — w zakresie okreÊlonym
w statucie tej organizacji.”;

24) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Kto narusza przepisy dotyczàce bez-
pieczeƒstwa w dziedzinie kultury fi-
zycznej, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych
w ust. 1 nast´puje na podstawie prze-
pisów Kodeksu post´powania w spra-
wach o wykroczenia.”.

Art. 63. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.12)) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Dzia∏ kultura f izyczna i sport obejmuje
sprawy: 

1) kultury fizycznej;

2) rekreacji i rehabilitacji ruchowej;

3) sportu dzieci i m∏odzie˝y;

4) sportu kwalifikowanego;

5) sportu osób niepe∏nosprawnych.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez-
pieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mor-
skiej mo˝e powierzyç, w drodze rozporzàdze-
nia, niektóre zadania organu inspekcyjnego
w stosunku do statków sportowych o d∏ugoÊci
kad∏uba do 24 m polskiemu zwiàzkowi sporto-
wemu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298), kierujàc si´ wzgl´da-
mi uproszczenia procedur i specjalistycznym
charakterem zadaƒ realizowanych przez pol-
skie zwiàzki sportowe.”;

2) w art. 14 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 4,
op∏aty, o których mowa w ust. 1, pobiera w∏a-
Êciwy polski zwiàzek sportowy i stanowià one
dochód tego zwiàzku.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz. 43, z póên. zm.14)) w art. 19 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Rejestr statków u˝ywanych wy∏àcznie do upra-
wiania sportu lub rekreacji prowadzi w∏aÊciwy
polski zwiàzek sportowy, o którym mowa w art. 7
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifiko-
wanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).”.

Art. 66. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Ko-
deks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z póên. zm.15))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„§ 2a. Nazwa statku morskiego u˝ywanego wy-
∏àcznie do celów sportowych lub rekreacyj-
nych o d∏ugoÊci kad∏uba do 24 m podlega
zatwierdzeniu, w drodze decyzji administra-
cyjnej, przez zarzàd polskiego zwiàzku spor-
towego, o którym mowa w art. 23 § 3.”;

2) w art. 23 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Statek morski stanowiàcy polskà w∏asnoÊç,
u˝ywany wy∏àcznie do celów sportowych lub
rekreacyjnych, o d∏ugoÊci kad∏uba do 24 m,
podlega obowiàzkowi wpisu do polskiego

Dziennik Ustaw Nr 155 — 9538 — Poz. 1298

———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141
i Nr 33, poz. 288.

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936
i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895 i 899 i Nr 273, poz. 2703. 

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 199, poz. 1672,
z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93,
poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726. 

15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z
2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808. 



rejestru jachtów prowadzonego przez polski
zwiàzek sportowy, o którym mowa w art. 7
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwa-
lifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).”;

3) w art. 26 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Za czynnoÊci rejestrowe, o których mowa
w art. 23 § 1, pobiera si´ op∏aty rejestrowe,
które stanowià dochód bud˝etu paƒstwa, na-
tomiast op∏aty za czynnoÊci, o których mowa
w art. 23 § 3, stanowià dochód w∏aÊciwego
polskiego zwiàzku sportowego prowadzàce-
go rejestr jachtów.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) klubów sportowych b´dàcych spó∏kami dzia∏a-
jàcymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên. zm.16)).”;

2) w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w odniesieniu do stowarzyszeƒ i klubów spor-
towych dzia∏ajàcych w formie stowarzyszenia
za spe∏nienie wymagania, o którym mowa
w pkt 2, mo˝na uwa˝aç prowadzenie dzia∏al-
noÊci, o której mowa w pkt 1 i 2, równie˝ na
rzecz cz∏onków stowarzyszenia albo klubu
sportowego dzia∏ajàcego w formie stowarzy-
szenia;”. 

Art. 68. W ustawie z dnia 17 paêdziernika 2003 r.
o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1936 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) w art. 23
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek osoby zainteresowanej, która posia-
da dokument potwierdzajàcy kwalifikacje p∏etwo-
nurka, wydany przez krajowe i zagraniczne szko-
leniowe organizacje nurkowe, o których mowa
w art. 53c ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889, z póên. zm.17)), lub inne stowarzyszenia,
oraz wymaganà praktyk´ w zakresie wykonywa-
nia prac podwodnych, Dyrektor Urz´du Morskie-
go w Gdyni mo˝e wydaç odpowiedni dyplom lub

Êwiadectwo potwierdzajàce kwalifikacje do wyko-
nywania zawodu albo uzale˝niç ich wydanie od
zdania przed komisjà uzupe∏niajàcego egzaminu
praktycznego lub teoretycznego.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy
o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726) art. 4
otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Licencje na uprawianie okreÊlonych dyscy-
plin sportu przyznane przez w∏aÊciwy polski
zwiàzek sportowy, o którym mowa w art. 10
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, na pod-
stawie przepisów wykonawczych przewidzia-
nych w art. 24 ust. 3 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia 31 grudnia
2006 r.”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 70. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy likwidu-
je si´ Polskà Konfederacj´ Sportu.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zadania Polskiej
Konfederacji Sportu przejmuje minister w∏aÊciwy do
spraw kultury fizycznej i sportu.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracownicy Pol-
skiej Konfederacji Sportu stajà si´ pracownikami urz´-
du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw kul-
tury fizycznej i sportu. 

4. Prezes Polskiej Konfederacji Sportu, w terminie
5 dni od dnia og∏oszenia ustawy, jest obowiàzany po-
wiadomiç na piÊmie pracowników o skutkach praw-
nych w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231

§ 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.18))
stosuje si´ odpowiednio.

5. Pracownicy Polskiej Konfederacji Sportu, którzy
stali si´ pracownikami urz´du obs∏ugujàcego ministra
w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu, sà
obowiàzani do odbycia s∏u˝by przygotowawczej.
Skrócenie okresu s∏u˝by przygotowawczej albo zwol-
nienie z obowiàzku jej odbywania nast´puje na zasa-
dach okreÊlonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
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16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966 , z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298. 

———————
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86,
poz. 732.



18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, z póên. zm.19)).

6. Pracownikom Polskiej Konfederacji Sportu, któ-
rzy stali si´ pracownikami urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw kultury fizycznej i sportu,
sta˝ pracy w Polskiej Konfederacji Sportu wlicza si´ do
sta˝u pracy w s∏u˝bie cywilnej.

Art. 71. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu wyznaczy likwidatora, który sporzàdzi bi-
lans zamkni´cia Polskiej Konfederacji Sportu, sporzà-
dzi spis spraw prowadzonych przez Polskà Konfedera-
cj´ Sportu i niezakoƒczonych do dnia jej likwidacji
oraz, w drodze protoko∏u zdawczo-odbiorczego, prze-
ka˝e ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fizycz-
nej i sportu sk∏adniki majàtkowe Polskiej Konfederacji
Sportu oraz akta spraw niezakoƒczonych.

Art. 72. Urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury fizycznej i sportu przejmuje zobowià-
zania i wierzytelnoÊci Polskiej Konfederacji Sportu
oraz prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozu-
mieƒ zawartych przez Polskà Konfederacj´ Sportu lub
na jej rzecz, pozosta∏e po likwidacji Polskiej Konfede-
racji Sportu.

Art. 73. W celu wykonania przepisów ustawy Pre-
zes Rady Ministrów mo˝e dokonaç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, przeniesienia niektórych planowanych do-
chodów i wydatków bud˝etowych mi´dzy dzia∏ami
bud˝etu paƒstwa i rozdzia∏ami bud˝etowymi oraz
zwi´kszenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ,
w ramach Êrodków zaplanowanych na ten cel w usta-
wie bud˝etowej na rok 2005 w dotacji na funkcjono-
wanie Polskiej Konfederacji Sportu, z zachowaniem
przeznaczenia Êrodków publicznych, wynikajàcego
z ustawy bud˝etowej. 

Art. 74. Trybuna∏ Arbitra˝owy do Spraw Sportu,
dzia∏ajàcy na podstawie przepisów ustawy wymienio-
nej w art. 62, staje si´ w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
Trybuna∏em Arbitra˝owym do Spraw Sportu w rozu-
mieniu ustawy.

Art. 75. Licencje s´dziego sportowego przyznane
na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 46 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 62 w brzmie-
niu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
zachowujà moc do czasu ich wygaÊni´cia, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 76. Zwolnienie podatkowe, o którym mowa
w art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957
oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2533), przys∏ugujàce sporto-
wym spó∏kom akcyjnym przed dniem wejÊcia w ˝ycie

ustawy stosuje si´ do podmiotów, które sta∏y si´ klu-
bami sportowymi w miejsce tych sportowych spó∏ek
akcyjnych.

Art. 77. 1. Kluby sportowe dzia∏ajàce na podstawie
przepisów ustawy wymienionej w art. 62 i uczestni-
czàce we wspó∏zawodnictwie sportowym w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy dostosujà swoje przepisy i formy
dzia∏ania do wymogów ustawy nie póêniej ni˝ w ter-
minie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Zwiàzki sportowe i polskie zwiàzki sportowe
dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stajà si´ od-
powiednio zwiàzkami sportowymi i polskimi zwiàzka-
mi sportowymi w rozumieniu ustawy.

3. Zwiàzki sportowe i polskie zwiàzki sportowe,
o których mowa w ust. 2, dostosujà swojà dzia∏alnoÊç,
w tym statuty i regulaminy wewn´trzne, do wymo-
gów ustawy nie póêniej ni˝ w terminie 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy umarza si´ na-
le˝noÊci przys∏ugujàce bud˝etowi paƒstwa w cz´Êci
,,obrona narodowa”, powsta∏e do dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, od stowarzyszeƒ kultury fizycznej okreÊlo-
nych statutowo jako wojskowe kluby sportowe, dzia-
∏ajàcych na podstawie ustawy wymienionej w art. 62. 

Art. 78. Licencje zawodnika przyznane na podsta-
wie art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 62
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zachowujà moc do czasu ich wygaÊni´cia, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 79. Kluby sportowe nieb´dàce spó∏kami akcyj-
nymi, które uzyska∏y zgod´ Prezesa Polskiej Konfede-
racji Sportu na czasowy udzia∏ w lidze zawodowej na
podstawie art. 36 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 62
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zachowujà to uprawnienie, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 80. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 10 ust. 6, art. 28 ust. 2, art. 48
ust. 3 i 5 i art. 49 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 62
w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie upo-
wa˝nieƒ wymienionych w art. 10, art. 37 ust. 3, art. 52
i art. 54.

Art. 81. Traci moc ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r.
o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz. U. Nr 93, poz. 820
oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1849).

Art. 82. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 70 ust. 4 i art. 71, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia;

2) art. 60 i art. 61, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.;

3) art. 45, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 155 — 9540 — Poz. 1298

———————
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71
i Nr 132, poz. 1110.
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