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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 

 

o rządowym projekcie ustawy o sporcie 
kwalifikowanym (druk nr 4131) 
 

 

Sejm na 107 posiedzeniu w dniu 6 lipca 2005 r.-zgodnie z art.47 ust.1 Regulaminu 

Sejmu-skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4269 do Komisji Kultury 

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

Komisja Kultury Fizycznej i Sportu po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu                

w dniu 7 lipca 2005 r. 

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

1) w art. 6 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Polski związek sportowy może pobierać opłatę za przyznanie licencji w wysokości 
nieprzekraczającej kosztów jej przyznania i nie większej niż 10-krotność 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679).”; 

 - poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL 
 - odrzucić 

2) w art. 6 po ust. 6 dodać nowy ust. ... w brzmieniu: 

„... Klubowi sportowemu wnioskującemu o przyznanie licencji lub pozbawionemu 
licencji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.”; 

 - poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL 
- przyjąć 

 
 
 



 
 
 

3) w art. 13 po ust. 1 dodać nowy ust. ... w brzmieniu: 

„... Jeżeli zadania realizowane przez polski związek sportowy są dofinansowywane ze 
środków publicznych, zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, wymaga 
uzyskania przez ten związek zgody ministra właściwego do spraw kultury 
fizycznej i sportu.”; 

 - poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL 
- przyjąć 

4) w art. 13 po ust. 1 dodać nowy ust. ... w brzmieniu: 

„… Jeżeli polski związek sportowy wnosi do spółki, o której mowa w ust. 1, wkład 
niepieniężny (aport) w postaci składnika majątkowego powstałego z udziałem 
środków publicznych lub powierza jej gospodarowanie takim składnikiem 
majątkowym, to odpowiednio w umowie spółki lub w umowie, o której mowa w 
ust. 1, wprowadza się postanowienia dotyczące: 

1) sposobu gospodarowania takim składnikiem majątkowym; 

2) zapewnienia warunków do przeprowadzania kontroli gospodarowania takim 
składnikiem majątkowym przez organ nadzorujący polski związek 
sportowy.”; 

 - poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL 
- przyjąć 

5) w art. 27 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Polski Komitet Olimpijski, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej i sportu, ustala skład reprezentacji kraju na igrzyska 
olimpijskie.”.; 

 - poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL 
- odrzucić 

6) w art. 48 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Licencję sędziego sportowego można przyznać osobie, która:  

1) ukończyła kurs instruktorów danej dyscypliny sportu, z wyłączeniem osób 
posiadających dokumenty potwierdzające uprawianie tej dyscypliny w 
przeszłości; 

2) ukończyła kurs sędziowski i zdała egzamin; 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

4) korzysta z pełni praw publicznych; 

5) pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów 
polskich związków sportowych oraz międzynarodowych organizacji 
sportowych, w tym także do poddania się odpowiedzialności 
dyscyplinarnej.”; 

 - poseł J. Banach w imieniu KP SDPL 
- odrzucić 

 
 
 
 
 



 
 

 
7) po art. 68 dodać art. 68a w brzmieniu: 

„Art. 68a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze 
fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (Dz.U. Nr 85, poz. 726) art. 
4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Licencje na uprawianie określonych dyscyplin sportu przyznane 
przez właściwy polski związek sportowy, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, na podstawie przepisów 
wykonawczych przewidzianych w art. 24 ust. 3 ustawy wymienionej 
w art. 1 zachowują moc do dnia 31 grudnia 2006 r.”;”; 

 - poseł W. Pawlak w imieniu KP PSL 
 

       - przyjąć 
 

Warszawa, dnia 7 lipca 2005 r. 
 
 
 
 
 
    
   Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
 

      /-/ Tadeusz Tomaszewski                                                              /-/ Mirosław Drzewiecki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




