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Art. 1. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kultu-
rze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cz∏onkiem polskiego zwiàzku sportowego
mogà byç kluby sportowe, o których mowa
w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1, oraz zwiàzki
sportowe dzia∏ajàce w dziedzinie lub dyscy-
plinie sportu, w której funkcjonuje dany
polski zwiàzek sportowy.”,

b) skreÊla si´ ust. 3;

2) w art. 22:
a) w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreÊla si´ wyraz

„wy∏àcznie”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Stypendia sportowe dla zawodników osià-
gajàcych wysokie wyniki sportowe we
wspó∏zawodnictwie mi´dzynarodowym
lub krajowym mogà byç finansowane ze
Êrodków bud˝etu jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej

i sportu, w drodze rozporzàdzenia, a organ
jednostki samorzàdu terytorialnego, w dro-
dze uchwa∏y, okreÊlà szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofa-
nia oraz wysokoÊç stypendiów sportowych,
o których mowa w ust. 4 i 4a, uwzgl´dniajàc
obowiàzki zawodnika pobierajàcego stypen-
dium, skutki ich niewykonywania oraz pod-
staw´ i sposób ustalania wysokoÊci stypen-
dium.”;

3) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Zawodnikom, którzy osiàgn´li wysokie

wyniki sportowe we wspó∏zawodnic-
twie mi´dzynarodowym lub krajowym,
mogà byç przyznawane wyró˝nienia
i nagrody ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
i bud˝etu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu, w drodze rozporzàdze-
nia, a organ jednostki samorzàdu tery-
torialnego, w drodze uchwa∏y, okreÊlà
rodzaje wyró˝nieƒ i wysokoÊci nagród,
o których mowa w ust. 1, oraz szczegó-

∏owe zasady i tryb ich przyznawania,
uwzgl´dniajàc osiàgni´cia sportowe,
za które zawodnicy otrzymujà wyró˝-
nienia i nagrody.”;

4) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29.1. Dzia∏alnoÊç w zakresie sportu profesjo-

nalnego prowadzà sportowe spó∏ki ak-
cyjne i polskie zwiàzki sportowe.

2. Profesjonalne wspó∏zawodnictwo spor-
towe organizuje w∏aÊciwy polski zwià-
zek sportowy za zgodà Prezesa Urz´du
Kultury Fizycznej i Sportu.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2,
polski zwiàzek sportowy mo˝e przeka-
zaç, za zgodà Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Sportu, innemu podmioto-
wi.

4. Polski zwiàzek sportowy zamierzajàcy
organizowaç profesjonalne wspó∏za-
wodnictwo sportowe sk∏ada do Prezesa
Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu pi-
semny wniosek o udzielenie zgody,
wraz z programem dzia∏alnoÊci i projek-
tem bud˝etu przeznaczonego na finan-
sowanie wspó∏zawodnictwa obj´tego
zgodà, który powinien obejmowaç
okres pierwszego roku organizowania
profesjonalnego wspó∏zawodnictwa
sportowego.

5. Wniosek o udzielenie zgody, o której
mowa w ust. 2, powinien zawieraç:
1) nazw´ i adres siedziby polskiego

zwiàzku sportowego,
2) okreÊlenie dziedziny lub dyscypliny

sportu, w jakiej ma byç organizowa-
ne profesjonalne wspó∏zawodnictwo
sportowe,

3) proponowanà dat´ rozpocz´cia pro-
fesjonalnego wspó∏zawodnictwa
sportowego,

4) dat´ sporzàdzenia wniosku i podpisy
osób uprawnionych do sk∏adania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu polskiego
zwiàzku sportowego,

5) regulamin profesjonalnego wspó∏za-
wodnictwa sportowego w danej dzie-
dzinie lub dyscyplinie sportu,

6) przyj´te przez polski zwiàzek sporto-
wy warunki przyznawania licencji dla
zawodników profesjonalnych.
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6. Prezes Urz´du Kultury Fizycznej i Spor-
tu odmawia udzielenia zgody, je˝eli
wniosek dotyczy innej dziedziny lub
dyscypliny sportu ni˝ ta, która jest obj´-
ta dzia∏aniem polskiego zwiàzku sporto-
wego, lub je˝eli polski zwiàzek sporto-
wy nie przed∏o˝y dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 4.

7. Prezes Urz´du Kultury Fizycznej i Spor-
tu cofa zgod´, je˝eli obj´te zgodà
wspó∏zawodnictwo organizowane jest
w sposób sprzeczny z przepisami usta-
wy lub warunkami okreÊlonymi w decy-
zji udzielajàcej zgody.

8. Zgody udziela si´ na okres 5 lat.”;

5) w art. 36a wyrazy „przyst´pujàca do ligi zawodo-
wej” zast´puje si´ wyrazami „wst´pujàca do roz-
grywek”;

6) w art. 39 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Statuty w∏aÊciwych polskich zwiàzków sporto-

wych mogà okreÊlaç form´ zapisu na sta∏y sàd
polubowny oraz tryb post´powania odwo∏aw-
czego od orzeczeƒ sta∏ych sàdów polubow-
nych, a tak˝e Êrodki dyscyplinujàce zapewniajà-
ce ich wykonanie w trybie wewnàtrzorganiza-
cyjnym.”;

7) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Do Trybuna∏u mogà byç zaskar˝one de-

cyzje dyscyplinarne lub regulaminowe
w∏aÊciwych organów polskich zwiàz-
ków sportowych, których przedmiotem
jest:
1) wykluczenie lub skreÊlenie ze zwiàz-

ku, klubu lub innej organizacji spor-
towej zawodnika, s´dziego, trenera
lub dzia∏acza sportowego,

2) dyskwalifikacja do˝ywotnia lub cza-
sowa osób, o których mowa w pkt 1,

3) pozbawienie zawodnika lub zespo∏u
sportowego tytu∏u mistrza kraju albo
zdobywcy Pucharu Polski,

4) przeniesienie zespo∏u sportowego
do ni˝szej klasy rozgrywek,

5) zakaz reprezentowania sportu pol-
skiego w zawodach mi´dzynarodo-
wych lub mi´dzynarodowych roz-
grywkach pucharowych.

2. Prawo zaskar˝enia decyzji w sprawach,
o których mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobie uprawnionej, je˝eli decyzja ta
zostanie wydana w trybie wewnàtrzor-
ganizacyjnym, w którym:
1) nastàpi∏o naruszenie przepisów pra-

wa, statutów lub regulaminów spor-
towych,

2) strona zosta∏a pozbawiona prawa do
obrony.”;

8) w art. 44:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Zorganizowane zaj´cia w zakresie wychowa-

nia fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej
mogà prowadziç osoby posiadajàce kwalifi-
kacje zawodowe nauczyciela wychowania fi-
zycznego lub uprawnienia w tym zakresie
okreÊlone odr´bnymi przepisami.

2. Kszta∏cenie osób, o których mowa w ust. 1,
przez jednostki inne ni˝ szko∏y wy˝sze wyma-
ga uzyskania zgody Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Sportu.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zaj´cia, o których mowa w ust. 1, mogà

prowadziç tak˝e osoby posiadajàce kwalifi-
kacje zawodowe trenera lub instruktora,
przy czym kszta∏cenie tych osób przez
uczelnie inne ni˝ uczelnie wychowania fi-
zycznego wymaga uzyskania zgody Prezesa
Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu.”;

9) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopingiem jest stosowanie przez zawodników

zakazanych Êrodków farmakologicznych lub
metod uznanych za dopingowe.”

Art. 2. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679) w art. 96 w ust. 1 wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie:”;

2) w pkt 11 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci w zakresie profesjonalnego wspó∏za-
wodnictwa sportowego,”.

Art. 3. Dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, w jednej dyscyplinie lub dziedzinie sportu, pol-
skie zwiàzki sportowe osób niepe∏nosprawnych zacho-
wujà dotychczasowy status nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
30 kwietnia 2002 r.

Art. 4. Zak∏ady kszta∏cenia nauczycieli dzia∏ajàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, kszta∏càce
osoby, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy wymie-
nionej w art. 1, majà obowiàzek uzyskania zgody Pre-
zesa Urz´du Kultury Fizycznej i Sportu do dnia 31 sierp-
nia 2002 r.

Art. 5. Szko∏y wy˝sze dzia∏ajàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, kszta∏càce trenerów i instruk-
torów, majà obowiàzek uzyskania zgody Prezesa Urz´-
du Kultury Fizycznej i Sportu do dnia 31 sierpnia 
2002 r.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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