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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18 stycznia 2001 r.

w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogà dzia∏aç polskie zwiàzki sportowe, 
oraz szczegó∏owych warunków i trybu udzielania zezwoleƒ na tworzenie polskich zwiàzków sportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113
i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Ustala si´ wykaz dyscyplin sportu, w których
mogà dzia∏aç polskie zwiàzki sportowe.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Ustala si´ wykaz dziedzin sportu, w których
mogà dzia∏aç polskie zwiàzki sportowe.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, stanowi za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Komitet za∏o˝ycielski polskiego zwiàzku
sportowego sk∏ada do Prezesa Urz´du Kultury Fizycz-
nej i Sportu wniosek o udzielenie zezwolenia na utwo-
rzenie polskiego zwiàzku sportowego.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) statut,

2) aktualne wyciàgi z rejestrów sàdowych w∏aÊciwych
dla za∏o˝ycieli polskiego zwiàzku sportowego,

3) protokó∏ zebrania za∏o˝ycielskiego, podpisany
przez upe∏nomocnionych przedstawicieli wszyst-
kich za∏o˝ycieli,

4) protokó∏ wyboru komitetu za∏o˝ycielskiego oraz ad-
res jego siedziby,

5) wykaz klubów sportowych wraz z adresami, prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç w danej dyscyplinie lub dzie-
dzinie sportu,

6) pisemne deklaracje o przystàpieniu do polskiego
zwiàzku sportowego co najmniej 80% klubów spor-
towych, dzia∏ajàcych w danej dyscyplinie lub dzie-
dzinie sportu na terenie co najmniej 10 woje-
wództw,

7) szczegó∏owy opis dyscypliny lub dziedziny sportu,

8) dane dotyczàce organizacji, zasi´gu i potencja∏u
dyscypliny lub dziedziny sportu,

9) przyj´ty na zebraniu za∏o˝ycielskim projekt zasad,
warunków i trybu przyznawania i cofania klubom
sportowym licencji uprawniajàcych do udzia∏u we
wspó∏zawodnictwie sportowym,

10) informacj´ o prowadzonych rozgrywkach w grach
zespo∏owych w I i II lidze z udzia∏em co najmniej

8 zespo∏ów w ka˝dej lidze lub organizacji mi-
strzostw Polski w dyscyplinach indywidualnych
z co najmniej 2-stopniowym systemem eliminacji
do fina∏ów ogólnopolskich,

11) informacj´ o mi´dzynarodowej organizacji danej
dyscypliny lub dziedziny sportu, systemie wspó∏-
zawodnictwa mi´dzynarodowego oraz dzia∏ajà-
cych w tym obszarze federacjach mi´dzynarodo-
wych,

12) zaÊwiadczenie potwierdzajàce przynale˝noÊç do
mi´dzynarodowej federacji sportowej, w∏aÊciwej
dla danej dyscypliny lub dziedziny sportu, zrzesza-
jàcej co najmniej 40 paƒstw z 3 kontynentów,

13) informacj´ o warunkach organizacyjno-material-
nych niezb´dnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci
polskiego zwiàzku sportowego.

3. Przed∏o˝enie dokumentów, o których mowa
w ust. 2 pkt 9 i 10, nie jest wymagane, je˝eli odpowied-
nie postanowienia dotyczàce wspó∏zawodnictwa spor-
towego oraz licencji dla klubów sportowych zosta∏y
okreÊlone w statucie polskiego zwiàzku sportowego.

§ 4. Decyzj´ o udzieleniu zezwolenia, o którym mo-
wa w § 3, wydaje si´, gdy:

1) wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez zwiàzek posiadajàcy
zasi´g ogólnokrajowy,

2) wniosek dotyczy jednej dyscypliny lub dziedziny
sportu obj´tej wykazem, o którym mowa w § 1 i § 2,

3) do wniosku zosta∏y do∏àczone wymagane doku-
menty oraz gdy wnioskodawca spe∏nia warunki,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, 10 i 12.

§ 5. 1. Zezwolenia na utworzenie polskiego zwiàzku
sportowego wydane przed wejÊciem w ˝ycie rozporzà-
dzenia zachowujà moc do czasu ich wygaÊni´cia.

2. Wnioski o uzyskanie zezwolenia na utworzenie
polskiego zwiàzku sportowego, z∏o˝one do dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia i do tego dnia nie rozpa-
trzone, podlegajà rozpatrzeniu wed∏ug przepisów ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie Prezesa Urz´du Kultury
Fizycznej i Turystyki z dnia 17 wrzeÊnia 1996 r. w spra-
wie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mo-
gà dzia∏aç polskie zwiàzki sportowe, oraz szczegó∏o-
wych warunków i trybu udzielania zezwoleƒ na tworze-
nie polskich zwiàzków sportowych (Monitor Polski
Nr 59, poz. 556).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. (poz. 67)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTU, W KTÓRYCH MOGÑ DZIA¸Aå POLSKIE ZWIÑZKI SPORTOWE

1. Badminton
2. Baseball
3. Bieg na orientacj´
4. Boks
5. Bowling
6. Bryd˝ sportowy
7. Golf
8. Judo
9. Hokej na trawie

10. Ju jitsu
11. Kendo
12. Kick-boxing
13. Korfball
14. Koszykówka
15. Kr´glarstwo
16. Lekkoatletyka
17. ¸ucznictwo
18. ¸y˝wiarstwo figurowe
19. Pi´ciobój nowoczesny
20. Pi∏ka no˝na

21. Pi∏ka r´czna
22. Podnoszenie ci´˝arów
23. Radioorientacja sportowa
24. Ringo
25. Rugby
26. Skiboby
27. Snowboard
28. Szachy
29. Szermierka
30. Taekwando WTF
31. Taniec sportowy
32. Tenis
33. Tenis sto∏owy
34. Triathlon
35. Unihokej
36. Warcaby
37. W´dkarstwo
38. WioÊlarstwo
39. Wrotkarstwo
40. Wu-Shu

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ DZIEDZIN SPORTU, W KTÓRYCH MOGÑ DZIA¸Aå POLSKIE ZWIÑZKI SPORTOWE

Lp. Dziedzina sportu Dyscypliny sportu 
wchodzàce w sk∏ad dziedziny sportu

1 2 3

1 Akrobatyka Akrobatyka sportowa
Trampolina

2 Alpinizm Wspinaczka wysokogórska
Wspinaczka sportowa
Alpinizm jaskiniowy
Narciarstwo wysokogórskie

3 Biathlon Biathlon letni
Biathlon zimowy

4 Bilard Pool bilard
Karambol
Piramida

5 Gimnastyka Gimnastyka sportowa
Gimnastyka artystyczna

6 Hokej na lodzie Hokej na lodzie
Hokej na ∏y˝worolkach

7 Jeêdziectwo Uje˝d˝enie
WKKW
Skoki
Wolty˝erka
Powo˝enie zaprz´gów
Rajdy d∏ugodystansowe
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1 2 3

8 Kajakarstwo Kajakarstwo klasyczne
Kajakarstwo górskie
Kajak polo

9 Karate Karate wg systemu WKF
Kyokushinkai
Shotokan
Goju ryu
Shorin ryu
Gosoko ryu
Oyama karate
Doshinkan
Inne odmiany karate

10 Karate tradycyjne Karate wg systemu ITK
Karate fudokan

11 Kolarstwo Kolarstwo szosowe
Kolarstwo torowe
Kolarstwo prze∏ajowe
Kolarstwo górskie
Cyklotrial

12 Kulturystyka i trójbój si∏owy Kulturystyka
Trójbój si∏owy
Fitness

13 ¸y˝wiarstwo szybkie ¸y˝wiarstwo szybkie
Short track

14 Modelarstwo sportowe Modelarstwo ko∏owe
Modelarstwo p∏ywajàce

15 Narciarstwo Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo klasyczne
Narciarstwo akrobatyczne
Narciarstwo artystyczne

16 Pi∏ka siatkowa Pi∏ka siatkowa
Pi∏ka siatkowa pla˝owa

17 P∏etwonurkowanie sportowe P∏ywanie w p∏etwach
Orientacja podwodna
P∏ywanie d∏ugodystansowe
¸owiectwo podwodne

18 Snooker i bilard angielski Snooker
Bilard angielski

19 Sport lotniczy Akrobacja lotnicza
Sport balonowy
Sport lotniowy
Sport motolotniowy
Sport paralotniowy
Sport samolotowy
Sport spadochronowy
Sport Êmig∏owcowy
Sport szybowcowy
Modelarstwo lotnicze i kosmiczne

20 Sport motorowy Sport kartingowy
Sport motocyklowy
Sport samochodowy
Sport ˝u˝lowy
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1 2 3

21 Sport motorowodny i narciarstwo wodne Sport motorowodny
Narciarstwo wodne

22 Sport p∏ywacki P∏ywanie
P∏ywanie synchroniczne
Skoki do wody
Pi∏ka wodna

23 Sport saneczkowy Saneczkarstwo
Bobsleje
Skeleton

24 Strzelectwo sportowe Strzelectwo kulowe
Strzelectwo Êrutowe
Strzelectwo z broni pneumatycznej

25 Taekwondo Taekwondo ITF
Inne odmiany taekwondo

26 Zapasy Zapasy w stylu klasycznym
Zapasy w stylu wolnym
Sumo

27 ˚eglarstwo ˚eglarstwo
˚eglarstwo lodowe
˚eglarstwo deskowe
Morskie ˝eglarstwo sportowe


