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Ustawa o sporcie: Nowe rozwiązania legislacyjne  
28.10.2010 10:29 czwartek 

 

16 października 2010 roku wesz ła  w  życie ustawa o 

sporcie, która mia ła za zadanie  wprowadzi ć   do 

porządku prawnego przepisy, umożliwiające istotne 

zmiany w zakresie funkcjonowania polskiego sportu. 

Tymczasem rodzi ona wiele pytań i wątpliwości, przede 

wszystkim w zakresie def inic j i  sportu i  kul tury 

fizycznej. 

 

C e l e m  g łównym us tawodawcy  by ło dostosowanie 

obowiązujących wcześniej ustaw do standardów europejskich 

poprzez wprowadzenie mniejszej regulacji szczegółowych zagadnień. Jednakże jeszcze przed 

praktycznym zastosowaniem wielu przepisów pojawia się   kilka pytań,  w szczególności w 

odniesieniu do finansowania dzia łalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Teoretycznie nowe przepisy umożliwiają  samorządom udzielanie wsparcia na rzecz klubów 

sportowych za pomocą  różnych narzędzi: realizacji programów szkolenia sportowego, zakup 

sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, 

korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego czy sfinansowanie 

stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Wątpliwości rodzą się  jednak w 

przypadku definicji ca łościowej sportu i kultury fizycznej.  

 

„Należy zadać pytanie, dlaczego racjonalny ustawodawca nie zdecydowa ł się na umieszczenie w 

katalogu pojęć, składających się na kulturę  fizyczną, terminów takich jak rekreacja ruchowa lub 

sport osób niepełnosprawnych?” – podkreśla Rafa ł Cieślak, wspólnik w Kancelarii Doradztwa 

Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. 

 

Oprócz tego ustawa nie nawi ązuje w sposób jednoznaczny do wsparcia finansowego 

działalności klubów w obszarze sportu profesjonalnego. Można zak ładać,  że orzecznictwo 

Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) oraz sądów administracyjnych w tym zakresie może 

być negatywne dla samorządów.  

 

„Konieczne wydaje się  uszczegółowienie zapisów ustawy w zakresie definicji sportu i kultury 

fizycznej – pozwoli to uniknąć  niekorzystnych rozstrzygnięć  RIO, a tym samym umożliwi 

rzeczywiste finansowanie dzia łalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego”  –

twierdzi Jan Kordasiewicz, specjalista z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & 

Kordasiewicz. 
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Ustawa o sporcie: Nowe rozwiązania legislacyjne  
28.10.2010 10:29 czwartek 

 

16 października 2010 roku wesz ła  w  życie ustawa o 

sporcie, która mia ła za zadanie  wprowadzi ć   do 

porządku prawnego przepisy, umożliwiające istotne 

zmiany w zakresie funkcjonowania polskiego sportu. 

Tymczasem rodzi ona wiele pytań i wątpliwości, przede 

wszystkim w zakresie def inic j i  sportu i  kul tury 

fizycznej. 

 

C e l e m  g łównym us tawodawcy  by ło dostosowanie 

obowiązujących wcześniej ustaw do standardów europejskich 

poprzez wprowadzenie mniejszej regulacji szczegółowych zagadnień. Jednakże jeszcze przed 

praktycznym zastosowaniem wielu przepisów pojawia się   kilka pytań,  w szczególności w 

odniesieniu do finansowania dzia łalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Teoretycznie nowe przepisy umożliwiają  samorządom udzielanie wsparcia na rzecz klubów 

sportowych za pomocą  różnych narzędzi: realizacji programów szkolenia sportowego, zakup 

sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, 

korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego czy sfinansowanie 

stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. Wątpliwości rodzą się  jednak w 

przypadku definicji ca łościowej sportu i kultury fizycznej.  

 

„Należy zadać pytanie, dlaczego racjonalny ustawodawca nie zdecydowa ł się na umieszczenie w 

katalogu pojęć, składających się na kulturę  fizyczną, terminów takich jak rekreacja ruchowa lub 

sport osób niepełnosprawnych?” – podkreśla Rafa ł Cieślak, wspólnik w Kancelarii Doradztwa 

Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. 

 

Oprócz tego ustawa nie nawi ązuje w sposób jednoznaczny do wsparcia finansowego 

działalności klubów w obszarze sportu profesjonalnego. Można zak ładać,  że orzecznictwo 

Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) oraz sądów administracyjnych w tym zakresie może 

być negatywne dla samorządów.  

 

„Konieczne wydaje się  uszczegółowienie zapisów ustawy w zakresie definicji sportu i kultury 

fizycznej – pozwoli to uniknąć  niekorzystnych rozstrzygnięć  RIO, a tym samym umożliwi 

rzeczywiste finansowanie dzia łalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego”  –

twierdzi Jan Kordasiewicz, specjalista z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & 

Kordasiewicz. 

>> Łatwo dostępny kredyt gotówkowy dla firm do 7 000 PLN  << 
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