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Sza,u,outf Pa*re,
w zwi4zku z Pana wnioskiem z 21 grudnia 2017 r. o zmiang art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U.22017 r. poz. 1463 zp62n. zm} uprzejmie wyjaSniam, co nastgpuje.
Panska propozycja (co zostalo wskazane we wniosku) powiela propozycje Ministra
Sportu i Turystyki (dalej: Minister), kt6re znajdowaly sig w projekcie zmian ustawy o sporcie
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organ6w bezpieczeristwa paristwa z lat
1944-1990 oraz tredci tych dokument6w. Minister na etapie prac rz4dowych wycofal sig ze
zmian w art. 4 ustawy o sporcie ze wzglgdu na konieczno66 szybkiego procedowania projektu.
Zmiana art. 4, jako dotyczqca samorz4du terytorialnego, w ramach legislacyjnej procedury
rz4dowej musialaby podlega6 opiniowaniu przez Komisjg Wsp6ln4 Rz4du i SamorzEdu, co
op62niloby procedowanie projektu o ok. 1-2 miesigcy. Ze wzglgd,t na pilno6i innych zmian
zawulych w przedmiotowym projekcie Minister zdecydowal o rezygnacji ze zmiany art. 4
ustawy o sporcie.

Zdajqc sobie jednak sprawg z pozttywnych konsekwencji zmiany afi. 4 ustawy
o sporcie Minister zamierza przy okazji najblizszych kompleksowych prac nad zmian4 ustawy
o sporcie przedstawi6 r6wnie2 propozycjg zmiany art. 4 w brzmieniu:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostg
wtaSciwego ze wzglgdu na siedzibg klubu. W przypadku zmiany siedziby uczniowskiego klubu
sportowego, kt6ra wi4ze sig ze zmian4 wlaSciwoici starosty, wlaSciwy miejscowo starosta
dokonuje wpisu do ewidencji oraz zawiadamia wlaSciwego starostg o dokonanym wpisie
i koniecznoSci wykeSlenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji. Wpisu i wykeSlenia
wpisu z ewidencji dokonuje sig na podstawie wniosku lub zawiadomienia. Wpis, odmowa
wpisu do ewidencji i wykre6lenie wpisu z ewidencji nastgpuje w drodze decyz1i.",
b) po ust. 4 dodaje sig ust. 4a i 4b w brzmieniu:
,,4a. Ewidencja, o kt6rej mowa
1) datg pierwszego wpisu

2) numer ewidencyjny;

w ust. 4 zawiera:

i datg przerejestrowania z uwagi na zmiang siedziby klubu;

3) imiona i nazwiska oraz daly urodzenia czlonk6w komitetu zaloZycielskiego;
4) nazwg, siedzibg oraz adres klubu sportowego;

5) imiona, nazwiska

i

funkcje os6b wchodzqcych w sklad zarzadn

i

organu kontroli

wewngtrznej;
6) informacje o statucie: datg jego uchwalenia, datg zmiany statutu;
7) spos6b reprezentowania klubu sportowego, w szczeg6lnoSci spos6b zaci4gania zobowi4zah
maj4tkowych;
8) warunki wa2nodci uchwal wladz;
9) cel dzialania;

l0) teren dzialania;
I 1) datg wykeSlenia klubu sportowego z ewidencji;

l2) inne uwagi.
4b. Ewidencja jest jawna.",
c) ust.

I

otzymuje brzmienie:

,,8. Minister wladciwy do spraw kultury fiz,vcznej okreSli, w drodze rczporz}dzeni4 spos6b
prowadzenia ewidencji uczniowskich klub6w sportowych i klub6w sportowych, o kt6rych
mowa w ust. 7, biorqc pod uwagg konieczno66 zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia
ewidencji.",
d) po ust 8 dodaje sig ust. 9-10 w brzmieniu:

,,9. Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe,

o

kt6rych mowa

w ust. 7,

po

odpowiedniej zmianie statutu oraz po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru sqdowego mog4
podi46 dzialalnosi gospodarczq. Po wpisaniu podmiotu oraz wpisaniu zmiany statutu w
Krajowym Rejestrze s4dowym wlasciwy starosta wykredla z urzgdu uczniowski klub sportowy
lub klub sportowy, o kt6rym mowa w ust. 7, z ewidencji o kt6rej mowa w ust.4. zaznaczai c,
2e Wzyczll4 WkreSlenia jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru S4dowego.
10. S4d rejestrowy przesyla niezwlocznie wlaSciwemu staroScie odpis postanowienia o wpisie
do Krajowego Rejestru SQdowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego, o

kt6rym mowa w ust. 7.".

W stosunku do przedstawionej przez Pana we wniosku propozycji (bgdqcej kopi4

z uzgodnieri miEdzyresortowych) zmianie ulegn4 ust. 9-lO onz zrezygtujemy
ust. l1-12. Powyzsze zwi4zane bqdzie z uwzglgdnieniem stanowiska Ministra

projektu

z
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