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PrzedmowaPrzedmowaZagadnienia dotycz¹ce kultury fizycznej, w tym sportu wyczynowego,
w okresie przed uchwaleniem komentowanej Ustawy o sporcie kwalifiko-
wanym, regulowa³y przepisy ustawy z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz ustawy z 7.6.2002 r.
– o Polskiej Konfederacji Sportu (Dz.U. Nr 93, poz. 820 ze zm.). W 2005 r.
sta³o siê oczywiste, ¿e realia szeroko pojêtego ¿ycia sportowego wymagaj¹
dokonania gruntownych zmian struktur organizacyjnych zarz¹dzaj¹cych
sportem oraz zmian w obowi¹zuj¹cych regulacjach prawnych.

Komentowana ustawa o sporcie kwalifikowanym wychodzi na przeciw
propozycjom wprowadzenia zmian w zakresie dzia³alnoœci dotycz¹cej
sportu kwalifikowanego. Jak zauwa¿ono w uzasadnieniu rz¹dowego pro-
jektu komentowanej ustawy, szczegó³owe regulacje ustawowe wynikaj¹ z:
1) koniecznoœci wprowadzenia na potrzeby sportu kwalifikowanego no-

wych rozwi¹zañ prawnych;
2) potrzeby stymulowania funkcjonowania w sporcie kwalifikowanym

w okreœlony sposób, nowoczeœnie ukszta³towanych jednostek organiza-
cyjnych i ich struktur oraz realizowaniaw po¿¹dany sposób okreœlonych
ról przez osoby fizyczne;

3) potrzeby otwarcia mo¿liwoœci finansowania sportu kwalifikowanego,
w szczególnoœci sportu na najwy¿szym poziomie, przez podmioty go-
spodarcze, w tym tak¿e w formule inwestorskiej;

4) potrzeby wprowadzenia nowych instrumentów nadzoru nad dzia³alno-
œci¹ polskich zwi¹zków sportowych;

5) potrzeby stworzenia specjalnych regulacji prawnych dla sportu w nie-
których dziedzinach, np. regulacji finansowania sportu ze œrodków pu-
blicznych czy regulacji podatkowych itp.

Powy¿sze cele zosta³y przez ustawodawcê osi¹gniête, m.in. poprzez
wprowadzenie wielu nowatorskich rozwi¹zañ i regulacji prawnych. Wska-
zaæ nale¿y, ¿e niniejszy komentarz uwzglêdnia w szerokim zakresie prze-
pisy aktów prawa wewnêtrznego, statutowo-regulaminowego polskich
zwi¹zków sportowych, takich jak Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, Polski
Zwi¹zek Koszykówki, Polski Zwi¹zek Motorowy oraz Polski Zwi¹zek
Hokeja na Lodzie. Poza tym, w pracach nad komentarzem korzystano za-
równo z rz¹dowego projektu ustawy o sporcie kwalifikowanym, jak i spra-
wozdañ z prac Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu nad rz¹do-
wym projektem ww. ustawy.

Zasygnalizowane zosta³y równie¿ projektowane zmiany ustawy o spor-
cie kwalifikowanym, bêd¹ce aktualnie na etapie prac parlamentarnych.
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W treœci niniejszego komentarza zawarto tak¿e interdyscyplinarne orzecz-
nictwo s¹dowe (S¹du Najwy¿szego, S¹dów Apelacyjnych oraz Wojewódz-
kich S¹dów Administracyjnych) oraz dorobek doktryny prawa sportowego.

Powy¿sze wskazuje, ¿e publikacja ta powinna spotkaæ siê z ¿ywym
zainteresowaniem zarówno przedstawicieli zawodów prawniczych, pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ prawn¹ podmiotów pro-
wadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie sportu kwalifikowanego, jak i niepraw-
ników borykaj¹cych siê na co dzieñ z trudn¹ problematyk¹ sportu
kwalifikowanego.

dr Wiktor Cajsel

Toruñ, maj 2006 r.
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