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W załączeniu przekazuję uchwałę nr 60/VII/2019 Rady Powiatu w Płocku z dnia 

24 kwietnia 2019 r. w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego 

uwzględnienia w obowiązujących przepisach wspierania zawodników olimpiad specjalnych -  

reprezentantów Polski.
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UCHWAŁA NR 60/ VII/ 2019

RADY POWIATU W PŁOCKU 

x  dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego uwzględnienia 
w obowiązujących przepisach wspierania zawodników olimpiad specjalnych -  
reprezentantów Polski.

Na podstawie § 17a Regulaminu organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady 
Powiatu w Płocku, będącego załącznikiem nr 4 do Statutu Powiatu Płockiego, stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 29/V/2007 r. Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. 
Urz. Woj. Maz. poz. 1941 z późn. zm.1), Rada Powiatu uchwala, co następuje.

§ 1. Rada Powiatu w Płocku przyjmuje treść apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
dotyczącego uwzględnienia w obowiązujących przepisach wspierania zawodników olimpiad 
specjalnych -  reprezentantów Polski, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się:

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezesowi Rady Ministrów;

3) Ministrowi Sportu i Turystyki;

4) Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej,’ Sportu i Turystyki;

5) Parlamentarzystom Ziemi Płockiej;

6) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego;

7) Wojewodzie Mazowieckiemu;

8) Przewodniczącemu Związku Powiatów Polskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Płocku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany Statutu ogłoszone zostały w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. poz. 7289, z 2009 r. poz. 3756 i 5842, 
z 2010 r. poz. 3543, z 2012 r. poz. 5313, z 2013 r. poz. 7653, z 2016 r. poz. 6739, z 2017 r. poz. 8321 oraz z 
2018 r. poz. 10187, 11063 i 12527.



Załącznik do uchwały nr 60Z VII/ 2019 Rady 
Powiatu w Płocku w sprawie apelu do Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego 
uwzględnienia w obowiązujących przepisach 
wspierania zawodników olimpiad specjalnych -  
reprezentantów Polski

APEL RADY POWIATU W PŁOCKU

DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOTYCZĄCY UWZGLĘDNIENIA W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 
WSPIERANIA ZAWODNIKÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH

Rada Powiatu w Płocku apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie 
w obowiązujących przepisach wspierania zawodników olimpiad specjalnych, w szczególności 
poprzez zmianę ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669) i ujęcie 
w niej reprezentantów Polski na igrzyska specjalne przy przyznawaniu stypendiów 
sportowych finansowanych z budżetu państwa oraz przy przyznawaniu świadczenia 
pieniężnego, tzw. emerytury olimpijskiej.

Olimpiady specjalne są jednym z trzech filarów ruchu olimpijskiego na świecie -  obok 
igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Odbywają się co 4 lata, jak pozostałe igrzyska, 
zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Sportowcy niepełnosprawni intelektualnie 
reprezentują nasz kraj i zdobywają dla nas medale, tak jak pełnosprawni olimpijczycy 
i paraolimpijczycy.

W Polsce ruch Olimpiad Specjalnych rozpoczął działalność na początku lat 80-tych 
XX wieku. W roku 2018 obchodzona była 50-ta rocznica istnienia ruchu. Obecnie w ruch ten 
jest zaangażowanych 17 tys. zawodników, 1,5 tys. trenerów i 4 tys. zawodników. Patronat nad 
Olimpiadami Specjalnymi Polska sprawuje małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser- 
Duda, a prezesem Olimpiad Specjalnych Polska jest Anna Lewandowska.

W Polsce żyje około 1,2 min osób z niepełnosprawnością intelektualną i to do nich 
skierowana jest oferta udziału w olimpiadzie specjalnej. Włączenie tej grupy do codziennego 
funkcjonowania społeczeństwa przynosi ogromne korzyści obu stronom. Ludzie 
z niepełnosprawnością intelektualną mogą dać wiele innym. Potrzebują jednak 
odpowiedniego podejścia i zrozumienia. Potrzebują też wsparcia, w tym również 
finansowego.

W ostatnich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019, które odbyły 
się w dniach 14-21 marca 2019 r., brało udział 64 polskich sportowców
z niepełnosprawnością intelektualną. Reprezentowali Polskę w 17 dyscyplinach sportowych. 
Polska reprezentacja wróciła z Abu Dhabi z 69 medalami, w tym 30 złotymi, 21 srebrnymi 
i 18 brązowymi.

Olimpiady Specjalne traktowane są tak samo, jak rywalizacja w sporcie zawodowym. 
Ruch Olimpiad Specjalnych to współzawodnictwo, integracja środowiskowa, ale i dbanie 
o zdrowie podczas współistniejących programów zdrowotnych. Uhonorowanie uczestników



tych olimpiad poprzez przyznanie im odpowiednich świadczeń pieniężnych byłoby dla nich 
symbolem dodatkowego zwycięstwa i zapewne pomogłoby w poprawie standardu ich życia.

Przekazując swój apel Rada Powiatu liczy na szybkie podjęcie prac związanych 
z nowelizacją ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie poprzez ujęcie w niej 
reprezentantów Polski na olimpiady specjalne przy przyznawaniu świadczeń na tym samym 
poziomie co zawodnikom pełnosprawnym intelektualnie (olimpijczykom 
i paraolimpij czykom).
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