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Pani
Iwona Sierocka 
Wicestarosta Płocki 
ul. Bielska 59 
09-400 Płock

Szanowna Pani,

odpowiadając na petycję Rady Powiatu w Płocku (uchwała nr 60/VII/2019 Rady Powiatu 
w Płocku z dnia 24 kwietnia 2019 r.) w sprawie uwzględnienia w obowiązujących przepisach 
wspierania zawodników Olimpiad Specjalnych, w szczególności poprzez zmianę ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i ujęcie w niej reprezentantów Polski na Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych przy przyznawaniu stypendiów sportowych finansowanych z budżetu państwa 
oraz świadczeń pieniężnych informuję, że Minister Sportu i Turystyki nie uwzględnił 
powyższej petycji.

Obszar sportu regulowany jest przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263 i 1669), dalej jako „ustawa”. W obszarze tym wyróżnia się dwie 
podstawowe formy aktywności sportowej: sport powszechny (masowy), zorientowany na sam 
fakt uczestnictwa i realizację potrzeb o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym, 
kulturowym, zdrowotnym, edukacyjnym, który jest utożsamiany z rekreacją ruchową, oraz 
sport wyczynowy, ukierunkowany na rywalizację i osiąganie jak najlepszych wyników 
sportowych. Sport wyczynowy związany jest przy tym z przestrzeganiem ściśle określonych 
reguł służących zachowaniu równych szans we współzawodnictwie sportowym, jak również 
zakłada istnienie systemu instytucjonalnego, umożliwiającego prowadzenie 
współzawodnictwa w ramach ściśle określonych struktur organizacyjnych.

Przyjęte w ustawie unormowania realizują zasadę wolności uprawiania i organizowania sportu 
oraz uzupełniającą ją zasadę pomocniczości państwa w tym obszarze. Sport jest domeną 
wolności obywatelskich, jego organizowanie i uprawianie jest wolne. Działające w obszarze 
sportu organizacje (o charakterze stowarzyszeniowym) są samoregulujące się, samodzielnie 
określają swoje cele i programy działania. Ze względu na autonomię sportu, regulacja 
ustawowa ograniczona jest do niezbędnego minimum. Obejmuje podstawowe unormowania
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odnoszące się do sportu, w szczególności dotyczące uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe lub z ich upoważnienia przez inne 
podmioty. Zgodnie z art. 13 ustawy polskie związki sportowe posiadają wyłączne kompetencje 
w zakresie ustanawiania reguł sportowych. Samodzielnie wyznaczają sportowe i organizacyjne 
reguły w danym sporcie oraz zapewniają ich przestrzeganie. Polskie związki sportowe mają 
prawo powoływania kadry narodowej i przygotowywania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Wyłączne prawa 
przyznane polskim związkom sportowym wynikają z ich członkostwa w strukturach 
międzynarodowych federacji sportowych oraz przynależności do Ruchu Olimpijskiego. 
Regulacje dotyczące stypendiów sportowych, jak również świadczeń pieniężnych adresowane 
są do uczestników zinstytucjonalizowanego współzawodnictwa sportowego, w szczególności 
członków kadr narodowych powołanych przez właściwe polskie związki sportowe.

Sport powszechny, jako co do zasady uprawiany poza systemem zorganizowanego 
współzawodnictwa, pozostaje obszarem wolnym od reglamentacji prawnej.

W związku z podziałem obszaru sportu na sport wyczynowy, który jest objęty regulacją 
prawną, i sport powszechny, zasadniczo wolny od takiej regulacji, istotne jest określenie 
do którego z tych obszarów przynależy ruch Olimpiad Specjalnych (Special Olympics).

Zgodnie ze statutem Special Olympic Inc. misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie 
całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach 
sportowych dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie ciągłej 
możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością 
ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami, 
społecznością lokalną. Słowa przysięgi olimpijskiej podkreślają aspekt uczestnictwa 
w rywalizacji sportowej: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę 
dzielny w swym wysiłku

W Oficjalnych Przepisach Ogólnych Special Olympics wskazano, że realizacja misji Olimpiad 
Specjalnych dokonuje się poprzez: zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
możliwości szkolenia oraz uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, tworzenie 
atmosfery olimpijskiej w czasie zawodów, zwiększenie świadomości społecznej 
i wiedzy o możliwościach osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie rodzicom 
i członkom rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną przeżycia radości i dumy 
z uczestnictwa ich podopiecznych w zawodach sportowych, poszerzenie wiedzy trenerów 
i zawodników na temat zakresu konkurencji i dyscyplin sportowych w Olimpiadach 
Specjalnych.

W ramach Olimpiad Specjalnych organizowane są zawody szczebla lokalnego, regionalnego, 
krajowego, kontynentalnego i światowego. Najważniejsze z nich, letnie i zimowe światowe 
igrzyska Olimpiad Specjalnych, odbywają się co 4 lata, naprzemiennie co 2 lata igrzyska letnie 
i zimowe. Zawody rozgrywane są na podstawie oficjalnych przepisów sportowych Olimpiad 
Specjalnych, które są oparte na regulacjach międzynarodowych lub narodowych federacji
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sportowych i uwzględniają modyfikacje tych reguł, wynikające z potrzeby zapewnienia 
równych szans uczestnictwa w zawodach zawodnikom o różnym poziomie sprawności.

Celem Olimpiad Specjalnych jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
udziału w zawodach sportowych. Zawodnicy kwalifikowani są do grup o wyrównanym 
poziomie sprawności. Mają oni zapewnione równe szanse awansu na wyższy poziom 
uczestnictwa w zawodach, niezależnie od ich poziomu możliwości. Kwalifikacja na zawody 
wyższego szczebla odbywa się na podstawie uczestnictwa w zawodach niższego szczebla. 
Warunkiem awansowania na wyższy poziom rozgrywek jest uczestnictwo zawodnika 
minimum przez 10 godzin w ciągu 2 miesięcy w zorganizowanym procesie treningowym 
w sporcie, w którym planowany jest awans oraz uzyskanie przez zawodnika pierwszego 
miejsca w rozgrywkach niższego szczebla w tym samym sporcie i w tej samej konkurencji. 
Elementem wyróżniającym Olimpiady Specjalne od innych organizacji sportowych jest 
antyelitamość, która oznacza, że do rozgrywek kwalifikowani są zarówno zawodnicy
0 wysokim, jak i niskim poziomie sprawności, którzy zajęli najwyższe miejsce w swoich 
grupach startowych.

We współzawodnictwie organizowanym przez Olimpiady Specjalne nie prowadzi się rejestracji 
najlepszych wyników czy rekordów sportowych zawodników. Zabronione jest nagradzanie 
zawodników pucharami w celu wykluczenia skojarzeń ze sportem wyczynowym.

Ruch Special Olympics organizowany jest w Polsce przez Olimpiady Specjalne Polska. 
Zgodnie z § 2 ust. 1 statutu, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska jest organizacją 
masową o charakterze społecznym, działającą na rzecz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i ich rodzin oraz pozostałych członków. Na podstawie § 7 statutu celami 
Stowarzyszenia są m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób
z niepełnosprawnością intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację 
sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie 
sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, 
jak również ich rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym; realizacja misji, celów
1 głównych założeń ruchu Special Olympics; reprezentowanie sportu polskiego dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z Narodowymi Programami Olimpiad 
Specjalnych oraz Special Olympics Inc.; zapewnienie udziału polskiej reprezentacji 
w europejskich i światowych igrzyskach Special Olympics oraz innych imprezach tej 
organizacji poza granicami kraju. Zgodnie z § 8 pkt 1 statutu Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele poprzez organizowanie działalności sportowej dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną zgodnie z filozofią i zasadami międzynarodowego ruchu Special Olympics Inc., 
Oficjalnymi Przepisami Ogólnymi Special Olympics i Oficjalnymi Przepisami Sportowymi 
Special Olympics, jak również innymi regulacjami wydanymi przez władze tego ruchu, o ile 
nie stoją one w sprzeczności ze statutem Stowarzyszenia i prawodawstwem RP. Stosownie 
do § 8 pkt 3 statutu Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez organizowanie 
i koordynowanie systemu współzawodnictwa sportowego szczebla regionalnego 
i centralnego.
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Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że współzawodnictwo sportowe organizowane 
w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych nie może być zakwalifikowane do obszaru sportu 
wyczynowego. Podstawowym celem Olimpiad Specjalnych jest bowiem umożliwienie osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwa w zawodach sportowych niezależnie od ich 
poziomu sprawności. Jego urzeczywistnieniu służą dostosowane do potrzeb uczestnictwa 
reguły sportowe. Tymczasem w ramach sportu wyczynowego rywalizacja sportowa 
prowadzona jest według ściśle określonych reguł związanych z selekcją zawodników 
i ukierunkowanych na osiągnięcie jak najlepszego wyniku sportowego. Przypisanie ruchowi 
Olimpiad Specjalnych celów sportu wyczynowego byłoby naruszeniem podstawowych założeń 
i misji tego ruchu.

Ruch Olimpiad Specjalnych jest organizowany w ramach sportu powszechnego, w związku 
z czym powinien pozostać obszarem wolnym od reglamentacji prawnej.

Pouczenie:
Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) sposób 
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Do wiadomości:
Pan Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Z poważaniem
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