
Warszawa, dnia 17 stycznia 2007 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym

oraz ustawy o kulturze fizycznej

Uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2007 r., z przedłożenia

poselskiego, ustawa zmierza do przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego, o

którym mowa w art. 38 ustawy o sporcie kwalifikowanym, zdobywcom co najmniej jednego

złotego medalu podczas zawodów "Przyjaźń 84", zakwalifikowanym wcześniej do składu

reprezentacji kraju na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

Zawody sportowe "Przyjaźń 84" zostały zorganizowane przez Związek Radziecki

jako rodzaj rekompensaty za wymuszony na państwach socjalistycznych bojkot igrzysk

olimpijskich w 1984 r. w Los Angeles.

W aktualnym stanie prawnym świadczenie pieniężne z art. 38 ustawy o sporcie

kwalifikowanym przysługuje reprezentantom Polski na igrzyskach olimpijskich, którzy:

1) zdobyli co najmniej jeden medal olimpijski,

2) ukończyli 35. rok życia,

3) nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

4) mają obywatelstwo polskie,

5) mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

6) nie byli karani za przestępstwo popełnione umyślnie.

Według Wnioskodawców wyłączenie z kręgu uprawnionych do świadczenia

pieniężnego dla medalistów olimpijskich, medalistów zawodów "Przyjaźń 84", którzy

uzyskawszy kwalifikację do składu reprezentacji Polski na igrzyskach w Los Angeles, nie

wzięli w nich udziału z powodu arbitralnej decyzji politycznej, stanowi naruszenie

konstytucyjnej zasady równości. Zawody "Przyjaźń 84" miały bowiem charakter identyczny z

igrzyskami olimpijskimi.

Zgodnie z nowelą, świadczenie pieniężne dla medalistów zawodów "Przyjaźń 84"

zakwalifikowanych do udziału w igrzyskach w Los Angeles, będzie wypłacane w wysokości i
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na zasadach przewidzianych w art. 38 ustawy o sporcie kwalifikowanym dla medalistów

olimpijskich.

Senat RP, rozpatrując na 26 posiedzeniu ustawę budżetową na rok 2007, przyjął

poprawkę o utworzeniu nowej rezerwy celowej - Środki na świadczenia dla medalistów

zawodów "Przyjaźń 84", z kwotą świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.500 tys. zł.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Oprac. M. Telec


