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Stosownie do postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169) dyskryminacja kogokolwiek ze 

względu na niepełnosprawność jest naruszeniem przyrodzonej godności i wartości 

osoby ludzkiej. Pomimo istnienia różnych rozwiązań i przedsięwzięć osoby 

z niepełnosprawnościami w dalszym ciągu napotykają na bariery w udziale w życiu 

społecznym jako równoprawni członkowie społeczeństwa. 

Zgodnie z art. 30 Konwencji państwa-strony zobowiązane są do podjęcia 

działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa, na 

równych zasadach z innymi obywatelami, w zajęciach sportowych. Tymczasem 

Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o problemie braku odpowiedniej 

opieki medycznej dla zawodników powyżej 23. roku życia zakwalifikowanych do 

reprezentowania Polski na olimpiadach specjalnych. 

Stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2010 r, Nr 127, poz. 857 ze zm.), z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, finansowane są koszty opieki 

medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach 

olimpijskich i paraolimpijskich. Analizując ten przepis należy zauważyć, iż obok 

mchów olimpijskiego i paraolimpijskiego istnieje także ruch olimpiad specjalnych, 
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natomiast zawodników reprezentujących Polską na olimpiadach specjalnych w tym 

przepisie pominięto. 

W przygotowaniach do letnich i zimowych olimpiad specjalnych uczestniczy 

blisko 300 zawodników. Niewątpliwie jednym z ważnych elementów koniecznych do 

stworzenia tym sportowcom odpowiednich warunków do reprezentowania Polski jest 

zapewnienie im opieki medycznej. 

Kwestię zapewnienia opieki medycznej sportowcom powyżej 23. roku życia 

reguluje art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, ze zm.), zgodnie z którym świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, 

zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób obejmują (...) wykonywanie 

badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 

21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy nie otrzymują 

wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu. Regulacja ta obejmuje także 

zawodników zakwalifikowanych do reprezentowania Polski na olimpiadach 

specjalnych. Brakuje natomiast regulacji zapewniającej opiekę medyczną zawodnikom 

powyżej 23. roku życia zakwalifikowanym do reprezentowania Polski na olimpiadach 

specjalnych. W związku z tym, w celu wdrożenia Konwencji o Prawach Osób 

Niepełnosprawnych konieczna jest nowelizacja przepisu art. 29 ust. 4 ustawy o sporcie 

i rozszerzenie przyznanych ustawą uprawnień o tę grupę zawodników. 

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, ze 

zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do 

przedstawionych kwestii oraz poinformowanie mnie o zajętym w tej sprawie 

stanowisku. 


