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Wojciech Bożek | Paweł Mańczyk 

„„EEmmeerryyttuurraa  oolliimmppiijjsskkaa””  ‒‒  zzaarryyss  kkoonnssttrruukkccjjii  pprraawwnneejj  

ii  kkiillkkaa  uuwwaagg  oo  ooddbbiieerraanniiuu  llaauurróóww  ssppoorrttoowwyycchh  ww  wwyynniikkuu  

wwyykkrryycciiaa  nniieeddoozzwwoolloonneeggoo  ddooppiinngguu  

Streszczenie: Opracowanie dotyczy analizy konstrukcji prawnej świadczenia 

przyznawanego na podstawie art. 36 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

a w szczególności warunków jego uzyskania. Ponadto Autorzy rozważają moż-

liwość utracenia świadczenia w sytuacji stwierdzenia stosowania niedozwolone-

go dopingu u beneficjenta świadczenia. 

Słowa kluczowe: świadczenie, emerytura olimpijska, niedozwolony doping. 

Uwagi wstępne 

W Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie1 (zwanej da-

lej: u.sport.) ustawodawca przewiduje świadczenie publiczne, które 

pobierać mają prawo sportowcy, którzy ukończyli karierę zawodni-

czą i podczas jej trwania osiągnęli wymienione w u.sport znaczące 

sukcesy sportowe – świadczenie publiczne zwane potocznie „eme-

ryturą olimpijską” (zwane dalej: świadczeniem). 

Omawiane świadczenie stanowi formę uhonorowania przez 

państwo wybitnych sportowców, którzy zapisali się na kartach hi-

storii polskiego sportu poprzez swoje osiągnięcia sportowe, zdoby-

wając medale, jako reprezentanci Polski na zawodach najwyższej 

rangi, a obecnie nie uczestniczą już we współzawodnictwie sporto-

wym2. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza konstruk-

cji prawnej tego świadczenia oraz warunków, które należy spełnić, 

                                                           
1 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm. 
2 M. Badura, Ustawa o sporcie. Komentarz, Wyd. el. LEX 2011, komentarz do 

art. 36 u.sport. 
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aby stać się jego beneficjentem. Ponadto Autorzy pragną zabrać 

głos na temat zasadności ewentualnego odbierania omawianego 

świadczenia w sytuacji wykrycia u jego beneficjenta niedozwolo-

nego dopingu, tj. zagadnienia, które zyskało na aktualności przy 

okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016. 

Autorzy pragną serdecznie podziękować Arturowi Bobrow-

skiemu, Radosławowi Cieślakowi, Michałowi Krzewskiemu, Ję-

drzejowi Łopatto, Michałowi Maroszkowi, Przemysławowi Musia-

le, Justynie Nowakowskiej, Adamowi Popławskiemu, Michałowi 

Suderowi, Małgorzacie Wojtysiak oraz Sandrze Żelechowskiej za 

pomoc przy kwerendzie dotyczącej wybitnych polskich zawodni-

ków. 

Przy tworzeniu niniejszego opracowania Autorzy oparli się 

w głównej mierze na materiale normatywnym według stanu praw-

nego obowiązującego na dzień 1 listopada 2016 r. 

Warunki formalne uzyskania świadczenia 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 u.sport świadczenie przysługuje 

obywatelowi polskiemu, który ukończył 40. rok życia, nie uczest-

niczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

polski związek sportowy3, ma stałe miejsce zamieszkania na teryto-

                                                           
3 Takie brzmienie warunku o nieuczestniczeniu we współzawodnictwie spor-

towym nie wyklucza jakiejkolwiek zawodowej działalności sportowej, gdyż 

literalnie nie obejmuje przeważnie mało popularnych dyscyplin sportowych, 

które nie posiadają polskich sportowych struktur związkowych, jak np. krykiet. 

Ponadto budzi wątpliwości sytuacja, gdy zawodnik uczestniczy co prawda 

w rywalizacji sportowej, która posiada polskie sportowe struktury związkowe, 

jak np. snooker, lecz startuje jedynie w zawodach organizowanych pod auspi-

cjami innych analogicznych związków sportowych – np. World Professional 

Billiards and Snooker Association. Przy okazji warto podkreślić, że ograniczenie 

nie dotyczy jedynie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie, w której 

odniesiono sukces uprawniający do pobierania świadczenia. Na podstawie art. 11 

ust. 5 u.sport minister właściwy do spraw kultury fizycznej prowadzi wykaz 
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rium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Poro-

zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europej-

skim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej4, nie 

był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe5 i reprezentującemu Polskę6: 

1) na igrzyskach olimpijskich; 

2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się 

w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach 

"Przyjaźń 84"; 

3) zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub zawody 

sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 

1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich; 

4) zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody spor-

towe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem 

igrzysk głuchych, 

                                                                                                                                   
polskich związków sportowych. Wykaz jest ogłaszany na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

(http://www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe). 
4 Zatem oprócz 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (wliczając w tę 

liczbę jeszcze Wielką Brytanię) chodzi o 4 państwa członkowskie Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajca-

rię. W ramach ciekawostki można wspomnieć, że istnienie tego warunku powo-

duje, iż omawianego świadczenia nie może uzyskać np. bokser Andrzej Gołota, 

brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu z 1988 r., który mieszka na 

stałe w USA. 
5 Nie przekreśla możliwości pobierania świadczenia prawomocne skazanie za 

nieumyślne przestępstwo (przestępstwo skarbowe) lub skazanie za wykroczenie 

na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jednoli-

ty: Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). Warunek ten spełniać będzie również 

osoba, która co prawda była w przeszłości skazana za umyślne przestępstwo 

(przestępstwo skarbowe), lecz wyrok uległ już zatarciu. Zasady zacierania ska-

zania zawierają art. 106-108 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1117 ze zm.). 
6 Zatem beneficjentem świadczenia nie może być osoba reprezentująca inne 

państwo, choćby posiadała polskie obywatelstwo, czy to w chwili osiągnięcia 

sukcesu sportowego, czy to w czasie pobierania świadczenia. 
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który na ww. imprezach sportowych zdobył co najmniej jeden medal. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki 

z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych 

osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r., będących 

odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów 

sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowied-

nikiem igrzysk głuchych7, wydanym na podstawie art. 36 ust. 11 

u.sport zawodami sportowymi osób niepełnosprawnych odbywają-

cych się przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk parao-

limpijskich są: 

1) Letnie Igrzyska w Heidelbergu w 1972 r.; 

2) Letnie Igrzyska w Toronto w 1976 r.; 

3) Letnie Igrzyska w Arnhem w 1980 r.; 

4) Letnie Igrzyska w Nowym Jorku i Stoke Mandeville w 1984 r.; 

5) Letnie Igrzyska w Seulu w 1988 r.; 

6) Zimowe Igrzyska w Örnsköldsvik w 1976 r.; 

7) Zimowe Igrzyska w Geilo w 1980 r.; 

8) Zimowe Igrzyska w Innsbrucku w 1984 r.; 

9) Zimowe Igrzyska w Innsbrucku w 1988 r. 

Natomiast, zgodnie z tym samym rozporządzeniem, zawo-

dami sportowymi odbywającymi się przed 2001 r., będącymi od-

powiednikiem igrzysk głuchych są: 

1) Letnie Igrzyska w Sztokholmie w 1939 r.; 

2) Letnie Igrzyska w Mediolanie w 1957 r.; 

3) Letnie Igrzyska w Helsinkach w 1961 r.; 

4) Letnie Igrzyska w Waszyngtonie w 1965 r.; 

5) Letnie Igrzyska w Belgradzie w 1969 r.; 

6) Letnie Igrzyska w Malmö w 1973 r.; 

                                                           
7 Dz. U. z 2011 r. Nr 20, poz. 105. 



„Emerytura olimpijska” ‒ zarys konstrukcji prawnej i kilka uwag o odbieraniu 

laurów sportowych w wyniku wykrycia niedozwolonego dopingu 

13 
 

7) Letnie Igrzyska w Bukareszcie w 1977 r.; 

8) Letnie Igrzyska w Kolonii w 1981 r.; 

9) Letnie Igrzyska w Los Angeles w 1985 r.; 

10) Letnie Igrzyska w Christchurch w 1989 r.; 

11) Letnie Igrzyska w Sofii w 1993 r.; 

12) Letnie Igrzyska w Kopenhadze w 1997 r. 

Aby nabyć prawo do omawianego świadczenia należy spełnić 

łącznie wszystkie ww. warunki. 

Procedura przyznania i odebrania świadczenia 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 u.sport świadczenie przyznaje mi-

nister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji, na 

wniosek osoby zainteresowanej, w którym to wniosku osoba zain-

teresowana jest obowiązana udokumentować spełnienie wszystkich 

warunków jego przyznania. Skoro ustawodawca posłużył się ter-

minem „udokumentowanie”, należy przyjąć, że formą udowodnie-

nia spełniania przesłanek uzyskania świadczenia jest wyłącznie 

forma pisemna – dokument. Niestety ustawodawca nie precyzuje 

jakie dokumenty należy przedstawić by wykazać spełnienie po-

szczególnych kryteriów przyznania świadczenia. Z drugiej strony 

pozwala to na pozytywnie rozumiany luz decyzyjny przy rozpatry-

waniu poszczególnych wniosków wybitnych sportowców. 

W odniesieniu do najważniejszej przesłanki, tj. zdobycia me-

dalu olimpijskiego wydaje się, że wystarczającym dokumentem jest 

zaświadczenie8 wydane przez Polski Komitet Olimpijski, Polski 

Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Osób Niepełnosprawnych 

                                                           
8 Podstawą prawną wydania tego, jak i każdego następnego zaświadczenia, 

o którym mowa w niniejszym opracowaniu (z wyjątkiem zaświadczenia 

o niekaralności) będzie art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (zwanej dalej: K.p.a., tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016 r., poz. 23 ze zm.). 
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START lub Polski Związek Sportowy Głuchych (w zależności od 

imprezy sportowej, na której odniesiono sukces). 

Odpowiedni wiek i obywatelstwo polskie wykazać można za 

pomocą dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszpor-

tu). W praktyce będzie to zatem uwierzytelniona notarialnie ksero-

kopia któregoś z tych dokumentów. 

Wykazanie stałego zamieszkiwania na terytorium jednego 

z wymienionych w u.sport państw może polegać na przedstawieniu 

zaświadczenia wydanego przez właściwy organ ze względu na owe 

miejsce zamieszkania – w przypadku zamieszkiwania w Polsce 

właściwym dokumentem byłoby zaświadczenie uzyskane 

w odpowiednim urzędzie gminy. 

Spełnienie przesłanki niekaralności za umyślne przestępstwo 

wykazane być powinno stosownym zaświadczeniem uzyskanym 

z Krajowego Rejestru Karnego wydanym w trybie przepisów 

Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym9. 

Udokumentowanie ostatniego warunku, tj. nieuczestniczenie 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski 

związek sportowy może nastręczać najwięcej problemów. Trudno 

bowiem oczekiwać, aby wnioskodawca miał obowiązek skomple-

tować stosowne zaświadczenia od każdego związku sportowego 

działającego w Polsce, tj. od ok. 70 związków sportowych. W prak-

tyce wystarczającym wydaje się być uzyskanie zaświadczenia ze 

związku sportowego właściwego w sprawach dyscypliny sporto-

wej, w której wnioskodawca odnosił sukcesy sportowe oraz złoże-

nie pisemnego oświadczenia przez wnioskodawcę o nieuczestni-

czeniu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez 

pozostałe polskie związki sportowe. 

                                                           
9 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1036 ze zm. 
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Zgodnie z art. 36 ust. 6 u.sport minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej odmawia, w drodze decyzji, przyznania świad-

czenia, jeżeli osoba zainteresowana nie spełnia co najmniej jednego 

z warunków koniecznych do uzyskania świadczenia. Od tej decyzji 

wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie. Wzruszyć tę decyzję 

można jedynie poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy w myśl art. 127 § 3 K.p.a. W razie ponownego odmówienia 

przyznania świadczenia możliwe jest skierowanie skargi do woje-

wódzkiego sądu administracyjnego, tj. uruchomienia trybu kontroli 

sądowo-administracyjnej. 

Ponowne złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 

w oparciu o identyczny stan faktyczny powinno skutkować jego 

odrzuceniem z uwagi na istnienie decyzji ostatecznej w tym zakre-

sie, natomiast w sytuacji, gdy okoliczności istotne dla uzyskania 

prawa do omawianego świadczenia uległy zmianie, ponowne roz-

patrzenie sprawy i wydanie pozytywnej decyzji dla wnioskodawcy 

jest możliwe, a wręcz prawnie wskazane (o ile w zmienionym sta-

nie faktycznym wszystkie przesłanki do przyznania świadczenia są 

spełnione). 

Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do nie-

zwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej o ustaniu co najmniej jednego z warunków przyznania 

świadczenia, a ów minister jest zobowiązany do pozbawienia takiej 

osoby, w drodze decyzji, świadczenia, począwszy od miesiąca, 

w którym ustał co najmniej jeden z warunków (art. 36 ust. 8 i 9 

u.sport). 

W sytuacji, gdy minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

uzyska z urzędu wiedzę o pobieraniu świadczenia przez osobę, 

która nie spełnia łącznie wszystkich warunków, również zobligo-

wany jest do wydania stosownej decyzji odbierającej to świadcze-
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nie, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku należałoby ustalić rów-

nież z jakim momentem pobierane świadczenie stało się nienależne 

i wszcząć postępowanie zmierzające do wyegzekwowania zwrotu 

świadczenia za czas, gdy było nienależne wraz z odsetkami. 

Wysokość świadczenia, wartość wypłaconych świadczeń 

i kwestie podatkowe 

Podstawową zasadą, która odnosi się do analizowanego 

świadczenia jest prawo do uzyskania jednego świadczenia, w opar-

ciu o wybraną przez wnioskodawcę podstawę, pomimo wielokrot-

nego spełniania warunków świadczenia, tj. zdobycia więcej niż 

jednego medalu olimpijskiego (art. 36 ust. 10 u.sport). 

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc przez urząd obsługu-

jący ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, począwszy 

od miesiąca, w którym świadczenie zostało przyznane (art. 36 ust. 

7 u.sport). Ustalenie, że świadczenie byłoby należne również za 

okres poprzedzający złożenie wniosku nie powoduje, że świadcze-

nie jest wypłacane z wyrównaniem za ów okres. 

W myśl art. 36 ust. 3 u.sport świadczenie przysługujące 

w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej 

dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość określa 

ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej 

w wysokości 1,410. Na podstawie art. 36 ust. 3 u.sport oraz 

art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 201611 wysokość 

                                                           
10 Wysokość świadczenia nie jest różnicowana z uwagi na rodzaj zdobytego 

medalu (złoty, srebrny, brązowy) i charakter igrzysk olimpijskich (letnie, zimo-

we, paraolimpijskie, głuchych). Ponadto wypłata świadczenia (i jego wysokość) 

nie jest uzależniona od wysokości innych dochodów uzyskiwanych przez wnio-

skodawcę. 
11 Dz. U. z 2016 r., poz. 278. 
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świadczenia w 2016 roku wynosi 2 623,38 zł miesięcznie12, 

a w 2015 roku wynosiło 2 483,77 zł miesięcznie13. 

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie osobie uprawnionej, 

niemożliwe jest jego scedowanie na inną osobę i wygasa z chwilą 

śmierci beneficjenta. Ostatnie świadczenie wypłacane jest za mie-

siąc, w którym nastąpił zgon. O zgonie świadczeniobiorcy powinna 

poinformować właściwego ministra jego rodzina lub inne osoby 

spokrewnione, mając na uwadze, że w przypadku nieotrzymania 

stosownej informacji zostaną podjęte działania zmierzające do od-

zyskania od spadkobierców nienależnie wypłaconych świadczeń. 

Według najaktualniejszych dostępnych danych14: 

1) w 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świad-

czenia dla medalistów igrzysk olimpijskich dla 266 osób na 

łączną kwotę 7 787 341,22 zł.  

2) w 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świad-

czenia dla medalistów igrzysk paraolimpijskich, zawodów 

sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się 

przed 1992 r., będących odpowiednikiem igrzysk paraolim-

pijskich, igrzysk głuchych i zawodów sportowych odbywa-

jących się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk 

głuchych dla 241 osób na łączną kwotę 7 035 531,34 zł. 

3) w 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki wypłaciło świad-

czenia dla medalistów zawodów Przyjaźń 84 dla 61 osób na 

łączną kwotę 1 817 522,35 zł. 

                                                           
12 http://www.msport.gov.pl/swiadczenia-pieniezne-sport/wysokosc-swiadczen 

ia-pienieznego-w-2016-roku (1.11.2016). 
13 http://www.msport.gov.pl/swiadczenia-pieniezne-sport/informacja-na-temat-

wysokosci-swiadczenia-pienieznego-w-2015-roku (1.11.2016). 
14 http://www.msport.gov.pl/swiadczenia-pieniezne-sport/informacja-o-kwotac 

h-wyplaconych-w-2015-roku (1.11.2016). 
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Łączna kwota wydatków na ten cel z budżetu państwa 

w 2015 r. wyniosła 16 640 394,91 zł. 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie, na mocy Ustawy 

z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych15, art. 40e Ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych16, który zwalnia całkowicie świadczenie z podatku. 

Odbieranie świadczenia w wyniku wykrycia niedozwolonego 

dopingu 

Na wstępie tego zagadnienia trzeba podkreślić, że w myśl ak-

tualnie obowiązującego porządku prawnego w Polsce stosowanie 

dopingu17 przez zawodnika nie stanowi przestępstwa. W odniesie-

niu do omawianej kwestii można wspomnieć jedynie o art. 50 

u.sport, który stanowi w ust. 1, że: „kto małoletniemu zawodnikowi 

podaje substancję zabronioną lub stosuje wobec niego metodę za-

bronioną w rozumieniu przepisów o zwalczaniu dopingu w sporcie 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2”, a w ust. 2: „tej samej karze podlega, kto bez 

wiedzy zawodnika podaje jemu substancję zabronioną lub stosuje 

wobec niego metodę zabronioną w rozumieniu przepisów 

                                                           
15 Dz. U. z 2015 r., poz. 1321. 
16 Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm. 
17 Tematu dopingu i jego zwalczania w sporcie dotyczą art. 43-45 u.sport. 

W art. 43 u.sport zawarta jest definicja dopingu. Przez doping rozumie się 10 

zachowań, wśród których wymieniono m.in. te oczywiste – obecność substancji 

zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika, 

czy użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub 

metody zabronionej, jak i takie, które w powszechnym rozumieniu za doping 

mogą nie być postrzegane – wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowa-

dzenia do obrotu substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających stoso-

wanie metody zabronionej, czy nieprzedstawienie wymaganych informacji na 

temat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopingowej. 
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o zwalczaniu dopingu w sporcie”. Wniosek z powyższego, że 

ustawodawca penalizuje jedynie zachowania personelu pomocni-

czego małoletniego zawodnika dotyczące podawania mu dopingu18. 

Powyższa konstatacja ma przełożenie na okoliczność, że sto-

sowanie dopingu nie doprowadzi do skazania za przestępstwo 

umyślne i przez to nie stanie się ogólną przesłanką do odebrania 

świadczenia. 

Przepisy u.sport w zakresie analizowanego świadczenia nie 

zawierają innych dodatkowych przesłanek mających wpływ na 

prawo poboru tego świadczenia, a zwłaszcza przesłanek natury 

moralnej i etycznej, czy też wprost związanych ze stosowaniem 

niedozwolonego dopingu. Trudno więc i z tej strony wskazać na 

jakąś ogólną regułę postępowania zmierzającą do odebrania świad-

czenia. 

Natomiast warto zastanowić się nad innymi niż prawnokarne 

skutkami wykrycia dopingu u zawodnika. Wśród w zasadzie obli-

gatoryjnie stosowanych sankcji względem nieuczciwego sportowca 

znajduje się m.in. anulowanie wszelkich wyników sportowych uzy-

skanych w czasie, gdy zawodnikowi udowodniono doping, co wią-

że się z sytuacją, niestety coraz częściej występującą, modyfikowa-

nia tabeli wyników poszczególnych zawodów sportowych, poprzez 

usuwanie z nich osiągnięć zawodników zdyskwalifikowanych. 

Wielokrotnie powodowało to zmiany również na podium danej 

konkurencji i zmianę uhonorowanych medalami zawodników. Za-

tem, o ile doping nie może wpłynąć w sposób ogólny na prawo 

zawodnika do świadczenia, o tyle w przypadku poszczególnych 

jego osiągnięć ma on istotne znaczenie. Przykładowo, jeśli zawod-

nik, za podstawę do uzyskania świadczenia wskaże medal zdobyty 

                                                           
18 M. Mróz, Odpowiedzialność za doping w sporcie, https://marcinmrozblog. 

wordpress.com/2014/10/27/odpowiedzialnosc-za-doping-w-sporcie/ (1.11.2016). 
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na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, a następnie zostanie mu ów 

medal odebrany w konsekwencji dyskwalifikacji (np. na skutek 

wykrycia niedozwolonego dopingu), to odpadnie temu zawodni-

kowi podstawowa przesłanka do uzyskania świadczenia jaką jest 

uzyskanie lauru olimpijskiego. W sytuacji, gdy zawodnik ten nie 

posiada innego osiągnięcia, które kwalifikuje go do tego świadcze-

nia, to traci on w ogóle prawo do świadczenia. 

Wnioski końcowe 

Omawiane świadczenie jest uzasadnioną gratyfikacją dla wy-

bitnych sportowców, którzy poświęcając praktycznie cały swój 

czas oraz życie prywatne osiągają znaczące sukcesy na arenie mię-

dzynarodowej. Stanowi ono wymierną nagrodę dla sportowca, bę-

dącą jednocześnie stosunkowo nieznacznym obciążeniu dla budże-

tu państwa. 

W opinii Autorów powszechnie stosowane określenie „eme-

rytura olimpijska” nie jest do końca poprawne, gdyż świadczenie to 

nie ma nic wspólnego z systemem ubezpieczeń społecznych, nie 

wymaga od sportowca odprowadzania żadnych składek, ani wyka-

zywania odpowiedniego stażu składkowego. Pewnej analogii po-

między analizowanym świadczeniem, a świadczeniem emerytal-

nym można doszukiwać się jedynie w przesłance wieku, a miano-

wicie omawiane świadczenie, pominąwszy wszystkie inne kryteria, 

można uzyskać najwcześniej po ukończeniu 40. roku życia. 

Autorzy zauważają pewne mankamenty tej regulacji w sferze 

czysto sportowej, a mianowicie w ramach wniosków de lege feren-

da sugerują rozszerzenie kategorii zawodów sportowych, w któ-

rych osiągnięte sukcesy również wiązałyby się z prawem ubiegania 

się o świadczenie. W obecnym stanie prawnym w katalogu zawo-

dów są jedynie igrzyska olimpijskie, co jest w pełni zrozumiałe, 
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gdyż w większości konkurencji sportowych są to najbardziej pre-

stiżowe zawody sportowe. Jednakże z racji tego, że na igrzyskach 

olimpijskich brakuje wielu ważnych dyscyplin sportowych należy 

zauważyć, że zawodnicy je uprawiający mogą czuć uzasadniony 

żal, że omija ich równie uzasadnione uhonorowanie materialne. 

W tym kontekście można wspomnieć przykładowo o bogatych pol-

skich tradycjach w sportach szybowcowych19, motorowodnych20, 

muay-thai21, czy żużlowych22. Ponadto, warto byłoby rozważyć 

możliwość poszerzenia katalogu imprez sportowych również 

o mistrzostwa świata w danej olimpijskiej konkurencji sportowej. 

W polskich annałach sportu odnaleźć można wielu wybitnych spor-

towców, którzy odnosili liczne i znaczące sukcesy sportowe, lecz 

różne zrządzenia losu sprawiły, że nigdy nie zdobyli medalu olim-

pijskiego23. Taka zmiana z pewnością zwiększyłaby wydatki budże-

towe na ten cel, lecz Autorzy uważają, że byłyby to dobrze wydat-

kowane środki. 

                                                           
19 M.in. Sebastian Kawa, dziesięciokrotny mistrz świata w konkurencjach szy-

bowcowych. 
20 M.in. Waldemar Marszałek, sześciokrotny mistrz świata w konkurencjach 

motorowodnych. 
21 M.in. Joanna Jędrzejczyk, sześciokrotna mistrzyni świata w muay-thai. 
22 M.in. Osiemnastokrotnie polska reprezentacja stawała na podium drużyno-

wych mistrzostw świata, w tym pięciokrotnie na najwyższym jego stopniu, in-

dywidualni mistrzowie świata Tomasz Gollob i Jerzy Szczakiel. 
23 M.in. Paweł Fajdek, dwukrotny mistrz świata i mistrz Europy w rzucie mło-

tem, nieżyjący już Zbigniew Średnicki, mistrz świata w boksie, siatkarska repre-

zentacja Polski, która zdobyła w 2014 r. mistrzostwo świata, reprezentacja Polski 

piłkarzy ręcznych, którzy zdobywali w 2007 r. srebro mistrzostw świata 

i dwukrotnie (2009 r. i 2015 r.) brązowe medale, kolarz szosowy Michał Kwiat-

kowski, pływacy Paweł Korzeniowski, Mateusz Sawrymowicz i Radosław Ka-

węcki, skoczek o tyczce Paweł Wojciechowski, maratonka Wanda Panfil-

Gonzalez, siedmioboista Sebastian Chmara, kajakarz Piotr Siemionowski, wind-

surfer Piotr Myszka, żeglarka Jolanta Ogar oraz kajakarze Roman Rynkiewicz, 

Andrzej Jezierski, Michał Gajownik, Adam Ginter, Marcin Kobierski, Michał 

Śliwiński, Wojciech Tyszyński, Denis Ambroziak, Dawid Putto, Sebastian Szy-

puła, Ryszard Oborski, Grzegorz Śledziewski, Daniel Wełna, Grzegorz Kołtan, 

Edyta Dzieniszewska i Ewelina Wojnarowska. 
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„Olympic pension” ‒ legal construction and a couple of remarks about losing 

this cash benefit in case of finding the use of illegal doping  

This paper concerns the analysis of the legal contruction of cash benefit awarded 

on the basis of art. 36 of the Act of sports, and in particular the conditions to 

obtain it. In addition, authors are considering the possibility of losing this benefit 

in case of finding the use of illegal doping by the beneficiary this benefits. 

 

 


