
Oświadczenie złożone
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego

oraz Wojciecha Skurkiewicza
na 7. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 marca 2012 r.

Oświadczenie skierowane do minister sportu i turystyki Joanny Muchy oraz do pełnomocnika rządu do
spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Polityka społeczna państwa zakłada promowanie działań zmierzających do zintegrowania grupy osób nie-

pełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków do jej właściwego rozwoju. Osoby
niepełnosprawne walczą codziennie z własną słabością. Większa sprawność fizyczna jest im potrzebna do
egzystencji w życiu codziennym, a aktywność fizyczna – do przeżywania pozytywnych emocji związanych z
ruchem, który jest uznanym czynnikiem psychoterapeutycznym. Oznacza to, że w początkowym okresie
uczestnictwo w sporcie rekreacyjnym może być jednocześnie działalnością o charakterze rehabilitacyjnym.

Na sport niepełnosprawnych przeznaczono w bieżącym roku o połowę mniej środków finansowych niż w
roku ubiegłym, a w 2012 r. jest przecież paraolimpiada w Londynie. Niepełnosprawni sportowcy mówią, iż
nie będą w stanie właściwie się do niej przygotować, bowiem wydatki na sport niepełnosprawnych obejmują
również wydatki na szkolenia, dofinansowanie zadań, stypendia i nagrody, a wydatki na sport paraolimpijski
dotyczą tylko części zadań w zakresie finansowania sportu osób niepełnosprawnych.

Dlaczego niepełnosprawni sportowcy są tak karani? Dla wielu z nich brak możliwości uprawiania sportu
oznacza wegetację w czterech ścianach! Poza tym polscy sportowcy paraolimpijscy przywożą z zawodów
więcej medali niż ich pełnosprawni koledzy, a w kraju „w nagrodę” obniża się im dofinansowanie!

Trudno jest nam zrozumieć powyższą sytuację, tym bardziej że w „Strategii rozwoju sportu w Polsce do
roku 2015” zapisano, iż „upowszechnianie sportu i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych jest
światowym kierunkiem działań skutkujących usprawnieniem i niwelowaniem barier pomiędzy ludźmi” i
dlatego w Polsce będą podejmowane działania (wynikające ze strategii) zmierzające do „zwiększenia możli-
wości uprawiania sportu i rekreacji fizycznej osobom niepełnosprawnym”, a tym samym do realizacji głów-
nego celu strategicznego „Aktywne i sprawne społeczeństwo”. A tu niepełnosprawni sportowcy nie tylko nie
otrzymują należnej pomocy, ale też nie mają gdzie ćwiczyć – w zdecydowanej większości obiekty są zanie-
dbane, często wymagają kapitalnego remontu, zazwyczaj są trudno dostępne dla osób niepełnosprawnych – i
z kim, bo z reguły praca trenera/instruktora jest dla wielu osób wykonujących ten zawód, ze względu na ni-
skie wynagrodzenie lub jego brak, pracą dodatkową w niepełnym wymiarze godzin (dane GUS).

Zwracamy się zarówno do Pani Minister, jak i do Pana Pełnomocnika z prośbą o informacje w sprawie
zakresu i form finansowania uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne oraz o informacje o zasobach
finansowania reprezentacji Polski w związku z paraolimpiadami, mistrzostwami i innymi formami zawodów
sportowych. Prosimy także o informacje, kto i gdzie może składać wnioski o dofinansowanie?

Ponadto prosimy o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie poruszonego problemu oraz o informacje o pod-
jętych działaniach i inicjatywach kierowanych przez Państwa urzędów.
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