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Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej w sporcie

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Przy okazji omawiania tej ustawy nie mogę powstrzymać się od bardziej ogólnej refleksji.
Otóż regulacje ustawowe stają się coraz bardziej szczegółowe, mamy nadregulacje,
mamy nadmiar przepisów, a sprawa, o której była już mowa w pytaniach i w
wystąpieniu… Kiedy jeden związek sportowy nie postępuje w sposób, który, jak by się
nam wydawało, powinien być oczywisty… W takim przypadku nie istnieje ani pojęcie
odpowiedzialności moralnej, ani odpowiednie formy egzekwowania oczekiwań. I musimy
wszystko zapisać w ustawie, a w ten sposób liczba ustaw i ich szczegółowość nieustannie
rośnie.
Druga refleksja jest taka: czy Polacy, reprezentanci Polski, którzy są wspierani finansowo
z pieniędzy podatników, powinni uczestniczyć w zawodach międzynarodowych, na
których nie wolno prezentować godła czy barw narodowych? A jeżeli uznamy, że z
różnych powodów jest uzasadnione, żeby tak było, to czy Polska, czy polskie związki
sportowe nie winny się domagać takiego prawa tam, gdzie go nie ma? Oczywiście są to
pewne rozważania, które wykraczają poza tę nowelizację, ale wydaje się, że warto o nich
powiedzieć i pamiętać.
Trzeba również powiedzieć, że zgodnie z dotychczasową regulacją związki sportowe
mają prawo umieszczać godło. Wydawało się, że cóż może być bardziej godnego od
posiadania takiego prawa, że jest to oczywisty nakaz moralny. Okazało się, że to stało się
niewystarczające. W związku z tym wydaje się, że obecny zapis też jest w tym zakresie
ułomny, bo okazuje się, że rzeczy oczywiste nie są oczywiste, skoro w zapisie mówiącym,
że związki umieszczają godło, chyba że przepisy międzynarodowe stanowią inaczej, jakby
gubi się podmiot, decydenta. Związki decydują, ale nie odbywa się to w trybie podjęcia
jakiejś decyzji, więc tak naprawdę nie wiadomo, kto tę decyzję podejmuje.
Stąd też pozwalam sobie złożyć stosowną poprawkę, która decyzję o odstąpieniu od
umieszczania na stroju godła pozostawia ministrowi sportu, który podejmuje ją w trybie
decyzji administracyjnej. Mamy nadzieję, że takich przypadków nie będzie wiele. Dziękuję
za uwagę.

