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Sport i dekomunizacja

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa, o której dyskutujemy, jest ważna. Ona nie dotyczy tylko zmian związanych z
lustracją i dekomunizacją polskich związków sportowych, jest w niej wiele innych ważnych
zmian. Chciałbym zwrócić uwagę na obszar, którym zajmowała się Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu, w szczególności na kwestie dotyczące kar dla sportowców, którzy stosowali doping.
Trzeba zwrócić uwagę, że Polska jest liderem w zwalczaniu dopingu. Pan minister jest
jedynym przedstawicielem Europy w światowym komitecie antydopingowym. Stąd te ważne
zapisy, które zgłosiliśmy na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, o których zresztą
pan minister wspominał.
Chciałbym krótko odnieść się do tych wątpliwości konstytucyjnych. No, poruszamy się na
gruncie zupełnie innych rozwiązań prawnych niż te, które obowiązywały, kiedy Trybunał
Konstytucyjny tą sprawą się zajmował. Nie ma wątpliwości, że związki sportowe nie są
zwykłymi organizacjami pozarządowymi, które rządzą się swoimi prawami, działają na
podstawie prawa o stowarzyszeniach, że są to stowarzyszenia zwykłe czy rejestrowe. One
czerpią istotne środki finansowe z budżetu państwa, o czym notabene wspomina Trybunał
Konstytucyjny w tym wyroku, mówiąc, że związki sportowe nie mają żadnego związku z
władztwem publicznym ani z gospodarowaniem mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
Państwa. Ale tutaj, jak widać, pewien związek jest. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że
podnoszony wtedy przez Trybunał Konstytucyjny fakt, iż te związki są tworzone jako
stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń… To się w tej chwili zmieniło, w tej ustawie są
stosowne zapisy. Oczywiście związki są zobowiązane do przestrzegania pewnych zapisów
ustawy o stowarzyszeniach, ale są to jakby trochę inne byty prawne.
Zresztą muszę powiedzieć, że trochę mnie dziwi podnoszenie tego, że takie warunki się tu
pojawiają, a nie podnosi się innych warunków, które ta ustawa stwarza. Ustawodawca ma
prawo nakładać – i nakłada – pewne wymagania, np. to, że nie można funkcji członka zarządu
łączyć z pracą na rzecz ministerstwa. Choć nikomu to nie przeszkadzało – prawda? Tu też
można powiedzieć, że jest to ograniczenie w odniesieniu do osób, które nie pełnią funkcji
publicznych. Można też dać kolejne przykłady. Była tutaj podnoszona sprawa akcji, to akurat
jest bardzo szczegółowa sprawa, ale jest tu też wiele innych kwestii, np. łączenia
wspomnianej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej itd. A więc widać, że takie warunki
mogą być nakładane. Ale jeden z nich budzi tutaj wątpliwości.

Ja muszę powiedzieć, że… Może tak: wrócę do spraw antydopingowych. Ja w czasie
posiedzenia komisji złożyłem stosowną poprawkę, ona została przez komisję poparta i
przyjęta, niemniej jednak w trakcie dyskusji Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że
proponowany zapis poprawki jest jakby niedoskonały, bo nie zawiera przepisów
wprowadzających, dotyczących stanu obecnego. Na posiedzeniu komisji zobowiązałem się
więc, że takie uzupełnienie przygotuję i złożę – co niniejszym czynię, składając poprawki na
ręce pana marszałka. Oczywiście ta grupa poprawek dotyczy restrykcji wobec osób, które
stosowały doping. Wiemy, że są różne sytuacje – ktoś uzyskał nagrodę czy medal, potem się
okazuje, że jednak był doping, potem się zmienia kolejność nagrodzonych… Ta sprawa jest
dość złożona, dlatego te poprawki ten stan opisują.
Muszę też powiedzieć… Bo tutaj panowie senatorowie wypowiadali się na temat Wojskowej
Służby Wewnętrznej, mówiąc, że przecież byli to zwykli żołnierze. Ja może po raz pierwszy z
tej mównicy odczytam coś z Wikipedii – choć nie używam tego jako jedynego źródła. Otóż
jest tu wyraźnie napisane: Wojskowa Służba Wewnętrzna – wojskowa służba specjalna,
będąca instytucją kontrwywiadu wojskowego, uznana za organ bezpieczeństwa państwa. A
więc to nie byli zwykli żołnierze. Ale, jak widać, nasza dyskusja w Senacie ma swoje prawa i
przyjmujemy to z dobrodziejstwem inwentarza. Bardzo dziękuję za uwagę.

