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Streszczenie
Współcześnie zawodowe uprawianie sportu nieodłącznie wiąże się ze znaczącymi nakła-
dami finansowymi. Stąd pomoc ze strony państwa w tym obszarze jest niezwykle waż-
na, a jej częścią są stypendia sportowe. Przy czym działając w oparciu o artykuł 11 ust. 2 
pkt 4 ustawy o sporcie i jej nowelizację ustawodawca zmienia status polskich związków 
sportów nieolimpijskich i tym samym pozbawia prawa do stypendiów uprawnionych 
do niego, nie przestrzegając ich praw nabytych. Niniejsza wypowiedź ma na celu przyb-
liżenie problematyki ochrony praw nabytych oraz ukazanie kontrowersyjnych wątków 
wprowadzenia zmian w ustawie o sporcie doń odnoszących się.

Summary

Loss of sports scholarships as a result  
of the president’s signature communicated to amend  

the Law on the sport and the protection of acquired rights

Modern professional sport involves significant financial outlay. Hence assistance from the 
State in this area is extremely important. Part of it is an athletic scholarship. Nevertheless 

1 Autorka jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Adminis-
tracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. E-mail: beata@kancelariaprawna.rzeszow.pl.
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the legislative, acting on the basis of the article 11 section 2 point 4 of the Law on the sport 
and amendment to the law on sport legislator changes the status of Polish non-Olympic 
sports associations and thereby deprive the right to grant entitled to it. Thus ignoring the-
ir acquired rights. This statement is designed to bring legislative deficiencies in this regard.

*

I.

Istota współczesnych państw opiera się na wypracowaniu relacji zaufania 
po stronie jednostek. Tak, by te czuły się w państwie bezpiecznie. Elementem 
tego bezpieczeństwa jest w szczególności oczekiwanie trwałości regulacji od-
noszących się do zasad nabywania i realizacji praw podmiotowych.

Z perspektywy historycznej aktywizm państwowy doprowadził do po-
wstania u obywateli przeświadczenia o ciągłości prowadzonej przez pań-
stwo polityki – a co za tym idzie – trwałości przyjmowanych rozwiązań 
prawnych. Owa stabilność niekiedy pozostaje wystawiona na próbę, któ-
ra najczęściej powodowana jest zmianą układów społecznych w danym 
okresie redefiniującą pozycję państwa w stosunku do jednostki i żywio-
nych przez nią oczekiwań ze względu na: zmianę roli państwa, podejmo-
wanych przez nie działań oraz zakresu odpowiedzialności za państwo 
socjalne. Problem prawnej ochrony zaufania pomiędzy państwem, a jed-
nostką można zatem sprowadzić do ustalenia, czy jednostka może w opar-
ciu o obowiązujące regulacje prawne domagać się, aby prawo stanowione, 
według którego jest ona beneficjentem konkretnych świadczeń, nie zosta-
ło zmieniane na jej niekorzyść2.

Na tak zarysowanym tle zaskakująco jawi się problem utraty przez sty-
pendystów sportowych okresowych stypendiów sportowych przyznawanych 
im za osiągane wyniki sportowe, będący rezultatem pozbawienia polskich 
związków sportów nieolimpijskich dotychczasowego statusu (art. 11 ust. 2 
pkt 4 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r.3 oraz art. 12a i 12b jej noweliza-

2 K. Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa 2009, s. 25.
3 Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857).
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cji4). Stąd niniejsza wypowiedź poświęcona zostanie przedstawieniu możli-
wych zagrożeń związanych z naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony 
praw nabytych przez normy wynikające z treści art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o sporcie z 2010 r., oraz art. 12a i 12b nowelizacji wskazanej ustawy w kon-
tekście pozbawienia stypendystów sportowych okresowych stypendiów spor-
towych przyznawanych im za osiągane wyniki sportowe.

II.

W uzasadnieniu ustawy o sporcie z 2010 r. czytamy, iż „powszechnym spo-
łecznym oczekiwaniem jest, aby państwo zajmowało się sportem tylko wte-
dy, gdy ma on wyraźnie wymiar „państwowy”. To zaś jest związane głównie 
z występowaniem reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej, przede 
wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich oraz mistrzostwach 
świata i Europy. Odczuciu temu towarzyszy jednocześnie przekonanie, że pań-
stwo nie powinno ingerować w organizowanie sportu w innych sferach, lecz 
stwarzać korzystne dla obywateli organizacyjno-finansowe warunki do jego 
uprawiania”5. Ambaras polega jednak na tym, że nie każdy sport, w którym 
organizowane są mistrzostwa świata, bądź który zwyczajnie cieszy się w Pol-
sce zainteresowaniem, należy do rodziny sportów olimpijskich, będąc rów-
nocześnie ważnym ze społecznego punktu widzenia, o czym świadczy licz-
ba członków poszczególnych polskich związków sportów nieolimpijskich6.

W oderwaniu od powyższego ustawodawca wprowadził w życie art. 11 
ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie stanowiący, iż do wniosku na utworzenie pol-
4 Art. 12a i 12b ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 7 września 2015 r.), http://orka.sejm.gov.pl/proc7.
nsf/ustawy/2674_u.htm (20.07.2015) – dalej jako nowelizacja ustawy o sporcie.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 lipca 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych http://www.senat. gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatuchwaly/2232/
plik/935.pdf (20.07.2015) – dalej jako uchwała Senatu.
5 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o sporcie (druk sejmowy nr 2313); Historia 
prac nad projektem ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/2313.htm (10.02.2015).
6 B. Stępień-Załucka, M. Niewczas, Dyskryminacja polskich związków sportów nieolimpijskich. 
Uwagi na tle artykułu 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 6, 
s. 57–58.
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skiego związku sportowego wnioskodawca ma obowiązek dołączyć zaświad-
czenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej 
w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynaro-
dowy Komitet Olimpijski. Tym samym regulacją tą przesądził o tym, iż polskie 
związki sportowe będą funkcjonowały tylko i wyłącznie dla sportów olimpij-
skich, paraolimpijskich bądź innych uznanych przez Międzynarodowy Komi-
tet Olimpijski. Jednak mimo upływu ponad 5 lat od jej uchwalenia i odroczenia 
skutku w czasie, polegającego na wyznaczeniu dla polskich związków spor-
towych, a także osób prawnych będących ich członkami 2 lat od dnia wejścia 
w życie tej ustawy na dostosowanie swojej działalności, w szczególności obo-
wiązujących w nich statutów oraz regulaminów, do wymagań niniejszej usta-
wy (art. 82 ust. 2 uos) w praktyce nadal pozostawała ona niewykonana. Stan 
ten zmusił ustawodawcę do sięgnięcia po automatyczny środek deklasyfikacji 
przedmiotowych związków. Stąd też zdecydował się on nowelizować przed-
miotową ustawę w kierunku postanowień mówiących, iż po bezskutecznym 
wezwaniu przez ministra sportu, gdy w ciągu trzech miesięcy polskie związ-
ki sportów nieolimpijskich, nieparaolimpijskich bądź innych nieuznanych 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie przedstawią wymaganego za-
świadczenia, utracą przymiot polskiego związku sportowego, przekształcając 
się w związki sportowe. Mówią o tym art. 12a i 12b wspomnianej nowelizacji, 
w których czytamy „Art. 12a. 1. Polski związek sportowy jest obowiązany na-
leżeć do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie 
olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pol-
skiego związku sportowego działającego w sporcie osób niepełnosprawnych, 
który uzyskał zgodę, o której mowa w art. 11 ust. 6. Art. 12b. 1. Polski związek 
sportowy, który nie należy do właściwej międzynarodowej federacji sportowej 
działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski, staje się związkiem sportowym działa-
jącym w formie związku stowarzyszeń z dniem, w którym decyzja, o której 
mowa w ust. 2, stała się prawomocna. 2. Stwierdzenie braku przynależności 
do właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olim-
pijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Ko-
mitet Olimpijski następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej. 3. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, oraz o dniu, 
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w którym ta decyzja stała się prawomocna, minister właściwy do spraw kultu-
ry fizycznej zawiadamia właściwy sąd rejestrowy. 4. Polskie związki sportowe, 
które na podstawie ust. 1 stały się związkami sportowymi działającymi w for-
mie związku stowarzyszeń, dostosowują swoją działalność do zmienionej for-
my, w szczególności statuty oraz regulaminy w terminie 6 miesięcy od dnia, 
w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się prawomocna”7.

W ten sposób ustawodawca zareagował na impas jaki powstał wobec sy-
tuacji, gdy dany polski związek sportowy już istnieje, ale w obecnym stanie 
prawnym nie spełnia przesłanek koniecznych do uzyskania statusu polskie-
go związku sportowego. Nowelizacja zmierza więc do realizacji założeń usta-
wy o sporcie z 2010 r. (poprzez automatyczną zmianę statusu polskich związ-
ków sportowych) z tym, że równocześnie spycha na drugi plan prawa nabyte 
zarówno polskich związków sportowych jak i innych podmiotów bezpośred-
nio powiązanych z nimi, w tym stypendystów.

Uzasadniając przedmiotową nowelizację ustawodawca napisał dość enigma-
tycznie, że „Rozwiązanie to zmierza do konsolidacji polskiego sportu oraz daje 
rękojmię zachowania przez polskie związki sportowe odpowiednich standardów 
etyczno-prawnych, jako że uznanie przez MKOl uwarunkowane jest przestrze-
ganiem postanowień Karty Olimpijskiej, Światowego Kodeksu Antydopingowe-
go oraz globalnym charakterem danego sportu”. W świetle powyższego należy 
przyjąć, iż zasadniczym motywem jej przygotowania było zachowanie odpo-
wiednich standardów etyczno-prawnych oraz globalny zasięg danego sportu. 
W stosunku do pierwszego argumentu pojawia się zapytanie, a właściwie dwa, 
po pierwsze czy jej wprowadzenie oznacza, że pozostałe polskie związki spor-
towe funkcjonujące przed wejściem w życie ustawy z 25 czerwca 2010 r. o spo-
rcie nie dają rękojmi zachowania owych norm etyczno-prawnych, a z drugiej 
strony, czy odpowiednie organy państwowe nie są w stanie wyegzekwować ich 
przestrzegania i dlatego też muszą odwoływać się do ponadpaństwowych or-
ganizacji. Z kolei drugi element uzasadnienia – globalny zasięg danego spor-
tu, rodzi zastrzeżenia natury dyskryminującej sporty nieolimpijskie (jednak 
ze względu na ograniczone ramy wypowiedzi poprzestanę jedynie na sygna-
lizacji niniejszego odsyłając w pozostałym zakresie do innego opracowania8).

7 Art. 12a i art. 12b nowelizacji ustawy o sporcie; pkt. 8, 1) uchwały Senatu.
8 B. Stępień-Załucka, M. Niewczas, op.cit., s. 59. Tam też nt. dyskryminacji związków spor-
tów nieolipijskich, s. 51–69.
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Kwestia ta jest o tyle ważna, że nie dotyczy jednego, ale 14 polskich związków 
sportowych dyscyplin nieolimpijskich, skupiających około 250 tysięcy członków. 
Stąd utrata wspomnianego statusu przez polskie związki sportów nieolimpijskich 
w praktyce będzie niosła daleko idące konsekwencje, w tym te dotyczące możli-
wości otrzymania stypendiów przez członków. O czym mówi art. 32 ust. 1, w któ-
rym czytamy, że: „Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać 
członkowi kadry narodowej okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. Stypendium może otrzy-
mać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do reali-
zacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich 
lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mi-
strzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz 
do udziału w tych zawodach”. Utrata swego statusu przez polskie związki spor-
tów nieolimpijskich, nieparaolimpijskich bądź innych nieuznanych przez Mię-
dzynarodowy Komitet Olimpijski, spowoduje bowiem, iż równocześnie przyzna-
nie powyższych stypendiów dla grupy sportowców sportów nieolimpijskich nie 
będzie możliwe, co przybliżając projekt potwierdziła Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki D. Idzi na 78 posiedzeniu Senatu RP VIII kadencji 
9 lipca 2015 r., mówiąc iż największą stratą wynikającą z przygotowywanej no-
welizacji – „i to mogę powiedzieć jasno – jest utrata stypendiów dla zawodników. 
Ale związki sportowe z reguły prowadzą działalność gospodarczą i zarabiają na-
prawdę niezłe pieniądze, więc swoim najlepszym zawodnikom, medalistom, mi-
strzom świata, Europy, będą mogły przyznać stypendia”9.

Przepisy noweliacji weszły w życie 8 grudnia 2015 r. Aktualnie trwa ich re-
alizacja. Jednak koniecznym jest zadać sobie pytanie czy regulacje te zmierzają 
w kierunku pożądanym? Wydaje się, że nie, co uzasadnia zarówno sama spe-
cyfika praw podmiotowych, zasady sprawiedliwości społecznej, zakaz niedy-
skryminacji czy chociażby zasady słuszności poparte zdrowym rozsądkiem.

III.

Jak już wskazano powyżej, okresowe stypendia sportowe przyznawane przez 
ministra sportu reguluje cytowany powyżej artykuł 32 ust. 1 uos. Warunkiem 
9 Stenogram z 78 posiedzenia Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień – 9 lipca 2015 r., s. 10.
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nabycia okresowego stypendium jest osiągnięcie przez członka kadry naro-
dowej wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym, je-
żeli zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań 
do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo 
programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opra-
cowanego przez właściwy polski związek sportowy oraz do udziału w tych 
zawodach. Istota ochrony realizowanej w tej formie polega z jednej strony 
na przyznaniu świadczenia zastępującego zarobki utracone w związku z re-
alizacją programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolim-
pijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw 
świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek 
sportowy oraz udziałem w tych zawodach, a z drugiej strony ma za zadanie 
wspomóc finansowo stypendystę w owych przygotowaniach, stwarzając mu 
odpowiednie warunki finansowe ku temu. W związku z tym należy uznać, 
iż podstawowe funkcje stypendium balansują pomiędzy kompensacyjną – 
rekompensatą za utracony zarobek, a pomocową – w zakresie przygotowań 
do wspomnianych zawodów10.

Przyznanie prawa do stypendium wynika z decyzji ministra na podsta-
wie wspomnianego artykułu 32 ust. 1 ustawy o sporcie. Nabycie prawa w tym 
wypadku polega na jego przyporządkowaniu konkretnemu podmiotowi, któ-
ry spełnia wymogi ustawowe. Niemniej jednak w omawianej kwestii istotne 
znaczenie ma fakt utraty przez polskie związki sportowe sportów nieolim-
pijskich ich statusu. W praktyce spowoduje to bowiem automatycznie utratę 
prawa do stypendiów przez uprawnionych obecnie członków kadry zrzeszo-
nych w tych związkach i spełniających wymogi konieczne do jego uzyskania. 
Zresztą niezbędnym jest zauważyć, że dotyczy to nie tylko obecnych już sty-
pendystów, ale także ewentualnych przyszłych w ramach ekspektatyw mak-
symalnie ukształtowanych.

Wobec tego problem utraty możliwości otrzymywania stypendiów rozkła-
da się na świadczenia już spełniane oraz na zobowiązania spełnienia świad-
czeń, ekspektatywy, ale pozostaje również w obrębie zainteresowania pod-
miotów spełniających przesłanki predestynujące do ewentualnego uzyskania 
przedmiotowych stypendiów (na podstawie nie tyle kryterium prawnego ile 

10 Postanowienie TK z 11 lutego 2014 r., sygn. akt P. 50/2011, „OTK ZU” 2014, nr 2A, poz. 17.
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stosowanej praktyki, po uzyskaniu określonych tytułów, medali przyznanie 
stypendiów było formalnością, a zważywszy na fakt, że wypracowanie ich 
zajmuje często lata nie można nie zauważyć także i takich osób).

IV.

Utrata możliwości otrzymywania okresowych stypendiów sportowych przy-
znawanych przez ministra sportu godzi przede wszystkim w konstytucyjną 
zasadę ochrony praw nabytych. Ta zasada jako element zasady ochrony zaufa-
nia do państwa i stanowionego przez nie prawa11 jest z kolei elementem zasa-
dy demokratycznego państwa prawnego12, bowiem „demokratyczne państwo 
prawne oznacza państwo, w którym chroni się zaufanie do państwa i stano-
wionego przez nie prawa”13. Cytując bowiem za T. Zielińskim, jedną z pod-

11 Postanowienie TK z 5 września 2013 r., sygn. akt Ts 133/2013, „OTK ZU” 2013, nr 6B, 
poz. 612; postanownienie TK z 4 lutego 2013 r., sygn. akt Tw 25/2012,, „OTK ZU” 2013, 
nr 2B poz. 128.
12 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 2 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, red. L. Garlicki, t. V, Warszawa 2007, s. 33; wyrok TK z 27 czerwca 2006 r. sygn. 
akt K. 16/2005, „OTK ZU” 2006, nr 6A, poz. 69.
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), 
wyrok TK z 19 grudnia 2002 r., sygn. akt K. 33/2002, „Państwo i Prawo” 2003, z. 6, s. 11, 
E. Morawska, Klauzula demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003, s. 205–206; L. Garlicki, Przegląd orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego za 1990 rok, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 3, s. 66; J. Oniszczuk, Państwo 
prawne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zasady państwa prawnego), Warszawa 
1996, s. 12; M. Kordela, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, Bydgoszcz-Poznań 2001, s. 125, 138–139. Szerz. nt. zasady demokratycznego 
państwa prawnego: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 22–23; P. Czarnek, Analiza zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] Ius et 
Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Stas-
zewski, Lublin 2003, s. 123; J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w trzeciej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 53–61; S. Patyra, Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, 
Lublin 2009, s. 30–33; Szerz. nt. zasady państwa prawnego: T. Blichta, M. Podolak, M. Żmigrod-
zki, Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych, [w:] Współczesne systemy polityczne, 
red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007, s. 29–30; P. Czarnek, Zasada 
państwa prawa, [w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 
2009, s. 156–187; K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, 
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stawowych wartości porządku normatywnego w państwie prawa jest bezpie-
czeństwo prawne, które sprowadza się do „pewności, że prawa podmiotowe 
uzyskane zgodnie z przepisami ustawy i zasadami słuszności, a także tzw. 
oczekiwania prawne (ekspektatywy) nie zostaną w sposób niespodziewany 
i bez uzasadnionych racji przez prawodawcę zniesione lub ograniczone. Pra-
wo, które jest niepewne (zmienne, niejasne) bądź wywiera skutki wsteczne, 
nie może być podstawą miarodajnych prognoz życiowych, a tym samym nie 
spełnia wymagań, jakie są stawiane prawodawstwu w państwie określanym 
mianem państwa prawnego”14.

Dlatego też istnienie ochrony praw nabytych uważa się wręcz za warunek 
sine qua non bezpieczeństwa prawnego15. Toteż pomiędzy zasadą ochrony 
praw nabytych a zasadą państwa prawnego w jej normatywnym znaczeniu 
zachodzi związek instrumentalny. Pierwsza z nich stoi bowiem na straży za-
sady państwa prawnego, co dodatkowo wspiera konieczność przestrzegania 
zasady pacta sunt servanda, oznaczającej, iż prawa stanowione mocą ustawy 
nie mogą być zmieniane, cofane i zastępowane innymi prawami jednostron-
ną decyzją ustawodawcy16.

W świetle powyższego należy podkreślić, że zasada ochrony praw naby-
tych jest zasadą prawa o randze konstytucyjnej, a nie jedynie zasadą – postu-
latem prawa17. W związku z tym powinna być rozumiana jako:

s. 53–64. Wartym spostrzeżenia jest jednak, że w nauce negowana bywa teza o odczytaniu 
z zasady demokratycznego państwa prawnego zasady ochrony praw nabytych: J. Nowacki, 
Rządy prawa. Dwa problemy, Katowice 1995, s. 109–111; L. Morawski, Spór o pojęcie państwa 
prawnego, „Państwo i Prawo„ 1994, z. 4, s. 12.
14 T. Zieliński, Ochrona praw nabytych – zasada państwa prawnego, „Państwo i Prawo” 1992, 
z. 3, s. 3.
15 A. Słysz, Ochrona praw słusznie nabytych w gałęzi prawa podatkowego, [w:] Środki ochrony 
praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, 
P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 190.
16 H. Szewczyk, Kategoria praw słusznie nabytych w prawie urzędniczym, [w:] Środki ochrony 
praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, 
P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 164.
17 K. Działocha, Zasada ochrony praw nabytych w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytu-
cyjnego, [w:] Prawa człowieka: Geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, „Acta Universitatis 
Wratislaviensis” 1993, s. 11, 13. Szerz. nt. pojęcia, podziału i hierarchii zasad konstytucyjnych 
oraz znaczenia norm konstytucyjnych, A. Chmielarz, Funkcja prawna konstytucji na przykładzie 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2011, s. 15–78.
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 – norma ogólna obowiązująca z mocy Konstytucji RP;
 – wymóg tzw. moralności prawa, służący ochronie zaufania społeczeń-

stwa do prawa;
 – wytyczna ewoluującej polityki państwa nastawionej na rozszerzanie, 

a nie uszczuplanie praw obywateli18.
Istota zasady ochrony praw nabytych oznacza zakaz arbitralnego znosze-

nia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce lub in-
nym podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym19. Ma ona 
na celu m.in. zapewnienie jednostce bezpieczeństwa prawnego i umożliwienie 
jej racjonalnego planowania przyszłych działań20, co sprowadza się do tego, 
by prawa nabyte były po prostu chronione21. Warunkiem udzielenia ochrony 
jest przesłanka słusznego nabycia22 oraz, jak wielokrotnie stwierdzał Trybu-
nał Konstytucyjny, rzeczywistego nabycia23 i to nie zależnie od tego czy zo-
stały nabyte in abstracto24 czy też in concreto25. W każdym jednak wypadku 
muszą to być prawa rzeczywiście przyznane lub ekspektatywy maksymalnie 

18 G. Zięba-Białowąs, Ochrona praw nabytych a sędziowski i prokuratorski stan spoczynku, [w:] 
Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. 
H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 219.
19 H. Zięba-Załucka, Zasada ochrony praw nabytych jako element zasady demokratycznego 
państwa prawnego, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa 
Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 22; postanowienie 
TK z 29 paździrnika 2013 r., sygn. akt P. 48/2012, „OTK ZU” 2013, nr 7A, poz. 118; wyrok 
TK z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt K. 9/2012, „OTK ZU” 2012, nr 11A, poz. 136, M. Wiącek, 
Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych 
Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008, s. 25–28.
20 Wyrok TK z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K. 27/2013„OTK ZU” 2013, nr 9A, poz. 134, 
„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 1, s. 113.
21 Wyrok TK z 27 lutego 2002 r., sygn. akt K. 47/2001, „OTK ZU” 2002, nr 1A.
22 R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, s. 14; K. Śleb-
zak, op.cit., s. 75.
23 Wyrok TK z 11 lutego 1992 r., sygn. akt K 14/91, „OTK” 1992, nr 1, poz. 7.
24 A. Słysz, Ochrona praw..., s. 190.
25 Szerz. nt. nabycia in concreto M. Borski, Zasada ochrony praw słusznie nabytych i jej miejsce 
we współczesnym kanonie zasad i wartości konstytucyjnych, [w:] Środki ochrony praw słusznie 
nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmiel-
nicki, Warszawa 2012, s. 90. I. Niżnik-Dobosz, Uwagi nad mechanizmem nabywania praw 
podmiotowych, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii 
Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 73.



151Beata Stępień-Załucka • Utrata stypendiów sportowych wskutek nowelizacji...

ukształtowane26, a nie stworzone w ustawie możliwości przyznania określo-
nych praw27. Dla dalszych rozważań istotne znaczenie ma rozumienie „ekpek-
tatyw”. Póki co termin ten nie został ukształtowany w orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego precyzyjnie28. W nauce wskazuje się, że ekspektatywy 
maksymalnie ukształtowane obejmują tylko takie oczekiwania prawne, któ-
re spełniają zasadniczo wszystkie przesłanki ustawowe nabycia prawa pod 
rządami danej ustawy bez względu na stosunek do nich późniejszej ustawy29. 
Podmiotem ochrony praw nabytych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz niemające osobowości prawnej państwowe i samorządowe jednostki or-
ganizacyjne, a również organizacje społeczne, posiadające interes prawny30.

Konkludując tę część rozważań należy stwierdzić, że po pierwsze zasada 
ochrony praw nabytych dotyczy takich sytuacji prawnych jednostki, które mają 
charakter praw podmiotowych zarówno prywatnych, jak i publicznych. Nie 
ma natomiast znaczenia z prawnego punktu widzenia, czy dane prawo zostało 
nabyte na podstawie indywidualnego aktu organu władzy czy z mocy ustawy, 
z chwilą spełnienia określonych w niej warunków31 – maksymalnie ukształto-
wanych ekspektatyw tych praw32. Po drugie, treść tego prawa oznacza, iż chodzi 
o prawa, których źródłem jest ustawa zwykła, ale które funkcjonalnie są powią-

26 Szerz. nt. ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych, M. Florczak-Wątor, O pojęciu 
„Ekspektatywa maksymalnie ukształtowana”, [w:] Prawa człowieka – społeczeństwo obywatelskie – 
państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. 
P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Warszawa 2010, s. 38.
27 K. Complak, op.cit., s. 60. Wyrok TK z 17 paździrnika 2005 r., sygn. akt K. 6/2004, „OTK 
ZU” 2005, nr 9A, poz. 100 oraz wyrok TK z 7 listopada 2005 r., sygn. akt P. 20/2004, „OTK 
ZU” 2005, nr 10A, poz. 111.
28 Wyrok TK z 7 maja 2014 r., sygn. akt K. 43/2012, „OTK ZU” 2014, nr 5A, poz. 50.
29 Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011, 
s. 22–23, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/proces_prawotworczy.pdf 
(21. 02. 2014).
30 A. Makowiec, Zasada trwałości decyzji administracyjnych według zasady ochrony praw 
nabytych, [w:] Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Eu-
ropejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 273. Przykładem mogą 
być partie polityczne: A. Bień-Kacała, Ograniczenie finansowania partii politycznych z budżetu 
a równowaga budżetowa w dobie kryzysu (uwagi na tle wyroku TK z 20 stycznia 2010, Kp 6/09), 
[w:] Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, red. J. Oniszczuk, Warszawa 2010, s. 357–364.
31 Wyrok TK z 7 maja 2014 r., sygn. akt K. 43/2012, „OTK ZU” 2014, nr 5A, poz. 50.
32 Ibidem.
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zane z prawami podstawowymi gwarantowanymi przez Konstytucję RP, gdyż 
stanowią realizację praw podstawowych33. Przedstawiane stypendia sportowe 
powstają z mocy konstytutywnej decyzji ministra właściwego do spraw sportu 
i od momentu jej wydania podlegają ochronie wynikającej z zasady ochrony 
praw nabytych słusznie i rzeczywiście. W związku z czym podlegają zakazowi 
cofania oraz ograniczania ustanowionych praw podmiotowych i ich ekspektatyw.

V.

Ochrona praw nabytych nie ma charakteru absolutnego wobec czego, w pew-
nych okolicznościach, ustawodawca może od niej odstąpić, znosząc częściowo 
lub nawet całkowicie wcześniej przyznane uprawnienia34. Przy czym koniecz-
nym jest zaznaczyć, iż niedopuszczalne jest całkowicie arbitralne i niepropor-
cjonalne ograniczanie praw nabytych 35. A dyskrecjonalne ich pozbawienie 
jest deliktem przeciwko moralności prawa36. Zasada ochrony praw naby-
tych, a co za tym idzie, zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego 
przez nie prawa oraz dalej zasada demokratycznego państwa prawnego, do-
tyczy więc przede wszystkim sytuacji, w których mamy do czynienia z wie-
loma następującymi po sobie zmianami prawnymi37. Dokonując kolejnych 
nowelizacji stanu prawnego ustawodawca nie może tracić więc z pola widze-
nia interesów podmiotów, które ukształtowały się przed dokonaniem zmiany 
stanu prawnego. W ujęciu dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Kon-
stytucyjnego treść przedstawianej zasady sprowadza się do takiego stano-
wienia i stosowania prawa, by nie stawało się ono swoistego rodzaju pułapką 
dla obywatela i by mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża 
się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmo-

33 P. Bała, M. Załucki, Pozbawienie orderów i odznaczeń, [w:] Środki ochrony praw słusznie 
nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-Załucka, P. Chmiel-
nicki, Warszawa 2012, s. 246.
34 I. Wróblewska, Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP, 
Toruń 2011, s. 122.
35 S. Wronkowska, Zmiany w systemie prawnym (z zagadnień techniki i polityki legislacyjnej), 
„Państwo i Prawo” 1991, z. 5, s. 3.
36 L.L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 1978, s. 39.
37 Wyrok TK z 10 stycznia 2012 r., sygn. akt SK 25/2009, „OTK ZU” 2012, nr 1A poz. 1.
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wania decyzji i działań oraz w przekonaniu, że jego działania podejmowane 
pod rządami obowiązującego prawa i wszelkie związane z tym następstwa 
będą także i później uznawane przez porządek prawny38.

Zmiana w zakresie praw nabytych dopuszczalna jest jedynie po spełnieniu 
przez prawodawcę określonych warunków39. W związku z tym w nauce wy-
pracowano argumenty pozwalające na odstąpienie od zasady ochrony praw 
nabytych. I. Karaszewska podaje, że jest ono możliwe:

 – gdy prawa zostały nabyte niesłusznie bądź z naruszeniem przepisów,
 – gdy prawa nabyte zostały ustanowione w sposób niesprawiedliwy,
 – w razie wycofania się przez ustawodawcę z wadliwych unormowań,
 – w wypadku gdy wymaga tego ważny interes społeczny, gospodarczy 

bądź ekonomiczny państwa,
 – w przypadku kolizji klauzuli ochrony praw nabytych z inną konstytu-

cyjną zasadą lub wartością o bardziej doniosłym znaczeniu,
 – w przypadku potrzeby zachowania równowagi budżetowej,
 – w przypadku transformacji ustrojowej i wynikającej z niej zmiany 

aksjologii i hierarchii wartości państwa, praw oraz ustroju40.
Podobny wykaz zauważalny jest w oparciu o orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego. Jednakże w tej kwestii nie pozostaje ono jednolite, wymie-
nione zostały m.in. „sytuacje szczególne”, „gdy przemawia za tym koniecz-
ność ochrony innych konstytucyjnie uznanych praw, wartości czy interesó-
w”41, oraz tzw. inne „szczególne okoliczności”, które odnoszą się do sytuacji 
nadzwyczaj wyjątkowych42.

Rozwijając powyższe przesłanki uzasadniające prawo do modyfikowa-
nia regulacji opartych na przepisach dotyczących praw słusznie nabytych 

38 I. Wróblewska, op.cit, s. 123–124; wyrok TK z 21 grudnia 1999 r., sygn. akt K. 22/99, 
„OTK ZU” 1999, nr 7, poz. 166; M. Jackowski, Ochrona praw nabytych w polskim systemie 
konstytucyjnym, Warszawa 2008, s. 99.
39 M. Wyrzykowski, Legislacja – demokratyczne państwo prawa- radykalne reformy polityczne 
i gospodarcze, „Państwo i Prawo” 1991, z. 5, s. 25.
40 I. Karaszewska, Prawa nabyte w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Środki 
ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, red. H. Zięba-
-Załucka, P. Chmielnicki, Warszawa 2012, s. 124.
41 Wyrok TK z 13 czerwca 1999 r., sygn. akt K 36/98, „OTK” 1999, nr 3, poz. 40.
42 Wyrok TK z 7 maja 2014 r., sygn. akt K. 43/2012, „OTK ZU” 2014, nr 5A, poz. 50. M. Jac-
kowski, op.cit., s. 102.
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Trybunał Konstytucyjny szczególną uwagę poświęcił wizji dostosowywa-
nia przepisów prawa do sytuacji przeobrażeń społecznych i gospodarczych, 
z którymi nieodzownie wiąże się konieczność zapewnienia jednolitości, 
spójności i sprawiedliwości nowego systemu43. Przykładowo w sferze praw 
emerytalnych jako takie okoliczności Trybunał Konstytucyjny wymieniał 
najczęściej: równowagę finansową państwa i zapobieganie nadmiernemu 
zadłużaniu się państwa czy kryzys gospodarczy44. Przy czym, przyznając 
pierwszeństwo równowadze budżetowej, Trybunał akceptował, jak do tej 
pory, przede wszystkim rozwiązania zmieniające prawa nabyte o charakte-
rze czasowym lub częściowym jak: przejściowe zniesienie indeksacji wyna-
grodzeń w sferze budżetowej oraz zawieszenie systemu waloryzacji wyna-
grodzeń w sferze budżetowej, zawieszenie podwyżki płac dla pracowników 
państwowych szkół wyższych, zawieszenie wypłacania świadczeń z ubez-
pieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
ograniczenia uprawnień gwarantowanych w uprzednio obowiązującym sys-
temie emerytalno-rentowym45.

Odnosząc się do kwestii pierwszeństwa zasady budżetowej i dopusz-
czalności ograniczania praw socjalnych w okresach kryzysów gospodar-
czych niezbędnym jest przywołać także wypowiedź Przewodniczącego 
Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych do Państw-
-Stron Międzynarodowego paktu praw społecznych, gospodarczych i kul-
turalnych, z listu z 16 maja 2012 r., w którym podkreślił on, że dostoso-
wanie praw socjalnych do okoliczności kryzysowych musi być konieczne, 
mieć charakter czasowy, nie może doprowadzić do dyskryminacji jed-
nostek i grup nieuprzywilejowanych oraz nie może naruszać istoty praw 
socjalnych, a zaniechanie działań dostosowawczych lub zastosowanie in-

43 Wyr. TK z 7.5.2014 r., sygn. akt K. 43/2012, „OTK ZU” 2014, nr 5A, poz. 50; wyrok TK 
z 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K. 27/2013, „OTK ZU” 2013, nr 9A, poz. 134, „Zeszyty Naukowe 
Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 1, s. 113.
44 Wyroki TK: z 17 grudnia 1997 r., sygn. akt K. 22/96, „OTK ZU” 1997, nr 5–6, poz. 71; 
z 4 grudnia 2000 r., sygn. akt K. 9/2000, „OTK ZU” 2000, nr 8, poz. 294; z 7 kwietnia 2011 r., 
sygn. akt K. 4/2009, „OTK ZU” 2011, nr 3A, poz. 20.
45 Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna versus 
ochrona praw jednostki, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa 
dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, red. M. Grzybowski, Kraków 
2014, t. III, s. 134–135.
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nych środków dostosowawczych nie może prowadzić do następstw gor-
szych niż przyjęte ograniczenia46.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie powyższe przesłanki samodziel-
nie są w stanie unieść ciężar uzasadnienia ograniczenia zasady ochrony praw 
nabytych ze względu na swą ogólnikowość. Zatem dokonując zmiany w ob-
szarze praw nabytych prawodawca powinien wskazać jakie konkretnie „szcze-
gólne okoliczności” czy „względy” za nią przemawiają47.

Ograniczenie praw nabytych wiąże się więc ze swoistego rodzaju ważeniem 
norm konstytucyjnych, którego musi dokonać ustawodawca jeszcze przed 
uchwaleniem danej regulacji zmieniającej prawa nabyte48. Ważenie to win-
no być podporządkowane określonym regułom. Te zostały zawarte przykła-
dowo w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stanowiąc, iż po pierwsze 
„cele pozostające w kolizji powinny zostać w należyty sposób zidentyfikowane, 
a ponadto powinny mieć charakter prawny;”, po drugie, „zastosowanie środ-
ków wiodących do realizacji jednego z kolidujących celów nie powinno pro-
wadzić do utrudnienia realizacji innych celów w stopniu większym niż nie-
zbędny do realizacji pierwszego z nich (zasada proporcjonalności)” po trzecie, 
„im wyższy stopień naruszenia jednego z kolidujących celów, tym ważniej-
sza musi być realizacja drugiego z nich (zasada sprawiedliwości)” i finalnie, 
„jeżeli rozstrzygniecie kolizji celów polega na odwołaniu się do zachodzącej 
pomiędzy nimi in abstracto relacji hierarchicznej, to relacja ta powinna zo-
stać ustalona na podstawie kryteriów prawnych”49.

Dokonując podsumowania tej części rozważań warto przypomnieć tezę 
z pierwszych zdań niniejszego rozdziału, w których czytamy, że ochrona 
praw nabytych nie ma charakteru absolutnego gdyż istnieją sytuacje, w któ-
rych ustawodawca jest władny od niej odstąpić. Jednak w tym przypadku 
można odnieść wrażenie, że ustawodawca stosunkowo arbitralnie i niepro-
porcjonalnie ograniczył prawa stypendystów. To z kolei prowadzi do prze-
konania, iż zmiana statusu polskich związków sportowych prowadząca 
do utraty przedmiotowych stypendiów sportowych może pozostać odczy-
tana jako delikt przeciwko moralności prawa. W żadnym bowiem wypad-

46 Wyrok TK z 7 maja 2014 r., sygn. akt K. 43/2012, „OTK ZU” 2014, nr 5A poz. 50.
47 M. Jackowski, op.cit., s. 105.
48 Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Równowaga budżetowa..., s. 134.
49 M. Jackowski, op.cit., s. 101, 106.
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ku nie pozostaje spełniony warunek pozwalający na odstąpienie od zasa-
dy ochrony praw nabytych. Posługując się testem przedstawionym przez 
I. Karaszewską, w przypadku nowelizowanej normy nie sposób zgodzić się 
z tym, by stypendia dla zawodników sportów nieolimpijskich były nabyte 
niesłusznie bądź z naruszeniem przepisów, by zostały ustanowione w sposób 
niesprawiedliwy czy zostały wydane na podstawie wadliwych unormowań, 
a tym bardziej by ich utrata była dyktowana ważnym interesem społecznym, 
gospodarczym bądź ekonomicznym państwa, bądź by ich funkcjonowanie 
w systemie powodowało kolizję z inną konstytucyjną zasadą lub wartością 
o bardziej doniosłym znaczeniu, a również niewłaściwym wydaje się tłu-
maczenie utraty stypendiów sportowych potrzebą zachowania równowagi 
budżetowej, czy tym bardziej transformacją ustrojową i wynikającą z niej 
zmianą aksjologii i hierarchii wartości państwa, praw oraz ustroju (ta do-
konała się „nieco wcześniej”). Równie negatywnie w oparciu o posiadane 
dane (brak wyczerpującego uzasadnienia, poprzez które możnaby gruntow-
nie ustosunkować się do przedmiotowej sprawy) wypada test proporcjonal-
ności, gdyż wprowadzana regulacja ustawodawcza nie prowadzi do „konso-
lidacji polskiego sportu”, a wręcz przeciwnie i wcale nie sprzyja „dawaniu 
rękojmi zachowania przez polskie związki sportowe odpowiednich standar-
dów etyczno-prawnych”, ponadto w żaden sposób nie chroni interesu pu-
blicznego, a jej efekty nie pozostają w proporcji do ciężarów, które nakła-
da na stypendytów50.

Co więcej, ustawodawca w żaden sposób nie podjął się poszukiwania alerna-
tywnych sposobów substytuowania utraconego świadczenia. Nie dążył do jego 
ograniczenia czy rozłożenia w czasie. Po prostu obebrał go stypendystom.

VI.

Przedstawiona powyżej problematyka zasady ochrony praw nabytych pozwa-
la na wykształcenie obiektywnej oceny co do uregulowania kwestii ochrony 
praw nabytych stypendystów sportów nieolimpijskich w ustawie o sporcie, 
jak i ostatniej jej nowelizacji. Ta wydaje się być skrajnie negatywna, co uza-
sadnia szereg argumentów.
50 Orzeczenia TK z 26 stycznia 1993, sygn. akt U 10/92, OTK 1993, cz. I, s. 19–36.
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Po pierwsze, składa się na nią pominięcie przez ustawodawcę relacji prze-
pisu art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. oraz art. 12a 
i 12b jej nowelizacji do zasady ochrony praw nabytych zarówno przez pol-
skie związki sportów nieolimpijskich jak również ich stypendystów, co go-
dzi w zasadę demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego za-
sady sprawiedliwości społecznej i zasady słuszności.

Po drugie, ingerencja w prawa nabyte każdorazowo wiąże się z obowiąz-
kiem ustawodawcy do szczegółowego wyjaśnienia przyczyn oraz celu ja-
kiemu określona interferencja ma służyć. W omawianym przypadku owego 
uzasadnienia brakuje. Argumentując bowiem przepis ustawy pozbawiają-
cy polskie związki sportów nieolimpijskich ich statusu ustawodawca odwo-
łał się, co zaznaczono powyżej, do konsolidacji polskiego sportu oraz da-
wania rękojmi zachowania przez polskie związki sportowe odpowiednich 
standardów etyczno-prawnych. Z kolei, przywołując motywację propozycji 
nowelizacji wskazanej ustawy, wskazał na konieczność usprawnienia proce-
dury administracyjnej. W żadnym z powyższych uzasadnień ustawodawca 
nie wspomniał o szczególnych czy wyjątkowych okolicznościach (rozwija-
jąc tą argumentację) uzasadniających utratę praw nabytych zarówno przez 
same polskie związki sportowe, jak i podmioty powiązane z nimi – w oma-
wianym przypadku stypendystów.

Po trzecie, istota zasady ochrony praw nabytych zmusza ustawodawcę 
ograniczającego je do poszukiwania i wykorzystania jak najmniej dotkliwych 
dla podmiotów zainteresowanych środków redukcji. Innymi słowy, powinien 
on w taki sposób unormować prawa nabyte, by podmioty których negatyw-
ny skutek ograniczenia dotyczy w stopniu jak najmniej krzywdzącym odczu-
ły ową zmianę. W przedmiotowej sprawie ten wątek pozostał poza obrębem 
zainteresowania prawodawcy. Albowiem nie tylko nie podjął się on poszu-
kiwania alternatywnych rozwiązań dla stypendystów, ale także posłużył się 
najprostszym, a tym samym najgorszym rozwiązaniem – zupełnym pozba-
wieniem stypendystów przedmiotowego świadczenia.

Po czwarte, w omawianej sprawie ustawodawca nie przewidział też bez 
wątpienia intencjonalnie – żadnego mechanizmu konwersji praw nabytych 
w przyszłości czy jakiejś innej formy ich kontynuacji. Dlatego utrata statusu 
przez przedmiotowe związki – co wynika z samej konstrukcji prawnej za-
kresu stosowania przepisów nowelizacji – powoduje, że obecni beneficjenci 



158 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2016/5

stypendiów zostają de facto wyłączeni z systemu pomocowego przewidzia-
nego w ustawie o sporcie.

Nadto, przybliżając przypadek utraty możliwości otrzymywania stypen-
diów poprzez wskazane akty prawne, nie można tracić z oczu także artykułu 
68 ust. 5 Konstytucji obligującego władzę publiczną do popierania i rozwija-
nia kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Artykuł ten miesz-
cząc się bowiem w pojęciu norm programowych kierowanych do władzy pu-
blicznej może stanowić także podstawę roszczeń w sytuacji naruszenia prawa 
podmiotów. Przeciwny pogląd – wyłączenie znacznej części praw ekonomicz-
nych tylko dlatego, że ustrojodawca sformułował je jako normy programo-
we z możliwości przywołania jako podstawy roszczeń, godziłby w fakt po-
zostawania przez Konstytucję najwyższym prawem, a tym samym naruszał 
art. 8 ust. 1 ustawy zasadniczej. Takie stanowisko w stosunku do stypendy-
stów znajduje swe uzasadnienie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjne-
go, gdzie czytamy, iż „niedopuszczalne jest całkowite pozbawienie uprawnie-
nia, które dotąd przysługiwało określonej grupie podmiotów. Dopuszczalność 
modyfikacji nie oznacza dopuszczalności eliminacji”51,

Powyższe pozwala stwierdzić, że w sprawie tej dochodzi do ingerencji w pra-
wa nabyte dotychczasowych, jak i przyszłych beneficjentów systemu świad-
czeń sportowych. Pozbawienie statusu wspomnianych związków powoduje, 
że ustaje (od chwili wykonania przepisów art. 11 ust. 2 pkt 4, wejścia w ży-
cie art. 12a i 12b przepisów nowelizacji ustawy o sporcie w zakresie automa-
tycznej zmiany statusu tych związków) obowiązek wypłacania przez państwo 
tego świadczenia na przyszłość, a nie wskazano (ani też nie są prowadzone 
prace w zakresie zmiany kryteriów do przyznawania stypendiów sportowych 
w ramach omawianego zagadnienia) przesłanek do uzyskania żadnego inne-
go substytucyjnego świadczenia, które adekwatnie rekompensowałoby utra-
tę dotychczasowych uprawnień. A podejmując się określenia zmiany zakresu 
i formy stypendiów ustawodawca winien przecież uwzględniać poza zasadą 
ochrony praw nabytych również inne normy, zasady i wartości konstytucyj-
ne, w szczególności, odpowiednie vacatio legis, określoność prawa, sprawie-
dliwość społeczną czy równość wobec prawa52.

51 J. Trzciński, Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, 
red. L. Garlicki Warszawa 2003, s. 6–7.
52 Wyrok TK z 25 lutego 2014 r., SK 18/2013, OTK ZU 2014/2A poz. 15.
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VII.

Mimo, że punktem wyjścia działań ustawodawcy powinno być założenie ra-
cjonalności i domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją to w problematyce 
objętej tematem badawczym trudno się doszukać owych założeń. A wręcz prze-
ciwnie. W sprawie tej ustawodawca pomijając obowiązek stanowienia prawa 
zgodnego z wymaganiami właściwymi demokratycznemu państwu prawnemu 
i tym samym zasadą ochrony praw nabytych i lojalności państwa względem 
obywatela, przekroczył zakres swobody regulacyjnej w sposób na tyle dra-
styczny, że naruszenie wspomnianych klauzul konstytucyjnych staje się ewi-
dentne. Nie można pominąć także, iż stypendia sportowe są sposobem reali-
zacji obowiązków ustawodawcy, który – zgodnie z cytowanym już przepisem 
artykułu 68 ust. 5 Konstytucji polega na popieraniu przez władze publiczne 
rozwoju kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. A w przypad-
ku tym pomocy ze strony państwa po prostu nie będzie.

Zmieniając status polskich związków sportów nieolimpijskich można odnieść 
wrażenie, że ustawodawca nie tylko zapomniał o prawach nabytych samych 
związków, ale także innych podmiotów bezpośrednio powiązanych ze związ-
kami w tym właśnie stypendystów sportowych. I dlatego w tak enigmatycz-
ny sposób – odwołując się do integracji środowiska i konieczności egzekwo-
wania reguł sportowych, uzasadnił ustawę, która weszła w życie i aktualnie 
podlega wykonaniu, jak i jej nowelizację, gdzie nawiązano do sprawności ad-
ministracyjnej. Z powyższych uzasadnień trudno wywnioskować rzeczywi-
stą intencję ograniczenia praw nabytych stypendystów. Tym samym, trudno 
zgodzić się w wolą ustawodawcy do zmiany statusu polskich związków spor-
tów nieolimpijskich, a także co za tym idzie, utratą praw nabytych w posta-
ci stypendiów sportowych przez stypendystów tych związków. Teza ta nie 
jest jednak równoznaczna z akceptacją dla istnienia w systemie niewykona-
nych ustaw, te bowiem podważają zaufanie do państwa i prawa oraz pewność 
tego drugiego. Tyle, że również niezasadne wydaje się egzekwowanie przepi-
sów ustawy, niosących w praktyce tak dalekosiężne, negatywne konsekwen-
cje dla środowiska sportów nieolimpijskich, które ostatecznie mogą dopro-
wadzić do zaniku wielu dziedzin sportowych.

W moim odczuciu stypendia sportowe powinny zmierzać do niwelacji róż-
nic i unifikacji rozwiązań prawnych i finansowych. A wymaga dodania, iż 
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obecnie finansowanie sportowców i związków sportowych w Polsce jest sto-
sunkowo zróżnicowane. Polskie związki sportów nieolimpijskich otrzymują 
łącznie z budżetu państwa kwotę 14 mln zł, to jest 7% ogólnego budżetu prze-
znaczonego na wszystkie polskie związki sportowe, co oznacza, że na pozo-
stałe związki olimpijskie, paraolimplijskie lub inne uznane przez MKOI, po-
zostaje wydatkowana kwota 172 mln zł, pokrywająca 93% tychże środków53.

Przy czym, ostatnie zmiany prawne prowadzą w dokładnie odwrotnym 
kierunku54, co niestety odbywa się ze szkodą dla całego środowiska sportów 
nieolimpijskich.
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