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„Igrzyska” nie dla wszystkich
Z
Niniejszy tekst
ma na celu
przybli˝enie
czytelnikom
zagadnienia
zwiàzanego
z nieuprawnionym
wykorzystywaniem
symboliki
olimpijskiej oraz
nazw „Igrzyska
Olimpijskie”
i „Komitet
Olimpijski”.

Podmiotami
uprawnionymi do
wykorzystywania
symboliki olimpijskiej
sà te, które uzyska∏y
od Polskiego Komitetu
Olimpijskiego prawo
do korzystania
z przedmiotowych
symboli oraz nazw.

agadnienie to zosta∏o uregulowane w ramach
ustawy o sporcie kwalifikowanym z dnia
29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
Na podstawie artyku∏u 27 ust. 3 Polski Komitet Olimpijski ma wy∏àczne prawo wykorzystywania i u˝ywania symboliki olimpijskiej okreÊlonej
w Karcie olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski”. Poruszana tematyka
zosta∏a ratyfikowana przez RP w dn. 10 sierpnia
1996 r. w ramach traktatu z Nairobi z 26 wrzeÊnia
1981 r. w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego.
Niestety, zdarzajà si´ naruszenia zakazu wykorzystywania lub u˝ywania symboliki olimpijskiej
przez podmioty do tego nieuprawnione. Zdarza
si´ tak szczególnie w sferze marketingowej, w celu lepszego rozpowszechnienia oferowanego produktu lub us∏ugi czy informacji.

Nale˝y jednak˝e pami´taç o tym, ˝e zakaz ma
na celu walk´ przede wszystkim z komercyjnym
wykorzystywaniem symboliki olimpijskiej. Cz´Êç
klubów sportowych dzia∏a równie˝ dla osiàgania
dobrego wyniku finansowego b´dàc osobami fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà lub spó∏kami prawa handlowego. Jednak˝e
nawet w przypadku klubu prowadzàcego dzia∏alnoÊç wy∏àcznie dla
osiàgni´cia celów statuZa nieuprawnione
towych, wykorzystanie
u˝ywanie symboliki symboliki olimpijskiej
na przyk∏ad przy naboolimpijskiej grozi
rze nowych uczestnikara grzywny
ków b´dzie równie˝
w wysokoÊci
procederem zakazanym
od 20 z∏ do 5 tys. z∏ i podlegajàcym odpowiedniej karze.

Kto jest uprawniony?
Tekst ten ma za zadanie przestrzec czytelników
przed pope∏nianiem takiego b∏´du, który jest zagro˝ony wysokà karà grzywny oraz dodatkowà nawiàzkà na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Przede wszystkim podmiotami uprawnionymi
do wykorzystywania symboliki olimpijskiej sà te,
które uzyska∏y od Polskiego Komitetu Olimpijskiego prawo do korzystania z przedmiotowych
symboli oraz nazw. OczywiÊcie, terytorialnie zakres ten dotyczy obszaru Polski.
Kara grzywny grozi za wykorzystywanie lub
u˝ywanie pi´ciu kó∏ olimpijskich i nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski”. Na rzecz
uÊwiadomienia czytelnikowi, konieczne jest zdefiniowanie s∏owa „wykorzystywanie” oznaczajàcego osiàganie z czegoÊ korzyÊci oraz s∏owa „u˝ywanie”, które potocznie t∏umaczy si´ jako robienie z czegoÊ u˝ytku. Jak widaç z powy˝szego, karze grzywny podlega wi´c zarówno komercyjne
wykorzystywanie symbolu olimpijskiego, jak
równie˝ dzia∏anie niemajàce na celu osiàgni´cia
zysku. Liczy si´ sam fakt u˝ycia zakazanej symboliki lub nazw bez odpowiedniego zezwolenia
uzyskiwanego od uprawnionego organu, jakim
jest Polski Komitet Olimpijski.

Dotkliwa kara
Art. 56 ust. 1 ustawy za nieuprawnione u˝ywanie symboliki olimpijskiej przewiduje kar´
grzywny, której wysokoÊç mo˝e wynosiç od 20 z∏
do 5 tys. z∏. Sàd wymierzajàc grzywn´, bierze
pod uwag´ dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majàtkowe i mo˝liwoÊci zarobkowe.
Ponadto art. 56 ust. 2 przewiduje, ˝e Wydzia∏
Grodzki w∏aÊciwego miejscowo Sàdu Rejonowego mo˝e orzec nawiàzk´ na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego w wysokoÊci od 50 tys. z∏
do 100 tys. z∏. Nawiàzka jest Êrodkiem karnym,
którego zastosowanie musi byç przewidziane
w tzw. przepisach szczególnych.
Celem ustanowienia tak wysokiej kary finansowej jest odstraszenie od ponownego dokonania
omawianego wykroczenia. Trzeba przyznaç, ˝e
minimalna nawiàzka w wysokoÊci 50 tys. z∏ mo˝e stanowiç znaczàcà dolegliwoÊç dla ka˝dego
podmiotu dzia∏ajàcego w obszarze sportu.

NieznajomoÊç prawa szkodzi
Niniejszym przestrzegamy wszystkie podmioty
dzia∏ajàce w obszarze sportu do nieuprawnionego korzystania z zastrze˝onej wartoÊci nale˝àcej do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Cz´sto nieÊwiadome dzia∏anie mo˝e si´
skoƒczyç dla nas dotkliwie. Ale có˝,
„ignorantia iuris nocet” czyli „nieznajomoÊç prawa szkodzi”…
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