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Kwalifikowany
czy zawodowy?
Niniejszy artykuł ma na celu
omówienie różnic pomiędzy
sportem kwalifikowanym
a sportem zawodowym. Jest
to niezwykle istotne
zagadnienie, wpływające
również na praktykę
finansowania działalności
sportowej. Z tego względu
konieczne wydaje wskazanie
podstawowych definicji.
Sport kwalifikowany
Za sport kwalifikowany należy
uznać taką formę aktywności człowieka, która jest związana z uczestnictwem we współzawodnictwie
sportowym, organizowanym lub prowadzonym w danej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub
podmiot działający z jego upoważnienia. Definicja ta wskazana jest
w art. 3 ustawy o sporcie kwalifikowanym (Ustawa z dnia 29 lipca 2005
r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.
nr 155 poz. 1298, z późn. zm.). Oznacza to, że konieczne jest, aby rywalizacja była prowadzona przez monopolistyczny polski związek sportowy
lub podmiot działający z jego upoważnienia. Mogą to być ligi zawodowe, ale również może to być inny
związek sportowy w tej samej dyscyplinie sportu. Ważne jest, aby współzawodnictwo sportowe miało charakter zorganizowany i usystematyzowany, ale przede wszystkim zmierzało do uzyskania właściwych dla
danej dyscypliny sportu rezultatów.
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Sport zawodowy
Niezwykle istotne jest oddzielenie
pojęcia sportu kwalifikowanego od
sportu zawodowego. Otóż sport zawodowy (inaczej określany jako profesjonalny) jest nastawiony na osiągnięcie zysku poprzez prowadzenie
współzawodnictwa na najwyższym
możliwym poziomie. Uregulowania
dotyczące zasad organizacji i uprawiania sportu zawodowego zostały
ustalone przez poszczególne normy
zawarte w Ustawie o sporcie kwalifikowanym. Ustawa ta określa przede
wszystkim zasady organizacji ligi zawodowej, zadania polskiego związku
sportowego, pojęcie kadry narodowej, obowiązki zawodników i sędziów czy zadania Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.
Oprócz sytuacji faktycznej (zjawisko sportu zawodowego jest powszechne i akceptowane), można
znaleźć w aktach prawnych potwierdzenie o traktowaniu sportu zawodowego jak każdego innego wykonywanego zawodu. Pierwsze takie, wyrażone expressis verbis twierdzenie,
nastąpiło w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
w Luksemburgu w sprawie 13 / 76
Dona Gateano v. Mario Manteru
w 1976 roku ([1976] ECR 133). Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się
za twierdzeniem, że piłkarz jest pracownikiem i podlega swobodzie przepływu pracowników.
Sytuację tę potwierdził później inny, słynny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w tzw. sprawie Bosmana
([1995] ECR I – 4921). Uregulowano
w nim możliwość przepływu piłka-

Niewątpliwie część sportu
kwalifikowanego to również
sport zawodowy, ale należy
unikać stwierdzeń
stawiających znak równości
pomiędzy tymi pojęciami. To
rozróżnienie ma znaczenie dla
finansowania sportu – zarówno
ze środków krajowych, jak
i funduszy unijnych
rzy do innych klubów piłkarskich
bez ograniczeń i na tych samych zasadach co normalni pracownicy. Jak
widać sport profesjonalny charakteryzuje się zarobkowym czynnikiem
tej działalności. Najlepiej oddają to
uregulowania dotyczące tzw. ligi zawodowej.

Istotne różnice
Podsumowując należy stwierdzić, że
profesjonalni gracze uzyskujący ogromne wynagrodzenia za start w turnieju
tenisowym różnią się w sposób znaczący od piętnastolatków rywalizujących
w bardzo znanym warszawskim Turnieju o Puchar Redaktora Bohdana Tomaszewskiego. Ci pierwsi to zawodowcy, a drudzy to młodzi zawodnicy uprawiający sport kwalifikowany – ze względu na to, że rozgrywki te organizowane
są przez Polski Związek Tenisa, a gracze posiadają licencje uprawniające ich
do wzięcia udziału w zawodach.
Czyli niewątpliwie część sportu
kwalifikowanego to również sport zawodowy, ale należy unikać stwierdzeń stawiających znak równości pomiędzy tymi pojęciami. To rozróżnienie ma znaczenie dla finansowania
sportu – zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy unijnych. O tym
zagadnieniu napiszemy w następnym
artykule na łamach „sportplusa”.
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