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 Sport osób niepełnosprawnych wyrósł z szeroko rozumianej 

rehabilitacji ruchowej 

 Za symboliczną datę od której zaczęto mówić oficjalnie o 

rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych przyjmuje się rok 
1880 kiedy londyński „Times” zamieścił informację o udziale 

dwóch biegaczy z protezami na publicznych zawodach

 1922 powstanie pierwszego klubu inwalidów Disabled Drivers 

Motor Club Anglia 



HISTORIA 

 Ideę igrzysk paraolimpijskich zawdzięczamy Sir Ludwigowi 
Guttmann’owi – neurochirurgowi ze szpitala w Stoke Mandeville. 
Lekarz znany jest głównie ze swej przełomowej formy terapeutycznej 
– jeszcze w czasie II wojny światowej wprowadził aktywizację 
sportową dla swoich pacjentów, aby przyśpieszyć proces 
rehabilitacji.

 Pierwsze igrzyska odbyły się w 1960, uczestniczyło w ich 17 
reprezentacji bez udziału Polaków 

 Jeszcze podczas pierwszej edycji zawodów odbywających się w 
Rzymie, Papież Jan XXIII nazwał Sir Ludwiga Guttmann’a
„Coubertinem Igrzysk Paraolimpijskich



HISTORIA 

 Zimowe igrzyska paraolimpijskie mają krótszą tradycję. Pierwsze 

odbyły się w roku 1976 w Ornskoldsyik w Szwecji. 

 Dopiero od roku 1992, od zimowych igrzysk w Albertville we 

Francji zawody, wzorem igrzysk letnich odbywają się w miejscu i 
bezpośrednio po igrzyskach w których rywalizują pełnosprawni 

sportowcy.  



HISTORIA REGULACJI PRAWYCH W 

POLSCE 



 Genezy systemu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce należy upatrywać 
już w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

 Dekretem z dnia 16 stycznia 1946 r. o powszechnym obowiązku wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego (Dz.U. Nr 31, poz. 195) wprowadzono 
powszechny obowiązek wychowania fizycznego oraz przysposobienia 
wojskowego dla wszystkich obywateli od lat 16.

 Celem regulacji, w myśl art. 1 ustawy, było dążenie do „rozwijania i utrzymania 
tężyzny fizycznej obywateli Rzeczypospolitej” oraz „zapewnienia siłom 
zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej Żołnierza-Obywatela, obrońcy Jej 
niepodległości, granic i ustroju demokratycznego”. 

 Utworzono również Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i 
Przysposobienia Wojskowego.

 Dekret powołał do życia także: 

 •Wojewódzkie Urzędy Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, 
których zadaniem było kierowanie na obszarze województwa sprawami 
związanymi z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem obronnym, 

 •Wojewódzkie Rady Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego, 
których zadaniem było dbanie o wykonywanie wytycznych uchwalonych 
przez Państwową Radę Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego,

 •Powiatowe Urzędy Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, 
których zadaniem było kierowanie na podległym im obszarze sprawami 
związanymi z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem obronnym.



 Oba dekrety uchylone zostały ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. o 
powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, 
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego 
młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu 
(Dz.U. Nr 12, poz. 90 ze zm.).

 W myśl art. 1 ust. 1 ustawy obowiązek ten wprowadzono celem 
„włączenia twórczego zapału młodego pokolenia do pracy 
nad rozwojem sił i bogactwa Narodu” oraz „rozszerzenia 
systemu wychowania narodowego, przedłużenia kształcenia i 
wychowania młodzieży poza okres obowiązku szkolnego”. 

 Zadaniem powszechnego przysposobienia młodzieży, zgodnie 
z art. 1 ust. 2 ustawy było: „organizowanie udziału młodzieży w 
realizacji planów odbudowy i rozbudowy demokratycznej Polski 
Ludowej, szkolenie wykwalifikowanych zastępów 
budowniczych dla wszystkich dziedzin życia narodowego, 
zapewnienie młodzieży harmonijnego rozwoju zdrowia i tężyzny 
fizycznej oraz wysokiego poziomu społecznej i narodowej 
świadomości”, a także „przygotowanie młodzieży do 
najszczytniejszego zadania - obrony całości i niepodległości 
Rzeczypospolitej”.



 Obowiązkowi przysposobienia zawodowego, 

wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego 

podlegali obywatele w wieku od 16 do 21 lat, z 

wyjątkiem osób wymienionych w enumeratywnym 

katalogu, takich jak m.in. kobiety zamężne, ciężarne 

czy osoby uznane za niezdolne do pracy fizycznej. 



PODSTAWY PRAWNE REGULACJI 

SPORTOWYCH 

 art. 68 ust. 5 Konstytucji RP.

 Obecnie obowiązująca ustawa z 25 czerwca 2010 roku(t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1263 ze zm.).

 Uprawianie sportu w Polce opiera się na Funkcjonowaniu  

Polskich Związków Sportowych i Związków Sportowych 
Wprowadzone przepisy nałożyły na Polskie Związki Sportowe 

konieczność legitymowania się przynależnością do 

Międzynarodowej Federacji i jest to warunek niezbędny do 

posiadania statusu PZS-u.



POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI

 w sierpniu 1998 roku powstał  Polski Komitet Paraolimpijski  

powstał przede wszystkim po to, by ułatwić polskim 

niepełnosprawnym sportowcom udział w igrzyskach 
paraolimpijskich.

 Stworzeniu Komitetu przyświecała idea stworzenia możliwości 

współzawodnictwa osobom niepełnosprawnym na takich 

samych zasadach, jak osobom pełnosprawnym.



 Komitet jest członkiem Międzynarodowego Komitetu 

Paraolimpijskiego (IPC) 

 Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (EPC) oraz jedynym 

reprezentantem sportu paraolimpijskiego na arenie 

międzynarodowe



OSIĄGNIĘCIA I DYSCYPLINY

 Łącznie, po Olimpiadzie w Londynie w 2012 roku, polski medalowy 
dorobek paraolimpijski wynosi 736 medale, z czego 256 złotych. 

 Ciągle poszerza się również liczba dyscyplin uprawianych przez 
osoby niepełnosprawne w Polsce.

 Obecnie są to: boccia, biathlon, curling na wózkach, goalball, 
jeździectwo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka na wózkach, 
lekkoatletyka, łucznictwo, narciarstwo biegowe, narciarstwo 
zjazdowe, piłka siatkowa na siedząco, piłka siatkowa na stojąco, 
pływanie, podnoszenie ciężarów, rugby na wózkach, strzelectwo, 
szermierka na wózkach, taniec na wózkach, tenis na wózkach, tenis 
stołowy, wioślarstwo oraz żeglarstwo



CELE I ZADANIA PKPAR

 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o sporcie, do PKPar odpowiednio 

stosuje się miedzy innymi art. 24 ust. 2 tego aktu prawnego. Polski 

Komitet Paraolimpijski jest zatem, podobnie jak PKOl organizacją 
pozarządową, która samodzielnie wyznacza i realizuje cele 

związane z ruchem paraolimpijskim. 



CELE I ZADANIA PKPAR

 propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad oraz idei paraolimpizmu,

 przygotowywanie, zgłaszanie i uczestnictwo polskiej reprezentacji narodowej 
w Igrzyskach Paraolimpijskich,

 współudział w inspirowaniu i organizowaniu sportu osób niepełnosprawnych, 
szczególnie paraolimpijskiego w Polsce,

 reprezentowanie polskiego sportu niepełnosprawnych w Międzynarodowym 
Komitecie Paraolimpijskim oraz wobec narodowych komitetów 
paraolimpijskich,

 wykonywanie zadań wynikających z postanowień Międzynarodowego 
Komitetu Paraolimpijskiego oraz Walnego Zgromadzenia Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego i zadań zlecanych przez Władze Państwa,



CZŁONKOWIE POLSKIEGO KOMITETU 

PARAOLIMPIJSJIEGO

 Polski Związek Sportowy niepełnosprawnych „Start”

 Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni Razem”

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niedowidzącuch

i Słabowidzących „Cros”

 Związek Kultury Fizycznej „Olimp”

 Związek Stowarzyszeń Polska Federacja Bocci

Niepełnosparwnych



FINASOWANIE 

 Środki Ministerswo Sportu i Turystyki 
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