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Czym jest

KARTA OLIMPIJSKA?



Wstęp: cele Karty
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Karta Olimpijska (OC) jest zbiorem fundamentalnych zasad olimpizmu oraz

artykułów i przepisów wykonawczych do tych artykułów przyjętych przez

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Reguluje organizację, działania i

funkcjonowanie Ruchu Olimpijskiego oraz ustanawia warunki ceremoniału

Igrzysk Olimpijskich.



CELE KARTY OLIMPIJSKIEJ

● Karta Olimpijska służy trzem podstawowym celom:

● a) Jako podstawowe narzędzie o charakterze konstytucyjnym, Karta

Olimpijska ustanawia i przywołuje fundamentalne zasady oraz zasadnicze

wartości olimpizmu.

● b) Karta Olimpijska pełni również rolę statutu Międzynarodowego Komitetu

Olimpijskiego.

● c) Ponadto Karta Olimpijska określa główne wzajemne prawa i obowiązki

trzech głównych elementów Ruchu Olimpijskiego, mianowicie

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowych Federacji i

Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz Komitetów Organizacyjnych Igrzysk

Olimpijskich, których obowiązkiem jest postępowanie zgodnie z Kartą

Olimpijską.



Karta Olimpijska
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Zbiór podstawowych zasad Ruchu

Olimpijskiego, oraz artykułów i

przepisów wykonawczych przyjętych

przez Międzynarodowy Komitet

Olimpijski.

Najważniejsze źródło wewnętrznego

prawa sportowego

Stanowiąc podstawowe narzędzie o

charakterze konstytucyjnym

ustanawia i przywołuje fundamentalne

zasady oraz esencjonalne wartości

olimpizmu.

Reguluje organizację, działania i

funkcjonowanie Ruchu Olimpijskiego

oraz ustanawia warunki organizacji

Igrzysk Olimpijskich.

Pełni rolę statutu Międzynarodowego

Komitetu Olimpijskiego

Określa główne, wzajemne prawa i

obowiązki:

Międzynarodowego Komitetu

Olimpijskiego

Międzynarodowych Federacji

Sportowych i Narodowych Komitetów

Olimpijskich

Komitetów Organizacyjnych Igrzysk

Olimpijskich



Historia
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1898 1908 1978 17.07.2020

Ewolucja Karty
Annuaire du 

Comité

International 

Olympique

Pierwsza 

publikacja karty
KARTA OLIMPIJSKA

OFICJALNE JĘZYKI
Francuski

Angielski

NAJNOWSZA 

WERSJA
136. Sesja MKOl, zorganizowana w ramach wideokonferencji



KARTA OLIMPIJSKA

jako statut MKOl



Karta Olimpijska
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Międzynarodowy Komitet Olimpijski

działa na podstawie Karty Olimpijskiej,

która określa jego wewnętrzną strukturę,

organy i ich kompetencje

Rozdział 2 Karty Olimpijskiej został w

całości poświęcony MKOl – zostały w

nim zawarte m.in. przepisy dotyczące

statusu prawnego organizacji,

członkostwa, organów władzy, a także

języków urzędowych obowiązujących w

MKOl.



Obowiązywanie

KARTY OLIMPIJSKIEJ
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Karta Olimpijska wiąże wszystkie

podmioty funkcjonujące w ramach

Ruchu Olimpijskiego

Karta Olimpijska nie jest aktem prawa

powszechnie obowiązującego

Obowiązuje inter partes, pomiędzy

podmiotami, które dobrowolnie ą

przyjmują, aby móc uczestniczyć w

głównym nurcie współzawodnictwa

sportowego

Przynależność do Ruchu Olimpijskiego

wymaga zgodności z Kartą Olimpijską i

uznania przez MKOl

Podstaw wiążącego charakteru Karty

upatrywać należy więc w fakcie samej

przynależności do Ruchu Olimpijskiego.

W celu zapewnienia właściwej realizacji

postanowień Karty i organizacji igrzysk

olimpijskich, MKOl wydaje szereg

innych unormowań, tak o wiążącym, jak

i niewiążącym charakterze.



Przestrzeganie Karty Olimpijskiej
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Przestrzeganie postanowień Karty zapewnione jest poprzez stworzenie

w ramach Ruchu Olimpijskiego łańcucha powiązań o charakterze umownym.

Ze względu na hierarchiczną strukturę Ruchu Olimpijskiego ten umowny

charakter kwestionuje się, akcentując przy tym nadrzędność Karty.

W orzecznictwie CAS, wskazuje się, że postanowienia Karty pozostają w

relacji lex superior derogat legi inferiori w stosunku do unormowań

poszczególnych organizacji sportowych, przy czym niektóre z tych

unormowań mogą pozostawać w relacji lex specialis derogat legi generali

(por. CAS 2002/O/373, CAS Digest III, s. 32, § 38; CAS 2002/A/389, 390,

391, 392 & 393 CAS Digest III, s. 355, § 7; CAS ad hoc 00/006, CAS Digest

II, s. 637, § 12).



Realizacja postanowień Karty
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Na płaszczyźnie krajowej postanowienia Karty Olimpijskiej wcielane są przez

NKOl, których statuty podlegają prawu danego państwa – najczęściej prawu

stowarzyszeń – aczkolwiek są zatwierdzane przez MKOl, powinny być więc

zgodne z Kartą i zapewniać realizację jej postanowień.

Spełniając określone w Karcie zadania, NKOl wydają także inne wewnętrzne

regulacje, które są wiążące wobec ich członków, w szczególności krajowych

związków sportowych. Podobną działalność prawotwórczą prowadzą

organizacje skupione w ramach ruchu paraolimpijskiego

Karta Olimpijska wraz ze pozstałymi regulacjami olimpijskimi jest określana

mianem Lex Olympica.
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Karta Olimpijska jest powszechnie stosowana i uznawana przez władze

państw. Nie stanowi przy tym umowy międzynarodowej, aczkolwiek niektórzy

uznają ją za element międzynarodowego prawa zwyczajowego.

Źródeł jej powszechnej akceptacji i uniwersalnego obowiązywania upatruje

się jednak przede wszystkim w czynnikach natury pozaprawnej, związanych

ze społecznym i ekonomicznym znaczeniem sportu we współczesnym

społeczeństwie oraz rzeczywistą władzą MKOl i działających pod jego

auspicjami organizacji.

Faktyczne uznanie KO i tworzonych w jej perspektywie regulacji organizacji

sportowych przez władze państwowe może odbywać się przy tym na drodze

sądowej, w wyniku działania egzekutywy bądź w ramach legislacji.
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W Polsce istotne w kwestii uznawania Karty pozostają art. 11 ust. 2 pkt 4

oraz art. 12 ustawy o sporcie, wskazujące na wymóg przynależności do MFS,

jako warunku utrzymania lub ubiegania się o status PZS, przesądzające w

sposób pośredni, lecz jednoznaczny o obowiązku przestrzegania Karty przez

PZS i podmioty zrzeszone w jego strukturach. Powstaje on poprzez

wspomniany warunek przynależności do ruchu olimpijskiego, którym jest

zobowiązanie do przestrzegania Karty przez wszystkie podmioty uznane

przez MKOl.

Organizacje uznane przez MKOl przenoszą z kolei ten obowiązek na

podmioty zrzeszone w ramach ich struktur, zakorzeniając tym samym

postanowienia „konstytucji” MKOl na wszystkich poziomach światowego

sportu olimpijskiego lub związanego z ruchem olimpijskim.



Kompetencje
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Władza 

prawodawcz

a

Władza 

wykonawcza
Władza quasi sądownicza
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• Wstęp

• Preambuła

• 7 fundamentalnych zasad olimpizmu

(ang. principles)

• 61 podstawowych artykułów (ang.

rules)

• 33 przepisy wykonawcze

.

Postanowienia Karty Olimpijskiej

ustanawiają pryncypia olimpizmu jako

filaru nowożytnego ruchu olimpijskiego.

Treść Karty uwypukla fakt, że

uprawianie sportu jest prawem

człowieka, które nie może być

ograniczone jakimkolwiek przejawem

dyskryminacji



Preambuła
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Pierre de Coubertin był autorem ideowych podstaw nowoczesnego

olimpizmu. Z jego inicjatywy w czerwcu 1894 roku odbył się w Paryżu

Międzynarodowy Kongres Sportowy. Międzynarodowy Komitet Olimpijski

(MKOl) ukonstytuował się 23 czerwca 1894 roku. Pierwsze nowożytne

Igrzyska Olimpijskie (Igrzyska Olimpiady) odbyły się w Atenach, w Grecji, w

1896 roku. W roku 1914 została przyjęta flaga olimpijska zaprezentowana

przez Pierre de Coubertina na Kongresie w Paryżu. Na fladze widnieje pięć

splecionych ze sobą kół, symbolizujących unię pięciu kontynentów i

spotkanie sportowców z całego świata na Igrzyskach Olimpijskich. Pierwsze

Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w Chamonix, we Francji w 1924 roku.
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1.

2

2

Olimpizm jest filozofią życia, chwalącą i łączącą w zrównoważoną całość

jakość ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i edukacją, olimpizm dąży

do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych

wartościach dobrego przykładu, odpowiedzialności społecznej i

poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych.



2. i 3.
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Celem olimpizmu jest, aby sport

służył harmonijnemu rozwojowi

człowieka, z wizją propagowania

miłującego pokój społeczeństwa i

poszanowania ludzkiej godności.

Ruch Olimpijski oznacza skoordynowane,

zorganizowane, uniwersalne i stałe

działania, realizowane pod najwyższym

kierownictwem MKOl, wszystkich osób

fizycznych i prawnych zainspirowanych

wartościami olimpizmu. Rozciąga swoje

działania na pięć kontynentów. Osiąga

swój najwyższy cel gromadząc

sportowców z całego świata na

największym festiwalu sportu, na

Igrzyskach Olimpijskich. Jego symbolem

jest pięć splecionych ze sobą kół.



4.

2

4

Uprawianie sportu jest prawem człowieka. Każdy musi mieć możliwość

uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a w duchu olimpijskim, co

wymaga wzajemnego zrozumienia w duchu przyjaźni, solidarności i fair play.
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Uznając, iż sport jest ściśle powiązany ze społeczeństwem, organizacje

sportowe zrzeszone wokół Ruchu Olimpijskiego niezależnie ustanawiają

swoje prawa i obowiązki, do których należy swobodne ustalanie i

kontrolowanie zasad dyscyplin, określanie struktur i zarządzanie swoją

organizacją, przeprowadzanie wyborów do swoich władz w sposób wolny od

jakichkolwiek wpływów z zewnątrz, ale również odpowiedzialność za

zapewnienie stosowania zasad dobrego zarządzania.
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Należy zapewnić możliwość korzystania

z praw i wolności wyznaczonych w

niniejszej Karcie Olimpijskiej bez

dyskryminacji ze względu na rasę, kolor

skóry, płeć, orientację seksualną, język,

religię, poglądy polityczne lub inne,

pochodzenie narodowe lub społeczne,

majątek, urodzenie lub jakiekolwiek inne

okoliczności.

Przynależność do Ruchu

Olimpijskiego wymaga

zgodności z Kartą Olimpijską

oraz uznania przez MKOl.
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2011-2012: Human Rights Watch oskarżył ArabięSaudyjską o naruszenie

Karty Olimpijskiej poprzez systematyczne uniemożliwienie kobietom

uprawiania sportu w tym kraju i niedopuszczanie saudyjskich atletek do

udziału w igrzyskach olimpijskich, naruszając tym samym czwartą, szóstą i

siódmą zasadę zasady Karty, z którymi związany jest każdy członek Ruchu

Olimpijskiego. Stało się to, gdy Anita DeFrantz, przewodnicząca Komisji ds.

Kobiet i Sportu MKOl, zasugerowała, że krajowi nie wolno uczestniczyć w

igrzyskach olimpijskich, dopóki nie zgodzi się wysłać kobiet-sportowców na

igrzyska. Rzeczniczka MKOl Emmanuelle Moreau wskazała jednak, że

Komitet „nie będzie nakazywał Saudyjczykom reprezentacji kobiet w

Londynie”, argumentując, że „MKOl nie stawia ultimatum ani terminów, ale

raczej uważa, że wiele można osiągnąć poprzez dialog”.



Podstawowe artykuły
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Rozdział 1. Ruch Olimpijski
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1 Skład i ogólna organizacja Ruchu Olimpijskiego

2 Misja i rola MKOl

3 Uznanie przez MKOl

4 Kongres Olimpijski

5 Solidarność Olimpijska

6 Igrzyska Olimpijskie

7 Prawa do Igrzysk Olimpijskich i dóbr olimpijskich

8 Symbol olimpijski

9 Flaga olimpijska

10 Motto olimpijskie

11 Emblematy olimpijskie

12 Hymn olimpijski

13 Ogień olimpijski, pochodnie olimpijskie

14 Oznaczenia olimpijskie.
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Rozdział 2 

3

1



Rozdziały 3. i 4. 
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Rozdział 3. Międzynarodowe Federacje

(MF)

25 Uznanie Międzynarodowych

Federacji

26 Misja i Rola Międzynarodowych

Federacji w Ruchu Olimpijskim

Rozdział 4

Narodowe Komitety Olimpijskie (NKOl)

27 Misja i rola Narodowych Komitetów

Olimpijskich

28 Skład narodowych komitetów

Olimpijskich

29 Narodowe Federacje

30 Kraj i nazwa Narodowego Komitetu

Olimpijskiego

31 Flaga, emblemat i hymn

Narodowego Komitetu Olimpijskiego



Rozdział 5

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE



I. CELEBROWANIE, ORGANIZOWANIE I 

ADMINISTROWANIE IGRZYSKAMI 

OLIMPIJSKIMI 
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32 Celebrowanie Igrzysk Olimpijskich

33 Wybór gospodarza Igrzysk Olimpijskich

34 Miejsce, położenie i obiekty Igrzysk Olimpijskich

35 Komitet Organizacyjny

36 Kontrakt Gospodarza Olimpiady

37 Komisja Koordynacyjna Igrzysk Olimpijskich

38 Wioska Olimpijska

39 Program kulturalny



II. UCZESTNICTWO W IGRZYSKACH 

OLIMPIJSKICH
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40 Uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich

41 Narodowość zawodników

42 Limit Wieku

43 Światowy Kodeks Antydopingowy oraz Kodeks Ruchu Olimpijskiego w

zakresie zapobiegania manipulacji zawodami sportowymi

44 Zaproszenia i zgłoszenia



III. PRGRAM IGRZYSK OLIMPIJSKICH
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45 Program Igrzysk Olimpijskich

46 Rola Międzynarodowych Federacji w odniesieniu d Igrzysk Olimpijskich

47 Obóz młodzieżowy

48 Przekazy medialne z Igrzysk Olimpijskich

49 Publikacje dotyczące Igrzysk Olimpijskich

50 Reklama, manifestacje, propaganda



IV. PROTOKÓŁ
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51 Protokół

52 Olimpijska karta Identyfikacyjna i Akredytacyjna – prawa z niej wynikające

53 Wykorzystanie flagi olimpijskiej

54 Wykorzystanie ognia olimpijskiego

55 Ceremonie Otwarcia i Zamknięcia

56 Ceremonie ogłoszenia zwycięstwa, wręczenie medali i dyplomów oraz

przyznawanie medali

57 Lista zwycięzców

58 MKOl – ostateczny organ rozstrzygający



Rozdział 6

ŚRODKI, SANKCJE, 

PROCEDURY, SPORY



Środki zaradcze i sankcje, procedury 

dyscyplinarne i rozwiązywanie sporów
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59 Środki zaradcze i sankcje

60 Kwestionowanie decyzji MKOl

61 Rozwiązywanie sporów
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33 przepisy wykonawcze
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Zawarte w Karcie artykuły ustanawiające najważniejsze reguły

funkcjonowania MKOl są uzupełnione 33 przepisami wykonawczymi.

Wskazują one szczegółowo zasady stosowania i kierunki interpretacji

podstawowych artykułów



Zmiany w Karcie w 2020 r.
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Przepis wykonawczy do art. 18 (Sesja)

Przepis wykonawczy do art. 29 (Komitet Wykonawczy MKOl)

Przepis wykonawczy do art. 21 (Komisje MKOl)

Procedowanie w formie telekonferencji lub wideokonferencji

Karta Olimpijska jest przyjmowana i zmieniana kwalifikowaną większością 2/3

oddanych głosów przez Sesję MKOl, będącą walnym zgromadzeniem jego

członków i najwyższą władzą.



Dziękuję za uwagę

KAROLINA TETŁAK

karolina@tetlak.pl
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