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Szanowny Panie Premierze, 

w związku z prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniem 

wyjaśniającym dotyczącym sytuacji w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZK w Łomiankach, 

podjętym na skutek doniesień prasowych na łamach portalu WP SportoweFakty1, Rzecznik 

Praw Obywatelskich pismem z dnia 1 września 2021 r. zwrócił się do Polskiego Związku 

Koszykówki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie. 

Jak wynika z treści otrzymanej odpowiedzi od Polskiego Związku Koszykówki z dnia 

14 września 2021 r. (znak pisma: L.dz. 847/2021), brak jest mechanizmów systemowych 

regulujących kwestię zapewnienia w polskich związkach sportowych odpowiednich procedur 

antymobbingowych i antydyskryminacyjnych (kopię pisma przesyłam uprzejmie 

w załączeniu). 

Ponadto, jak wynika z otrzymanej odpowiedzi Kuratorium Oświaty w Warszawie 

z dnia 13 października 2021 r. (znak pisma: KPZ.571.196.2021.KP), w ramach 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego kuratorium w dniach 27 sierpnia 2021 r. oraz 30 

1 https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/premium/956926/pamietaj-ze-jestes-zerem-mocne-oskarzenia-pod-adresem-
znanego-trenera.

Warszawa, 26-10-2021 r.
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sierpnia 2021 r. przeprowadziło kontrolę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 

71 Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki w Łomiankach 

w zakresie sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły nad przestrzeganiem praw ucznia, 

tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, organizowania 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz realizacji przez nauczycieli i trenerów zajęć edukacyjnych i szkolenia 

sportowego (kopię pisma również przesyłam w załączeniu).

Jak wynika z treści powyższego pisma, dane uzyskane w wyniku badania ankietowego 

wskazują na przypadki takich zachowań wobec uczennic trenera wymienionego 

w przywołanym artykule, które nie są zgodne z powszechnie obowiązującymi normami 

społecznymi. Powyższe zachowania zostały uznane przez kuratorium jako prowadzące do 

naruszenia obowiązków nauczyciela wskazanych w art. 6 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). 

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi przez uczennice, w sytuacji niewłaściwych 

zachowań nauczyciela/trenera wybierały one w większości rozmowę z koleżankami. Żadna 

z uczennic nie wskazała odpowiedzi: „rozmowa z wychowawcą”; „rozmowa z dyrektorem 

szkoły”. Ponadto, jak wynika z analizy raportu, z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej 

w roku szkolnym 2018/2019 oraz informacji przekazanej przez dyrektora szkoły stwierdzić 

należy, że nie były prowadzone przez szkołę badania w formie anonimowych ankiet 

w zakresie bezpieczeństwa psychicznego (emocjonalnego) uczennic oraz diagnozowania 

zachowań o charakterze interpersonalnym w odniesieniu do całej społeczności 

szkolnej, tj. uczennic, nauczycieli i trenerów. Nie są zatem rozpoznawane 

w szkole problemy emocjonalne uczennic związane z intensywnym programem szkolenia 

oraz relacjami z osobami prowadzącymi treningi. Podczas kontroli stwierdzono również, że 

do dnia kontroli szkoła nie zatrudniała pedagoga szkolnego ani psychologa.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.), zwracam 

się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Pan Premier dokonał analizy 

funkcjonowania w polskich związkach sportowych, podległych Panu jako ministrowi 

właściwemu do spraw sportu, procedur mających przeciwdziałać występowaniu zjawiska 
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dyskryminacji, mobbingu, bądź też molestowania, molestowania seksualnego oraz skali tych 

zjawisk oraz sposobów ich monitorowania wraz z wynikami ewaluacji. Jeśli powyższe dane 

znajdują się w dyspozycji Pana Premiera, proszę o wskazanie, jakie działania Pan Premier 

podjął lub planuje podjąć na ich podstawie. Jeśli nie zostały one przeprowadzone, proszę 

uprzejmie o wskazanie planów w tym zakresie, wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji.

Łączę wyrazy szacunku

Marcin Wiącek
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