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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26 października 2021 r., znak: VII.573.1.2021.GZ, dotyczące 

funkcjonowania w polskich związkach sportowych procedur przeciwdziałania występowaniu zjawiska 

dyskryminacji, mobbingu, bądź też molestowania, w tym molestowania seksualnego, w związku 

z prowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym 

sytuacji w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZK w Łomiankach, uprzejmie przedstawiam następujące 

informacje.

W ramach badań społecznych i ekonomicznych z obszaru sportu w 2020 r. dokonano analizy 

funkcjonowania w polskich związkach sportowych procedur mających przeciwdziałać występowaniu 

zjawiska dyskryminacji, mobbingu, bądź też molestowania, molestowania seksualnego - skali tych 

zjawisk oraz sposobów ich monitorowania. Działanie zostało zrealizowane na zlecenie ówczesnego 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w formie badania dotyczącego sytuacji kobiet 

w polskim sporcie wyczynowym. Polskie związki sportowe otrzymały pytanie badawcze dotyczące 

podejmowania działań na rzecz zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć. 

Spośród 48 polskich związków sportowych, które uczestniczyły w badaniu, w 87% funkcjonuje 

komisja dyscyplinarna lub rzecznik dyscyplinarny. W przypadku braku takiej struktury, w odpowiedzi 

na skargę powoływany jest sąd koleżeński (związkowy). W 45% polskich związków sportowych 

przewidziano odrębną procedurę składania skarg na zachowania dyskryminacyjne bądź związane 

z molestowaniem. Przedstawiciele związków, w których nie przewidziano odrębnej procedury, 

wskazywali natomiast, że w takim przypadku zdarzenia mobbingowe i dyskryminacyjne powinny być 

zgłaszane do komisji dyscyplinarnych funkcjonujących w związku. Z wypowiedzi przedstawicieli 
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polskich związków sportowych wynika też, że w ciągu ostatnich trzech lat w żadnym z badanych 

związków nie wpłynęły skargi związane z dyskryminacją.

Niezależnie od powyższego w Ministerstwie Sportu i Turystyki podejmowane są także inne 

działania celem zwrócenia uwagi polskich związków sportowych na potrzebę wprowadzania rozwiązań 

antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Zgodnie z zaleceniem Kodeksu Dobrego Zarządzania 

dla Polskich Związków Sportowych (publikowanym przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej zbiorem zaleceń i dobrych praktyk dla polskich związków sportowych), polski związek 

sportowy realizuje działania informacyjne i wdraża polityki mające służyć ochronie nietykalności 

fizycznej i psychicznej zawodnika. W ramach ubiegania się o dofinasowanie zadań polskich związków 

sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, od 2020 r., wymagane są też 

oświadczenia wnioskodawców o niefigurowaniu uczestników realizowanego zadania publicznego 

(kadry trenerskiej i współpracującej oraz osób obsługujących) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na 

Tle Seksualnym oraz o braku skazującego wyroku sądowego dotyczącego przestępstw na tle 

seksualnym wobec tych osób.

Z poważaniem

Kamil Bortniczuk
Minister
/ – podpisany cyfrowo/
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