Warszawa, 07-07-2021 r.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

XI.518.33.2019.ASZ

Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent m. st. Warszawy
ePUAP

Szanowny Panie Prezydencie!
Uprzejmie informuję, że problematyka przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie
pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik, jako niezależny
organ ds. równego traktowania1, stoi na stanowisku, że sport może być doskonałym
środkiem zmiany społecznej w zakresie upowszechnienia właściwego rozumienia zasady
równego traktowania, ponieważ opiera się na wartościach fair-play, niedyskryminacji i
pracy zespołowej. W ocenie Rzecznika zapewnienie równości w sporcie może przynieść
wymierne korzyści w aspekcie ogólnospołecznym, przyczyniając się do wzmocnienia więzi
pomiędzy członkami wspólnoty lokalnej. Zapewnienie równego dostępu do infrastruktury
sportowej jest konieczne, aby przeciwdziałać wykluczeniu grup, których potrzeby – ze
względu na określone cechy, np. płeć lub niepełnosprawność – nie były dotychczas w
sporcie uwzględniane. Z tego względu Rzecznik z zadowoleniem przyjął informacje,
zgodnie z którymi podległe Panu Prezydentowi jednostki zaplanowały podjęcie
licznych działań mających na celu opracowanie lokalnej polityki wspierania grup
marginalizowanych czy narażonych na dyskryminację w niektórych dziedzinach
sportu2.
W nawiązaniu do powyższego, na podstawie 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),
zwracam się o wyjaśnienie, czy w odpowiedzi na zgłaszane uprzednio przez Rzecznika
wątpliwości co do zapewnienia zasady równego traktowania bez względu na płeć w
dostępie do miejskich przestrzeni sportowych (powoływana w piśmie skarga Diamonds
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego
traktowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2156).
2 Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 października 2019 r., znak: PS-PDK.4223.1.2019.KWZ.
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Academy i OSiR Mokotów)3, zakończono prace nad ujednoliceniem zasad korzystania z
boisk i opracowano stosowny regulamin, który obejmowałby wprowadzenie mechanizmów
tzw. uprzywilejowań wyrównawczych dla grup tradycyjnie wykluczonych. Będę także
zobowiązany za wskazanie, jakie inne działania zostały podjęte, by rozwiązać
sygnalizowane przez Rzecznika problemy z równym dostępem drużyn chłopców i
dziewcząt do obiektów sportowych podległych m.st. Warszawa od czasu skierowania do
Pana Prezydenta wystąpienia RPO z 31 lipca 2019 r.
Uprzejmie proszę również o przesłanie do Biura kopii dokumentów, wspomnianych
w ww. piśmie Pana Prezydenta:
1. planu działań na rzecz kobiet w obszarze wspierania aktywności sportowej w m.st.
Warszawy;
2. sprawozdania z przeprowadzonego monitoringu dostępności miejskich obiektów
sportowych;
3. opracowania pn. „Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami w obiektach
sportowych zarządzanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w
zakresie sportu i rekreacji”.
Jednocześnie będę zobowiązany za poinformowanie o aktualnym stanie prac nad
zapowiadanymi badaniami społecznymi w zakresie barier, które ograniczają aktywność
sportową dziewczynek i kobiet, jak również o wspomnianym w piśmie pilotażowym
projekcie promującym aktywność dziewcząt w dyscyplinie piłki nożnej.

Z poważaniem,
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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