
Ministerstwo Sportu 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, tel. +48 22 2443 264, fax. +48 22 2443 255
www.gov.pl/sport

Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazane przy piśmie z 4 czerwca br. (data wpływu 16 czerwca br.), znak: 
BPS/043-11-324/20, oświadczenie Senatora RP Wojciecha Koniecznego, złożone podczas 11. 
posiedzenia Senatu RP 3 czerwca br. informuję, że do Ministerstwa Sportu nie wpłynęła żadna 
skarga w tej sprawie. 

W zakresie nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 
nie znajduje się nadzór nad umowami zawieranymi ze sponsorami przez polskie związki 
sportowe lub przez zawodników. 

Jednocześnie pragnę zapewnić, że Minister Sportu podejmie wszelkie działania w ramach 
przysługujących mu uprawnień w przypadku stosowania praktyk dyskryminacyjnych, 
w którymkolwiek związku.

Planowane działania Ministerstwa Sportu

 Webinar na temat polityki równościowej i bezpieczeństwa dzieci w sporcie (jesień 
2020 r.). W związku z odwołaniem wiosennej konferencji Ministerstwa Sportu, 
poświęconej polityce równościowej i przeciwdziałaniu przemocy w stosunku do kobiet 
i dzieci w sporcie, jesienią br. planowany jest webinar poświęcony tej tematyce, 
skierowany do przedstawicieli ruchu sportowego. Wstępnie międzynarodowa 
konferencja zaplanowana została na przyszły rok; 

 Badanie dotyczące sytuacji kobiet w sporcie (2020). Zakres tematyczny badania 
obejmie: udział kobiet w procesie decyzyjnym w kadrach narodowych, w sztabach 
szkoleniowych i kadrze wspierającej, nierówności w wynagrodzeniach kobiet 
i mężczyzn1 (sportowcy, trenerzy, członkowie zarządów, pracownicy biur zarządów), 
nierówności w systemie premiowania wyników, zarządzanie różnorodnością 
i przeciwdziałanie dyskryminacji w polskich związkach sportowych oraz stereotypy 
płciowe w polskim sporcie;

1 gender pay gap;
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 Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. 
Obecnie trwają prace dotyczące kolejnej odsłony KPDRT 2021-2030. Program 
koordynowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Planowane przez Ministerstwo Sportu działania, służące wdrożeniu priorytetów 
określonych w projektowanym Programie dotyczą przede wszystkim kwestii 
związanych z polityką równościową wobec kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób 
starszych. Zakładane przez resort zadania polegać będą m.in. na: opracowaniu 
i wdrożeniu procedury antydyskryminacyjnej w resorcie, realizacji kampanii 
w mediach elektronicznych, służącej promocji polityki równościowej, realizacji 
szkoleń dla polskiego środowiska sportowego w zakresie równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w sporcie, współpracy ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych, 
włączeniu działań na rzecz równego traktowania do nowego dokumentu strategicznego 
w obszarze sportu.

Kwestia równego traktowania kobiet i mężczyzn – przepisy regulujące warunki 
zatrudnienia trenerek i zawodniczek:

Ustawa o sporcie2 nie warunkuje dostępu do sportu na podstawie kryterium płci (jest neutralna 
w tym zakresie). Dodatkowo wychodząc naprzeciw potrzebom zawodniczek (członkiń kadry 
narodowej), przewiduje udzielenie wsparcia w sytuacji niezdolności do uprawiania sportu 
wskutek ciąży lub urodzenia dziecka, poprzez wypłacanie stypendium sportowego w pełnej 
wysokości przez okres ciąży i połowę stypendium przez okres 6 miesięcy po urodzeniu dziecka 
(art. 32 ust. 6 ustawy o sporcie). 

Odnośnie do formy zatrudnienia oraz urlopu macierzyńskiego zastosowanie mają natomiast 
przepisy Kodeksu pracy3, w których wskazano, że pracownicy powinni być równo traktowani 
w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania 
oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności 
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy (art. 183a k.p.). Urlop macierzyński został natomiast szeroko 
unormowany w art. 180 k.p. określającym potrzebę zapewnienia dziecku stosownej opieki 
w pierwszych miesiącach jego życia oraz o regenerację sił kobiety po porodzie (połóg).

Ponadto w programach ogłaszanych przez Ministra Sportu nie znajdują się postanowienia 
dyskryminujące. W programach w zakresie sportu wyczynowego takie same zasady 
obowiązują wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji zadań. Programy/projekty 
realizowane w obszarze sportu powszechnego są otwarte dla potencjalnych uczestników 
i nie zawierają ograniczeń dotyczących statusu społecznego, płci czy poziomu sprawności 
fizycznej. Ponadto mając na względzie wyniki badań naukowych wskazujące na zjawisko 
pogłębiania się deficytu aktywności fizycznej dziewcząt wchodzących w okres dojrzewania, 

2 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.);
3 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
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w Programie Szkolny Klub Sportowy4 wprowadzono narzędzie stymulujące zwiększenie 
uczestnictwa dziewcząt (w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy 
ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom – muszą 
stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). Proporcje uczestników Programu kształtują się 
następująco – 47% dziewcząt oraz 53% chłopców. Przedstawione dane jednoznacznie wskazują 
efektywność przyjętego parytetu.

Polityki, strategie, programy Ministerstwa Sportu w obszarze równego traktowania 
i walki z dyskryminacją rasową

Program Rozwoju Sportu (PRS 2020)

PRS 20205 to średniookresowy dokument strategiczny określający cele, priorytety i kierunki 
interwencji w obszarze sportu. W dokumencie określono m.in. że wszelkie działania związane 
z promocją i upowszechnianiem aktywności fizycznej powinny być wolne od wszelkich form 
dyskryminacji lub faworyzowania określonych grup. Jednym z kierunków interwencji jest 
kierunek 2.3.3. Zwiększenie partycypacji kobiet w sporcie. PRS 2020 jest realizowany poprzez 
Dokument Implementacyjny, w którym znajdują się narzędzia realizacji, m. in. narzędzie 40. 
Promocja zwiększenia uczestnictwa dziewcząt w zajęciach sportowych dofinansowanych 
w obszarze sportu dzieci i młodzieży.

W ramach monitorowania PRS 2020 zastosowano również wskaźniki odnoszące się do sytuacji 
kobiet: między 2012 a 2019 r. z 37,7% do 45,06% wzrósł odsetek kobiet w kadrze narodowej 
w sportach olimpijskich, między 2012 a 2018 r. wzrósł także nieznacznie odsetek kobiet 
ćwiczących w klubach sportowych z 24,5 do 25,5 %.

Obecnie w Ministerstwie Sportu opracowywany jest dokument strategiczny na kolejny okres, 
który zastąpi obowiązujący PRS 2020.

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. 

Kodeks Dobrego Zarządzania stanowi rodzaj podręcznika, katalogu zaleceń i dobrych praktyk 
dla pzs. Kodeks zawiera ponad 180 konkretnych wytycznych, odnoszących się do różnych 
obszarów tematycznych. Część z nich ma charakter miękkich zaleceń. Wdrożenie innych 
wymagane będzie tylko od niektórych pzs, posiadających większy potencjał organizacyjny 
lub spełniających określone warunki. Pozostałe będą miały charakter bezwzględnie wiążący 
dla wszystkich pzs, chcących korzystać z dofinansowania Ministerstwa Sportu. 

Jedno z zaleceń Kodeksu wskazuje, że kobiety powinny stanowić co najmniej 10% składu 
zarządu w przypadku, gdy w kadrach narodowych prowadzonych przez dany polski związek 
sportowy (dalej: pzs) znajduje się więcej niż 30% kobiet oraz co najmniej 30% w przypadku, 
gdy w kadrach narodowych jest więcej niż 50% kobiet (Wytyczna 1Z3).

4 Systemowy ogólnopolski Program aktywizacyjny, skierowany do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – ponad 
366 tys. uczestników z terenu całego kraju;
5 uchwała nr 83/2019 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu 
do 2020 roku (M.P. poz. 905); 
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W Kodeksie wskazano również, że „kluczowe w kontekście uczciwości w sporcie jest 
zwalczanie zagrażających jej negatywnych zjawisk, takich jak doping, korupcja 
czy dyskryminacja” oraz, że „pzs powinien przyjąć rozwiązania, zarówno prawne, 
jak i programowe, służące zapobieganiu oraz zwalczaniu dyskryminacji w sporcie. Powinno 
to znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych związku, w jego działaniach 
edukacyjnych, jak i w praktyce realizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej”.

Ponadto należy dodać, że w okresie od stycznia 2012 r. do maja 2019 r. większość 
pzs nie odnotowała incydentów o charakterze dyskryminacji rasowej. Wyjątek stanowiły 
rozgrywki piłki nożnej. Niemniej jak wynika z Raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa 
i organizacji meczów na szczeblu centralnym, opracowywanych przez Polski Związek Piłki 
Nożnej, odsetek meczów, w których wystąpiły incydenty o charakterze rasistowskim 
nie przekroczył w ramach jednego sezonu 2,27%. W sezonie 2018/2019 odsetek meczów, 
w których wystąpiły incydenty o charakterze rasistowskim wyniósł 1,65%. 

Tabela: Liczba incydentów rasistowskich, antysemickich, ksenofobicznych podczas meczów 
piłkarskich rozegranych w okresie od stycznia 2012 r. do maja 2019 r.

Rozgrywki Ekstraklasa 1. Liga 2. Liga SUMA

Sezon 1.* 2.** 1.* 2.** 1.* 2.** 1.* 2.** %

13/14 296 4 306 3 594 6 1196 13 1,09%

14/15 296 4 298 4 306 2 900 10 1,11%

15/16 296 10 291 7 291 3 878 20 2,28%

16/17 296 2 306 3 306 3 908 8 0,88%

17/18 296 2 306 5 306 3 908 10 1,10%

18/19 296 4 306 3 306 8 908 15 1,65%

SUMA 1776 26 1813 25 2109 25 5698 76 1,33%

* Liczba meczów
** Liczba incydentów rasistowskich, antysemickich, ksenofobicznych
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Program KIBICE RAZEM

W ramach przygotowań do przeprowadzenia turnieju finałowego UEFA EURO 2012 w Polsce 
na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki opracowano projekt KIBICE RAZEM, mający na celu 
zbudowanie trwałych struktur współpracy ze środowiskiem kibiców i systematyczne 
wspieranie pozytywnych inicjatyw fanów sportu. W 2015 r. ogłoszony został Program KIBICE 
RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce 
poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2016 – 2018. 
Obecnie realizowana jest kolejna edycja Programu na lata 2019 – 20216. 

Program KIBICE RAZEM realizowany jest w 18 miastach w Polsce W ramach Programu 
tworzone są lokalne ośrodki, których głównym celem jest pomoc kibicom w koordynacji 
działań. Ośrodki prowadzone przy współudziale kibiców, służą prowadzeniu dialogu oraz 
organizowaniu spotkań, mających na celu integrację środowiska.

Program oprócz kontynuacji najlepszych inicjatyw z ubiegłych lat wprowadza pewne zmiany 
względem poprzedniej edycji. Główne założenie to podniesienie jakości Programu m.in. 
poprzez podniesienie kompetencji koordynatorów oraz opracowanie standardów jakościowych, 
które powinny spełniać ośrodki. W dużej mierze stawia się także na popularyzację wiedzy 
o Programie oraz promocję Programu na arenie międzynarodowej. Dotarcie z informacją 
do szerszego grona odbiorców pozwoli na dopasowanie oferty poszczególnych ośrodków 
do realnych potrzeb mieszkańców miasta. Integralną częścią Programu stała się także 
współpraca ze środowiskiem kibiców niepełnosprawnych.

Warto wskazać, że znacząca część pzs posiada w statutach lub regulaminach dyscyplinarnych 
regulacje odnoszące się do przeciwdziałania i penalizacji przejawów rasizmu. Niektóre pzs 
odwołują się bezpośrednio do przepisów wewnętrznych międzynarodowych federacji 
sportowych. Część pzs prowadzi również działania profilaktyczne i edukacyjne wśród 
zawodników, trenerów, sędziów, delegatów czy kibiców. Niektóre pzs podejmują również lub 
planują podjęcie działań obejmujących monitorowanie zachowań kibiców i zawodników 
podczas zawodów sportowych, jak również działań mających na celu przeciwdziałanie mowie 
nienawiści w Internecie.

6 decyzja nr 46 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Programu 
Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez 
sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 - 2021” 
(Dz. Urz. Min. Spor. poz. 68);
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Przykłady rozwiązań/działań podejmowanych przez polskie związki sportowe 

Polski Związek Piłki Nożnej

Zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), jakakolwiek dyskryminacja 
w związku z organizacją lub uprawianiem sportu piłki nożnej jest zabroniona pod groźbą 
zastosowania sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia ze Związku.

Zgodnie z art. 67 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej 
prezentowanie treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się 
do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, wznoszenie okrzyków lub popełnienie 
innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, podlega karze. 
Minimalna kara dla klubu wynosi 5 000,00 złotych. Ponadto katalog dostępnych środków 
służących ukaraniu klubu zawiera: weryfikację zawodów jako walkower, rozgrywanie meczu 
bez udziału publiczności, zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów 
z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej 
siedzibą klubu, zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie, 
wykluczenie z rozgrywek, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.

Kibice mogą być objęci zakazem wstępu na stadion do 2 lat.

Ponadto zgodnie z art. 75 Regulaminu Dyscyplinarnego zawodnik lub działacz piłkarski, który 
publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu podżega do nienawiści 
lub przemocy w czasie niezwiązanym z meczem piłkarskim podlega karze dyskwalifikacji 
od 3 miesięcy lub karze pieniężnej.

Jednocześnie w Regulaminie Dyscyplinarnym określa się kary za wypowiedzi lub inne 
działania mające na celu poniżanie m.in. zawodników, trenerów, czy sędziów (art. 77).

Każdy incydent rasistowski oceniany jest przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Regulamin 
Dyscyplinarny PZPN umożliwia Komisji procedowanie tego typu spraw w sposób 
przyspieszony i uproszczony. Ponadto zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym 
w postępowaniu uproszczonym w sprawach dotyczących rasizmu i ksenofobii organy 
dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy nie mogą kierować się zasadą swobodnej oceny 
dowodów. 

W okresie od stycznia 2012 r. do maja 2019 r., Rzecznik Dyscyplinarny PZPN przeprowadził 
łącznie 55 spraw dotyczących zachowań rasistowskich, zakończonych orzeczeniami 
dyscyplinarnymi.



8

Liczba postępowań wyjaśniających, dotyczących ksenofobii i rasizmu, prowadzonych przez 
Rzecznika Dyscyplinarnego od 2016 r. do maja 2019 r.
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Liczba postępowań wyjaśniających
dotyczących ksenofobii i rasizmu

Przeciwdziałaniu dyskryminacji podczas rozgrywek piłkarskich służą również uchwały 
Zarządu: 

 uchwała nr V/78 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zasad eksponowania treści na meczach piłki nożnej w ramach rozgrywek 
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A., zgodnie z którą 
na stadionie piłkarskim niedopuszczalne jest obrażanie lub dyskryminacja 
jakichkolwiek osób. Zabronione jest również eksponowanie treści o charakterze 
dyskryminacyjnym, zarówno wprost, jak i w sposób pośredni, w szczególności 
w formie przekazu ukrytego. Zgodnie z § 2 uchwały rozgrywki piłkarskie muszą być 
wolne od nawoływania do nienawiści;

 uchwała nr 111/59 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Spikera zawodów piłki nożnej szczebla 
centralnego, zgodnie z którą spiker jest obowiązany do podjęcia niezwłocznej 
interwencji w przypadku zdarzeń niepożądanych, takich jak wznoszenie obraźliwych 
okrzyków lub zachowania  rasistowskie (§ 7 ust. 1).

W ramach opracowanego przez PZPN systemu licencyjnego dla członków służb 
informacyjnych i spikerów zatrudnionych w klubach piłkarskich, prowadzone są szkolenia 
dotyczące m.in. zasad przeciwdziałania i reagowania na incydenty rasistowskie na stadionach, 
w tym w szczególności na prezentowanie flag i transparentów z obraźliwymi hasłami. Ponadto 
PZPN organizuje warsztaty szkoleniowe dla Delegatów Meczowych, kierowników 
ds. bezpieczeństwa i klubowych koordynatorów ds. współpracy z kibicami (SLO), na których 
omawiane są m.in. sposoby reagowania na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym. Każdy 
mecz Ekstraklasy, Pierwszej i Drugiej Ligi oraz Pucharu Polski obserwowany jest przez 
Delegatów Meczowych, a wszystkie incydenty są opisywane w dokumentacji, przekazywanej 
następnie Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Podobne raporty przygotowywane są również przez 
koordynatorów SLO i stanowią dodatkowe źródło informacji dla organów dyscyplinarnych. 
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W ramach projektów społecznych o charakterze antydyskryminacyjnym, realizowanych przez 
PZPN, na uwagę zasługuje program UEFA „HatTrick”, w ramach którego realizowany jest cykl 
specjalistycznych szkoleń skierowanych do trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W 2018 r. stworzony został antydyskryminacyjny materiał dydaktyczny, który jest 
prezentowany i udostępniany trenerom podczas szkoleń Mobilnej Akademii Młodych Orłów 
na terenie całego kraju. Przewiduje się, że do końca roku 2019 szkoleniem objęte zostaną 
wszystkie powiaty w Polsce. Program zakłada również edukację rodziców dzieci grających 
w piłkę.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

Związek objął swoich delegatów regularnymi szkoleniami w zakresie m.in. zwalczania mowy 
nienawiści i przestępstw z nienawiści.

Polski Związek Kolarski 

Polski Związek Kolarski w przypadku incydentu na tle rasowym, podczas zawodów kolarskich, 
stosuje przepisy Międzynarodowej Federacji Kolarskiej (UCI), wprowadzające sankcje 
za zachowania, które naruszają godność człowieka ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, 
orientację seksualną, religię, przekonania polityczne, język, pochodzenie etniczne 
lub narodowe lub stan społeczny. Przepisy UCI dotyczą zarówno zachowań podczas wyścigów 
kolarskich, na treningach, jak również w życiu publicznym, np. w odniesieniu do aktywności 
na forach społecznościowych oraz w życiu prywatnym. Zawodnik składając wniosek 
o wydanie licencji kolarskiej zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UCI. W przypadku 
złamania przepisów podlega karom, nakładanym na zawodnika przez Komisję Dyscyplinarną 
PZKol.

Polski Związek Sumo 

Regulamin Dyscyplinarny Związku zawiera przepisy dotyczące zachowań o charakterze 
dyskryminacji rasowej. Regulamin precyzuje procedury związane ze składaniem skarg. 
Zgodnie z Regulaminem karze podlegać może nie tylko sprawca, ale również osoba, która 
„kieruje, poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego”. Polski 
Związek Sumo, jako członek Światowej Federacji Sumo, implementował zapisy Kodeksu 
Etyki. Za dopuszczenie się niestosownych zachowań Kodeks przewiduje katalog kar takich, 
jak m.in.: zawieszenie w prawach czy zakaz startów w zawodach. Związek planuje również 
wprowadzenie środków ułatwiających składanie skarg w sprawach związanych 
z zachowaniami nieetycznymi (w tym o podłożu rasistowskim) podczas wydarzeń sportowych, 
ze strony zawodników, działaczy, sędziów, trenerów oraz kibiców. Osoba chcąca złożyć skargę 
będzie kierować ją do kierownika ekipy, a ten do sędziego głównego zawodów, który z kolei 
przekaże sprawę specjalnie powołanej na zawodach Komisji. Zadaniem Komisji będzie 
przygotowanie protokołu będącego podstawą do podjęcia dalszych działań przez inne organy 
dyscyplinarne. Celem jest umożliwienie złożenia skargi już podczas turnieju. 
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Polski Związek Baseballu i Softballu 

Incydenty o charakterze rasistowskim, zarówno na boisku jak i wśród kibiców, 
są odnotowywane przez sędziów w protokole meczowym, który przekazywany jest do Komisji 
Dyscypliny. Związek monitoruje profile klubowe w mediach społecznościowych oraz strony 
internetowe klubów. W przypadku wykrycia treści wpisujących się w pojęcie mowy nienawiści 
lub naruszających zasady moralności, przekazuje informację Zarządowi Związku. Związek 
planuje również powołanie Komisji Etyki, do właściwości której, będą należały m.in. kwestie 
związane z eliminowaniem zachowań o podłożu dyskryminacyjnym lub rasistowskim.

Polski Związek Płetwonurkowania 

Postępowania dyscyplinarne w odniesieniu do incydentów o charakterze dyskryminacji rasowej 
procedowane są przez Komisję Dyscyplinarną. Związek stanowczo nie dopuszcza 
do stosowania mowy nienawiści w swoich mediach społecznościowych. Związek rozważa 
wprowadzenie deklaracji dla zawodników kadry, w której znajdzie się zapis, że przejawy mowy 
nienawiści, dyskryminacji lub pomawiania będą skutkowały wykluczeniem z kadry 
i reprezentacji.

Polski Związek Wushu 

Podczas zawodów sportowych, skargi związane z przypadkami dyskryminacji rasowej mogą 
być zgłaszane sędziemu głównemu zawodów, sędziom głównym poszczególnych konkurencji 
lub do sekretariatu zawodów. Skargi są rozpatrywane na bieżąco przez komisje sędziowskie 
zawodów, a następnie przez Zarząd i Komisję Dyscyplinarną Związku. Przypadki dotyczące 
wystąpienia mowy nienawiści lub podejrzenia popełnienia przestępstwa na tym tle, na profilach 
społecznościowych Związku są przekazywane bezpośrednio do Zarządu. Zarząd i Komisja 
Dyscyplinarna podejmują w takiej sytuacji wewnętrzne działania dyscyplinarne pod adresem 
członków Związku oraz powiadamiają odpowiednie organy ścigania.

Polski Związek Ju Jitsu 

Związek planuje podjęcie działań mających na celu propagowanie pozytywnych postaw 
w mediach społecznościowych, zwiększanie świadomości w zakresie funkcjonowania 
mechanizmów dyskryminacji, zwiększanie widzialności grup dyskryminowanych poprzez 
kampanie społeczne oraz wprowadzenie odpowiednich regulacji antydyskryminacyjnych 
w dokumentach wewnętrznych. 

Polski Związek Szachowy 

W ramach struktur Związku, w oparciu o przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego, działa 
Komisja Dyscyplinarna Sprawy dotyczące dyskryminacji rasowej są rozpatrywane w takim 
samym trybie jak inne naruszenia. Skargi mogą być kierowane bezpośrednio do Komisji, która 
zobligowana jest do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego w ciągu miesiąca. 
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Polski Związek Kręglarski 

Komisja Dyscyplinarna obecnie pracuje nad zmianami w Regulaminie, w ramach których 
powstaną przepisy określające, co stanowi incydent o charakterze dyskryminacji rasowej. 
Ponadto zaostrzeniu mają ulec kary za wystąpienia/wpisy o charakterze mowy nienawiści.

Polski Związek Motorowy 

W ramach środków zapobiegania i zwalczania mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści 
i podżegania do nienawiści w sezonie 2019, Związek wprowadził zmiany do regulaminu 
sędziów, instruktorów i trenerów, dokładniej precyzując ich obowiązki. Obecnie należą do nich 
m.in. działania mające na celu zapobieganie, a także zwalczanie wznoszenia przez kibiców 
okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej, 
satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, nawołującej do waśni 
i nienawiści, a także eksponowania napisów i znaków o tej treści. Ponadto do regulaminów 
ramowych każdej konkurencji w poszczególnych dyscyplinach sportowych dodano zapis 
zobowiązujący zawodników, kierowców, sędziów i organizatorów do przeciwdziałania 
zjawiskom dyskryminacji i korupcji w sporcie. Podczas zawodów odpowiednie osoby 
(kierownictwo zawodów, sędziowie) są zobligowane do przyjmowania skarg w sprawach 
dyskryminacji rasowej – jeśli przypadki takie miałyby miejsce podczas danego wydarzenia 
sportowego. Ewentualne przypadki dotyczące mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, 
popełnianych za pośrednictwem Internetu, są monitorowane przez koordynatora ds. walki 
z dyskryminacją. Zgłaszanie takich przypadków możliwe będzie także poprzez mail: 
dyskryminacja@pzm.pl.

Polski Związek Bokserski 

Związek działa w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny, w którym przewidziana jest specjalna 
procedura dyscyplinarna m.in. dla zachowań o podłożu rasistowskim. Związek ponadto 
prowadzi akcje edukacyjno-promocyjne przy udziale trenerów Kadr Narodowych, trenerów 
Koordynatorów Kadr Wojewódzkich oraz trenerów współpracujących z Kadrami 
Narodowymi. Akcje mają charakter rozmów dydaktycznych z młodzieżą, podczas których 
poruszane są m.in. kwestie agresji fizycznej i werbalnej, stalkingu za pomocą telefonu 
czy Internetu, jako narzędzia wykorzystywanego do prześladowania i nękania osób trzecich 
oraz szerzenia mowy nienawiści, podżegania do nienawiści oraz popełniania przestępstw 
z nienawiści poprzez środki masowego przekazu, jakimi są platformy internetowe. 

Polski Związek Judo

W przypadku ewentualnego wystąpienia, w trakcie zawodów, incydentów o charakterze 
rasistowskim, skargi mogą być składane bezpośrednio kierownikowi sportowemu zawodów 
(w zawodach krajowych rangi Pucharu Polski lub Mistrzostw Polski kierownik zawodów 
jest wyznaczany przez PZ Judo, w zawodach międzynarodowych jest to Dyrektor Sportowy 
wyznaczany przez Europejską Unię Judo). Skargi mogą być zgłaszane również do biura 
Polskiego Związku Judo. Obecnie tworzone są zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym 
Związku, dotyczące zapobiegania i zwalczania wszelkich przejawów mowy nienawiści, 
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w tym również w Internecie i w mediach społecznościowych. Uchwalenie i wprowadzenie 
takich regulacji jest planowane podczas najbliższego Kongresu Sprawozdawczego PZ Judo.

Polski Związek Narciarski

Jako członek Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, Związek pracuje obecnie 
nad stworzeniem jednolitych przepisów dla Narodowych Związków Narciarskich. Nowe 
regulacje powinny zostać przyjęte pod koniec tego roku. 

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 

Ogólne zasady pozwalają na kierowanie skarg w sprawach dyskryminacji, podobnie 
jak w przypadku innych zgłoszeń, do biura regat, sędziego głównego albo bezpośrednio 
do Związku.

Polski Związek Biathlonu 

Związek posiada Kodeks Etyczny, zgodnie z którym niedopuszczalna jest dyskryminacja 
ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, status materialny, niepełnosprawność czy opinie 
polityczne.  Dodatkowo Związek przyjął Deklarację – NIE dla rasizmu w sporcie. 

Polski Związek Gimnastycznym 

Skargi dotyczące incydentów o podłożu dyskryminacji rasowej w trakcie trwania wydarzeń 
sportowych, są przyjmowane przez przedstawicieli Zarządu Związku, a następnie kierowane 
do rozpatrzenia przez Komisje Dyscyplinarną. Ponadto Związek planuje podjąć odpowiednie 
działania profilaktyczne, w tym opracować program Związku dotyczący zapobiegania 
i zwalczania mowy nienawiści.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego 

Ewentualne skargi mogą być składane do biura Związku lub bezpośrednio 
do przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Związku. W przypadku zaistnienia incydentu 
podczas zawodów, powinien on zostać zgłoszony do osoby pełniącej funkcję dyrektora 
zawodów lub komisji arbitrażowej. W przypadku publikacji postów na w mediach 
społecznościowych, incydenty są zgłaszane do Komisji Dyscyplinarnej Związku oraz 
konsultowane ze współpracującą ze Związkiem kancelarią prawną.

Polski Związek Kickboxingu 

Związek planuje w najbliższym czasie przyjąć rozwiązanie nakładające na  Komisję 
Dyscyplinarną obowiązek rozpatrywania skarg o charakterze dyskryminacji rasowej, mowy 
nienawiści, przestępstw z nienawiści czy podżegania do nienawiści w pierwszej kolejności. 
Planowane jest także przeprowadzenie szkoleń z zakresu problematyki dyskryminacji rasowej 
i mowy nienawiści, podczas wybranych zawodów i obozów.
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Polski Związek Muaythai 

Związek planuje wdrożenie specjalnego regulaminu, obowiązującego organizatorów wydarzeń 
sportowych, zawierającego przepisy antydyskryminacyjne. Strony i media społecznościowe 
Związku są administrowane przez biuro, co zapobiega dodawaniu „losowych treści”. Ponadto 
Polski Związek Muaythai, przy współpracy ze światową federacją IFMA, promuje tolerancję 
i różnorodność, poprzez udział w kampaniach społecznych tj. Sport is Your Gang, Muaythai 
Against Drugs oraz UNiTE to end Violence Against Women.

Polski Związek Hokeja na Trawie

W ramach działań służących zapobieganiu i zwalczaniu dyskryminacji rasowej, Związek 
planuje przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy (przed turniejami), dystrybucję ulotek 
edukacyjnych w szkołach oraz klubach, organizację akcji informacyjnych w trakcie szkoleń 
dla trenerów, sędziów i delegatów technicznych, wprowadzenie odpowiednich zapisów 
regulaminowych, określających procedurę składania skarg, określenie kar dyscyplinarnych 
dla klubów/okręgów za różnego rodzaju przejawy agresji ze strony kibiców, zawodników 
i trenerów.

Polski Związek Kajakowy 

Związek planuje wprowadzenie odpowiednich przepisów w Statucie oraz Regulaminie 
Dyscyplinarnym. Ponadto Związek włącza się i wspiera Obchody Międzynarodowego Dnia 
Walki z Dyskryminacją Rasową. Planowane jest również uwzględnienie w programie 
tegorocznej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Kajakarstwa, kwestii dotyczących 
dyskryminacji rasowej oraz mowy nienawiści.

Polski Związek Bilardowym 

Związek wprowadził dodatkowy punkt do programu corocznych kursów instruktorskich, 
dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji (m.in. ze względu na rasę i wyznanie). 

Polski Związek Karate 

Związek podejmuje tematy tolerancji i akceptowania różnorodności podejmowane podczas 
konferencji i szkoleń trenerskich, instruktorskich i sędziowskich. 

Polski Związek Żeglarski 

W okresie sprawozdawczym regularnie podejmowano i prowadzono działania wychowawcze 
i dyscyplinujące na rzecz zwalczania rasizmu w żeglarstwie, poprzez szkolenia zawodników 
a także kadr trenerskich i instruktorskich.

Polski Związek Koszykówki 

Związek przeciwdziała incydentom rasistowskim, poprzez wzmocnione karanie takich 
zachowań. Powyższe określone zostało w Regulaminie Dyscyplinarnym Związku (§ 22 ust. 1 
pkt 1 i 1 a). Karą za niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach, związane 
ze zniesławieniem znieważeniem lub pomówieniem, jest kara pieniężna w wysokości 
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do 10 000,00 zł, kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 5 meczów. W przypadku, 
gdy zachowanie takie ma podłoże rasistowskie lub dyskryminujące ze względu na wyznanie 
lub pochodzenie etniczne, kara pieniężna może być nałożona w wysokości do 15 000,00 zł, 
a kara dyskwalifikacji od 3 do 10 meczów.

Polski Związek Pływacki 

W br. Związek przyjął uchwałą nowy Regulamin Dyscyplinarny, zgodnie z którym, 
w przypadku wystąpienia incydentów o charakterze dyskryminacji rasowej będą one zgłaszane 
do Komisji Dyscyplinarnej, w celu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i ukarania 
winnych powstałych zdarzeń. 

Polski Związek Korfballu 

W Regulaminie Dyscyplinarnym Związku określono, że w przypadku nieodpowiedniego 
zachowania m.in. skandowania okrzyków, rozpowszechniania ulotek o treści rasistowskiej, 
nazistowskiej, dyskryminującej ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość i płeć, 
na kluby, działaczy, trenerów i zawodników nakłada się kary dyscyplinarne i kary pieniężne 
w wysokości od 1 000,00 do 10 000,00 złotych oraz zakaz rozgrywania meczów z udziałem 
publiczności na własnym obiekcie sportowym w wymiarze od 1 do 5 spotkań. 

Z wyrazami szacunku

Danuta Dmowska-Andrzejuk
Minister
/ – podpisany cyfrowo/
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