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Pani 
Elżbieta Witek
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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek, ,

w odpowiedzi na interpelację nr 1427 Posła na Sejm RP Michała Jarosa, przekazaną 22 stycznia 
br., uprzejmie informuję: 

zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie1 nadzorem ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe 
władz polskich związków sportowych związane z przebiegiem współzawodnictwa sportowego. 
Dlatego też minister właściwy do spraw kultury fizycznej nie może podejmować czynności 
kontrolnych i nadzorczych dotyczących decyzji dyscyplinarnych i regulaminowych władz 
polskiego związku sportowego związanych z przebiegiem współzawodnictwa sportowego, 
w  tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa sędziów piłki nożnej w trakcie 
organizowanych zawodów piłki nożnej. 

Jednocześnie należy wskazać, że Ministerstwo Sportu od lat prowadzi działania profilaktyczne 
i edukacyjne na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji w sporcie. Obecnie 
są one realizowane przede wszystkim w ramach Programu KIBICE RAZEM dotyczącego 
poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur 
dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019–2021. Założeniem Programu jest 
wychowywanie kolejnych pokoleń kibiców innego formatu, którzy swoje problemy 
rozwiązywać będą w drodze rozmowy i dialogu, a nie przemocy i agresywnych zachowań. 
Program promuje niedyskryminację, kulturalne kibicowanie, szacunek wobec rywali i sędziów. 
Integralną częścią Programu stała się także współpraca ze środowiskiem kibiców 
z niepełnosprawnościami. 

Program prowadzony jest ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz koordynowany na szczeblu centralnym we współpracy z Polskim 
Związkiem Piłki Nożnej. W ramach Programu działa obecnie 18 lokalnych ośrodków kibiców. 
Zaplanowano otwieranie 1 nowego lokalnego ośrodka rocznie. W związku z tym w 2021 r. 
powinno funkcjonować 20 ośrodków. 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.
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Ponadto, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa sędziów prowadzi Polski Związek Piłki 
Nożnej. W grudniu 2019 r. zaostrzono przepisy regulaminu dyscyplinarnego PZPN w tym 
zakresie oraz przeprowadzono warsztaty dla Przewodniczących Komisji ds. Bezpieczeństwa na 
Obiektach Piłkarskich przy Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej, podczas których 
przeanalizowano istotę problemu i zaproponowano działania naprawcze.

W Ministerstwie Sportu nie toczą się obecnie prace w zakresie zmian legislacyjnych, w wyniku 
których osobom pełniącym funkcje sędziowskie w polskich związkach sportowych nadano by 
status funkcjonariuszy publicznych.

Należy zaznaczyć, że sport powinien być nośnikiem wyłącznie właściwych zachowań, które 
musimy wspólnie promować. To od nas wszystkich: rodziców, pedagogów, polityków, 
autorytetów – także sportowych – zależy, jakie wzorce przekazujemy młodemu pokoleniu. 
Mając to na uwadze, Ministerstwo Sportu stara się w ramach realizowanych ogólnopolskich 
Programów nie tylko upowszechniać aktywność fizyczną, ale też promować właściwe postawy 
i wartości takie jak: patriotyzm, pracowitość, uczciwość, szacunek do drugiego człowieka oraz 
symboli i barw narodowych.

Z poważaniem

Danuta Dmowska-Andrzejuk
Minister
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Departament Spraw Parlamentarnych.
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