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Szanowna Pani Minister,  

działając w imieniu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu – niezależnego centrum 
eksperckiego, którego misją jest krzewienie zasad poszanowania praw człowieka w kontekście 
biznesu – zwracam się do Pani z zaproszeniem do włączenia się w inicjatywę mającą na celu 
wypracowanie rozwiązań dla sektora sportowego, w który pandemia Coronavirusa-19 
uderzyła wyjątkowo silnie.  
 
Problem naruszeń praw człowieka w sektorze sportowym nie jest zjawiskiem nowym. Dlatego 
przy Instytucie powstała Sekcja Praw Człowieka w Sporcie, której misją jest stworzenie 
neutralnego forum do dialogu społecznego pomiędzy wszystkimi interesariuszami sektora 
celem wypracowania konstruktywnych rozwiązań uwzględniających perspektywę, sytuację i 
interesy wszystkich stron. Jednym z kluczowych dokumentów do których się w jej pracach 
odwołujemy obok Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, których wdrożenie 
w Polsce jest realizowane zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Planie Działań 
w tym zakresie na lata 2017-2020 oraz Powszechnej Deklaracji Praw Zawodników, jest Kodeks 
Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych opracowany przez Ministerstwo 
Sportu, którego jedną z podstawowych zasad jest zasada współpracy organizacji 
zarządzających sportem z wszystkimi interesariuszami.  
 
Dialog społeczny, którego wymaga Kodeks i którego Ministerstwo słusznie domaga się od 
polskich związków sportowych, jest szczególnie potrzebny dziś, gdy świat sportu stoi przed 
bezprecedensowymi wyzwaniami w związku z pandemią Covid-19. I gdy - jak wynika z 
docierających do instytutu informacji - mają już miejsce sytuacje naruszania przez kluby 
podstawowych praw zawodników. Tym bardziej w rozmowach Ministerstwa z polskimi 
związkami sportowymi, o których informuje prasa, powinni uczestniczyć wszyscy 
interesariusze, szczególnie zawodnicy i inne osoby zatrudnione w klubach (m.in. trenerzy, 
fizjoterapeuci).  

mailto:beata.faracik@pihrb.org


   
 

 
 

 
Dlatego Instytut, w porozumieniu z działającymi w Polsce organizacjami reprezentującymi 
zawodników - Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i 
Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie, wyszedł z inicjatywą zorganizowania obrad 
w formule online by umożliwić wspólne wypracowanie rozwiązań z udziałem wszystkich 
stron. Propozycję wspólnego zorganizowania obrad skierowaliśmy także do pana Marcina 
Nowaka, Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu, i aktualnie 
oczekujemy na jego odpowiedź. Jeszcze wcześniej zasadność współpracy z instytutem oraz 
organizacjami zawodniczymi akcentował w swoim liście do Ministerstwa Sportu pan Lesław 
Nawacki, Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich.  
 
Wspólne wypracowanie rozwiązań przez wszystkie strony jest kluczowe nie tylko by zapewnić 
wszystkim interesariuszom możliwość przetrwania trudnego okresu ale i po to by były 
podstawy do dalszej współpracy opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku stron gdy kryzys 
minie. Jednostronne, przedmiotowe traktowanie zawodników oraz innych osób związanych z 
klubami, jest dalekie od sportowej zasady Fair Play, która powinna leżeć u podstaw działania 
wszystkich interesariuszy sektora sportowego.  
 
W związku z powyższym, pozwalam sobie skierować bezpośrednio na Pani ręce zaproszenie 
do włączenia się Ministerstwa Sportu w organizację we współpracy lub przy wsparciu 
Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu wyżej wspomnianych obrad w formule online w 
celu wypracowania rozwiązań dla sektora sportowego. Oczywiście po swojej stronie 
zapewnimy odpowiednie rozwiązania techniczne, umożliwiające ich przeprowadzenie.  
 
Wyrażam nadzieję, że Pani Minister jako były wyczynowy sportowiec doceni potrzebę 
uwzględnienia głosu wszystkich interesariuszy, w tym szczególnie  zawodników i przychylnie 
odniesie się do naszej inicjatywy.  Pozostaję do dyspozycji Pani Minister w razie jakichkolwiek 
pytań lub uwag.  
 
Z wyrazami szacunku, 

 

 

  

 

Beata Faracik 


