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Przedmowa

P R O M O W A N I E  R Ó W N O Ś C I  P Ł C I  W  S P O R C I E4

Równość płci jest jednym z głównych priorytetów dla 
Unii Europejskiej i dla mnie samej. Jako Unia dążymy do 
zapewnienia wszystkim ludziom możliwości realizacji 
swojego potencjału, bez względu na pochodzenie lub płeć. 
Sport nie jest tu wyjątkiem. Żadna dziewczynka ani kobieta 
nie powinna być pomijana.

Sport powinien być dostępny dla każdego, ponieważ 
może poprawiać zdrowie fizyczne i psychiczne, wzmacniać 
układ odpornościowy, wzbogacać życie ludzi oraz odgrywać 
pozytywną rolę w społeczeństwie. Stanowi także jedno 
z głównych narzędzi walki z otyłością i niezdrowym trybem 
życia w Europie. Europejczycy wciąż nie są dostatecznie 
aktywni, a pandemia COVID-19 dodatkowo pogorszyła 
tę sytuację. Uprawianie sportu i aktywność fizyczna są 
dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niestety, jak 
pokazują statystyki, więcej mężczyzn niż kobiet prowadzi 
aktywny tryb życia. Kobiety na stanowiskach przywódczych 
wciąż stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z wieloma 
wyzwaniami. Kobiety piastują średnio tylko 14 % spośród 
wszystkich najwyższych stanowisk decyzyjnych w federacjach 
sportowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie 
powinnyśmy ponadto pozwalać, by sportsmenki były narażone 
na przemoc ze względu na płeć. Ostatnio przeprowadzone 
badania dostarczają niepodważalnych dowodów, które 
ukazują skalę problemu oraz potwierdzają pilną potrzebę 
ochrony i wzmocnienia pozycji kobiet w sporcie.

Grupa wysokiego szczebla ds. równości płci w spo-
rcie, składająca się z najbardziej utytułowanych byłych 
sportowców, polityków, członków europejskich i międzyna-
rodowych federacji sportowych oraz wybitnych uczonych, 
opracowała zalecenia oraz zajmowała się kwestiami związa-
nymi z uczestnictwem kobiet i dziewcząt w sporcie, udziałem 

trenerek, reprezentacją kobiet w procesach decyzyjnych, rela-
cjami medialnymi oraz przemocą ze względu na płeć.

 Te zalecenia i propozycje konkretnych działań skierowane 
są do Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz 
międzynarodowych i krajowych organizacji sportowych. 
Musimy zatem połączyć siły i zrobić wszystko, co w naszej 
mocy, by stworzyć bardziej zrównoważony pod względem 
płci sektor sportu w całej Europie. Sama jestem mocno 
zaangażowana w działania na rzecz wzmacniania pozycji 
kobiet i usuwania przeszkód, które utrudniają im pełne 
wykorzystywanie potencjału – nie tylko jako zawodniczkom, 
ale także kapitankom, trenerkom i przywódczyniom.

Niniejsze sprawozdanie wnosi nieoceniony wkład 
w debatę polityczną. Zachęcam także wszystkie zaintere-
sowane strony ze świata sportu do wykorzystania go jako 
praktycznego zestawu narzędzi do promowania równości 
płci w sporcie.

Mariya Gabriel
komisarz do spraw 
innowacji, badań 
naukowych, kultury, 
edukacji i młodzieży
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Słowo od  
przewodniczącej

Każdy miłośnik sportu wie, jaki szum medialny towa-
rzyszy wszystkim ważnym wydarzeniom sportowym. Nagle 
w telewizji i na stadionach miliony „sportowców” i „trenerów” 
komentują wyniki zawodników. Jeśli mamy odnieść zwycię-
stwo i sprawić, by sport stał się bardziej równy dla kobiet 
i dziewcząt, potrzebujemy wsparcia kibiców, którzy chcą jak 
najlepiej dla swojej ulubionej dyscypliny. Równość kobiet 
i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii Europejskiej obowią-
zującą od momentu jej powstania. Udział kobiet w sporcie 
i równe traktowanie na wszystkich szczeblach należą do 
głównych priorytetów Komisji Europejskiej, ale kwestia 
równości płci wciąż wymaga naszego zaangażowania.

Sport polega na wytrwałości i zdobywaniu osiągnięć, byciu 
najlepszym, najszybszym, rywalizacji z innymi lub z samym 
sobą. Choć mentalność zwycięzcy jest konieczna, by odnieść 
sukces w sporcie, to jeśli chodzi o walkę z nierównością, nie 
jest wystarczająca. Tutaj potrzebne jest silne przywództwo 
i szybkie reformy. Komisarz Gabriel wykazała się znako-
mitymi umiejętnościami przywódczymi i zaangażowaniem 
w sprawę równości płci. Utworzyła grupę wysokiego szczebla 
ds. równości płci w sporcie i 15 grudnia 2020 r. powołała jej 
15 członków. Prace rozpoczęły się w lutym 2021 r. i zakoń-
czyły w grudniu 2021 r. Eksperci działający w ramach grupy 
pochodzą z różnych państw członkowskich i wywodzą się 
z różnych dziedzin. Są wśród nich byli sportowcy, a także uczeni, 
politycy, przedstawiciele organizacji sportowych, międzyna-
rodowych federacji, komitetów olimpijskich, ruchów na rzecz 
kobiet i uczelni. Wszystkich łączy oddanie sprawie równości 
płci w sporcie. Ze względu na pandemię COVID-19 odbyliśmy 
wirtualne spotkania z ekspertami , naukowcami i praktykami, 
którzy dzielili się z nami postępem badań i dobrymi praktykami. 
Po każdym ze spotkań odbywały się sesje robocze, podczas 
których rozwijano tematy i formułowano zalecenia.

Z ogromną dumą przedstawiam raport grupy wysokiego 
szczebla, nad którym współpracowali sprawozdawcy Nicolas 
Delorme, Kolë Gjeloshaj i inny nasi członkowie: Claudia Bokel, 
Marisol Casado, Sanda Čorak, Sarah Gregorius, Marijke 
Fleuren Van Walsem, Terhi Heinila, Sarah Keane, Dominique 
Monami, Christa Prets, Sarah Townsend, Tine Vertommen, 
Bogdan Wenta i ja. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
ekspertom, Komisji Europejskiej, doradcom, licznym prele-
gentom i organizacjom za ich pomoc i wkład.

Potrzebujemy wsparcia miłośników sportu, sportowców, 
trenerów, liderów i decydentów, aby utworzyć zespół ds. 
równości płci, który uczyni sport sprawiedliwszym dla kobiet 
i dziewcząt. Zachęcamy do wspomagania naszych działań 
poprzez wdrażanie poniższych zaleceń w Waszych orga-
nizacjach. Tylko działając razem, korzystając z zaleceń 
i proponowanych działań przedstawionych w niniejszym 
sprawozdaniu, możemy odnieść zwycięstwo i uczynić naszą 
Unię prawdziwym orędownikiem równości płci. Dołącz do 
naszego zespołu!

Emine Bozkurt
przewodnicząca grupy 
wysokiego szczebla  
ds. równości płci  
w sporcie
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Wstęp

Równość płci jest podstawową zasadą Unii Europej-
skiej (UE). Jak zostało zapisane w traktatach, równość płci 
jest celem, do którego UE bezustannie dąży, czego ostatnim 
przykładem jest strategia na rzecz równouprawnienia płci na 
lata 2021–2025. Strategia ta ma na celu zagwarantowanie 
kobietom, mężczyznom, dziewczętom i chłopcom wolności 
w podążaniu obraną przez nich ścieżką z poszanowaniem 
ich różnorodności, a także zapewnianie równych możliwości 
do rozwoju oraz uczestnictwa w społeczeństwie europejskim 
i przewodzenia mu.

Realizowana już strategia przedstawiona w publikacji 
„Równość płci w sporcie – propozycja działań strategicznych 
na lata 2014–2020” z pewnością przyniosła wiele owoców, 
ale należy przyspieszyć tempo reform. Po pierwsze, zasada 
równości płci leży obecnie u podstaw wszystkich działań finan-
sowanych w ramach programu Erasmus+ Sport, a projekty 
wspierające sport kobiet są aktywnie promowane. Po dru-
gie, u podstaw działań UE w tej dziedzinie leży podnoszenie 
świadomości, zwłaszcza poprzez badania lub dyskusje, np. 
te prowadzone przez grupę ekspertów Komisji ds. dobrego 
zarządzania. Wreszcie, inicjatywy takie jak coroczne unijne 
nagrody sportowe #BeInclusive są wyrazem uznania dla orga-
nizacji wspierających włączenie społeczne, w tym równość 
płci, poprzez sport.

W 2020 r. komisarz Gabriel poinformowała o utworzeniu 
grupy ekspertów, której celem będzie omówienie przyszłych 
strategii oraz przedstawienie Komisji Europejskiej, państwom 
członkowskim UE i organizacjom sportowym działań w zakre-
sie promowania równości płci w sporcie. Wysiłki specjalistów 
doprowadzą do wdrożenia konkretnych działań na poziomie 
lokalnym, krajowym i ogólnoeuropejskim.

Niniejsze sprawozdanie jest owocem prac grupy wyso-
kiego szczebla (GWS) Komisji Europejskiej ds. równości płci 
w sporcie. W grudniu 2020 r. wyznaczono 15 członków grupy. 
Prace rozpoczęły się w lutym 2021 r. i zakończyły w grudniu 
2021 r. Spotkania skupiały się na sześciu obszarach zaanga-
żowania wskazanych przez ekspertów. Naukowcy i praktycy 
dzielili się swoimi ustaleniami i opracowanymi przez siebie 
dobrymi praktykami. Po każdym ze spotkań odbywały się 
sesje robocze mające na celu podsumowanie prezentacji 
i sformułowanie zaleceń.
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Niniejsze sprawozdanie jest podzielone na dwie czę-
ści, bibliografię i załączniki zawierające spis przykładowych 
projektów. Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom 
dotyczącym wszystkich głównych tematów. Druga skupia 
się na kluczowych obszarach tematycznych i jest podzielona 
na trzy części: przedstawienie obecnej sytuacji z naukowego 
punktu widzenia i modeli wprowadzonych przez organiza-
cje międzyrządowe; zalecenia; oraz propozycje działań dla 
zainteresowanych stron, czyli Komisji Europejskiej, państw 
członkowskich UE, federacji sportowych i organizacji odpo-
wiadających za sport powszechny.

Z uwagi na znaczenie sportu w społeczeństwie oraz 
jego istotną rolę w dobrostanie fizycznym i psychicznym 
jednostki, członkowie GWS chcą uwzględnienia kwestii 
sportu w publicznych politykach dotyczących równości płci, 
zwłaszcza że polityka dotycząca sportu i aktywności fizycz-
nej musi systematycznie uwzględniać kwestię równości płci. 
W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono sprawozdanie 
„Równość płci w sporcie – propozycja działań strategicznych 
na lata 2014–2020” i plan prac UE w dziedzinie sportu na 
lata 2021–2024, a także podwójne podejście strategii na 
rzecz równouprawnienia płci łączące działania zorientowane 
na promowanie równości płci i zwiększone uwzględnienie 
perspektywy płci we wszystkich politykach i inicjatywach 
UE1 oraz unijny plan działania na rzecz równouprawnienia 
płci i wzmocnienia pozycji kobiet w działaniach zewnętrznych 
na lata 2021–20252.

Niniejsze sprawozdanie odzwierciedla cele członków GWS 
dotyczące wdrażania i rozwoju środków do powszechnego 
stosowania w celu osiągnięcia długofalowego wpływu. Człon-
kowie rozpoznają potrzebę przyspieszenia wdrażania strategii 
w oparciu o jasno określone i uwzględnione w budżecie plany 
działania. W poprzedniej dekadzie wszystkie zainteresowane 
strony były zaangażowane w badania dotyczące pozycji kobiet 
w sporcie i rozwój narzędzi technicznych (np. finansowanie 
z myślą o równości płci). Nadal niezwykle ważne jest, by 
w ramach swoich kompetencji zainteresowane strony w jak 
najszerszym zakresie i jak najszybciej realizowały długoter-
minowe działania. Wszystkie działania muszą uwzględniać 
politykę równości płci w sporcie jako kryterium dobrego zarzą-
dzania, a wszelkie propozycje wsparcia muszą opierać się o tę 
zasadę. Mając świadomość, że inicjatywy zainteresowanych 
stron w tej dziedzinie mnożą się, członkowie GWS podkreślają 
potrzebę prowadzenia ewaluacji i zbierania danych w celu 
oceny wpływu, co umożliwi osiągnięcie celów ilościowych 
i jakościowych związanych z integracją kobiet w sporcie.

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357
2  https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-

2020-17-final_en.pdf 

Członkowie GWS skupiali się na wdrażaniu praktycznych 
środków na poziomie lokalnym. Władze publiczne i federacje 
sportowe podjęły się wdrożenia wielu inicjatyw na najwyż-
szych szczeblach, zwłaszcza międzynarodowym. Należy 
jednak zintensyfikować wysiłki w zakresie upowszechniania, 
podnoszenia świadomości, monitorowania, oceny i wsparcia 
na poziomie lokalnym. Członkowie zauważyli, że od kilku lat 
dostępnych jest wiele istotnych sprawozdań i zaleceń, co 
świadczy o tym, że na początku poprzedniej dekady świa-
domość omawianego zjawiska była powszechna. Źródła te 
ważne są także dziś. Członkowie opowiedzieli się zatem 
za praktycznym podejściem, wspartym odpowiednimi 
narzędziami, wiedzą specjalistyczną (tematy przekrojowe) 
i szeroko zakrojonym rozpowszechnianiem informacji wśród 
wszystkich zaangażowanych grup, dzięki czemu niniejsze 
sprawozdanie stanie się uniwersalnie cennym źródłem.

Mnogość inicjatyw, badań i publikacji na temat równości 
płci w sporcie, a także liczba zaangażowanych podmiotów 
umożliwia określenie wspólnych praktyk dla każdego tematu 
i maksymalne zwiększenie ich skuteczności. Osiem wybra-
nych tematów przekrojowych pojawiało się wielokrotnie 
podczas pracy nad tematami głównymi. Ponieważ są one 
istotne dla wszystkich sześciu kluczowych obszarów tema-
tycznych, zdecydowaliśmy się je wyróżnić z dwóch głównych 
powodów: są one niezbędne do opracowania i realizacji dzia-
łań w ramach kluczowych obszarów tematycznych, a także 
pozwalają członkom wnosić nowy, w dużej mierze poparty 
dowodami naukowymi, i bardziej konkretny wkład.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf
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Wybór tematów przekrojowych pozwala na uwzględ-
nienie nowych zjawisk i potrzeb rozpoznanych w trakcie 
wdrażania polityk w zakresie równości płci, dzięki czemu 
włączono takie tematy jak „Mężczyźni jako sojusznicy”, „Inter-
sekcjonalność” oraz potrzebę powołania „Koordynatorów ds. 
równości płci”.

Tematy przekrojowe to:

• Uwzględnianie aspektu płci

• Intersekcjonalność

• Budżetowanie/finansowanie uwzględniające płeć

• Monitorowanie polityki, ocena i badania

• Edukacja

• Komunikacja

• Koordynatorzy ds. równości płci

• Mężczyźni jako sojusznicy

Sześć głównych tematów zaangażowania 
to te, które mają szczególne znaczenie dla 
władz publicznych i federacji sportowych:

• Uczestnictwo

• Trenowanie i sędziowanie

• Przywództwo

• Społeczne i ekonomiczne aspekty sportu

• Obecność w mediach

• Przemoc ze względu na płeć

W ciągu ostatnich 10 lat powstało wiele dokumentów 
na temat roli kobiet w sporcie, ich udziału i wpływu. Doku-
menty te mogą pomóc w skuteczniejszej i szybszej integracji 
kobiet w tym sektorze. Obserwujemy obecnie tendencję 
do wzmacniania pozycji kobiet, nadawania im ważniejszej 
roli w zarządzaniu, zwiększania widoczności, zapewniania 
im lepszej ochrony w zdrowym i bezpiecznym środowisku, 
ograniczania dyskryminacji i uprzedzeń oraz umożliwiania 
bardziej regularnego i nadzorowanego uczestnictwa w spo-
rcie. Podejścia są oceniane zarówno pod względem dobrego 
zarządzania i kierowania, jak i wpływu na zdrowie publiczne 
oraz dobrostan fizyczny i psychiczny.

 

Wyzwanie w szczególności polega na kierowaniu 
młodych ludzi na drogę rozwoju i upodmiotowienia w ustruk-
turyzowany sposób i na dużą skalę. Cele długoterminowe 
zakładają zwiększenie reprezentacji kobiet w sporcie oraz 
liczby osób dysponujących możliwością inwestowania we 
wszystkie aspekty sportu, od tych najbardziej politycznych 
po techniczne. Obowiązek wprowadzenia podejścia promu-
jącego równość płci powinien być warunkiem koniecznym 
dla uzyskania wsparcia władz publicznych. Należy wdrożyć 
mechanizmy monitorowania i wsparcia poprzez angażowanie 
wszystkich podmiotów oraz dostosować funkcje zarządzania 
(budżet, zasoby ludzkie, tworzenie sieci, komunikacja itp.) 
tak, by wspierały realizację celów określonych przez władze 
publiczne i inne zainteresowane strony. Należy zwiększyć 
zakres komunikacji z młodymi kobietami, aby uświadomić im, 
że sport może im pomóc zdobywać wpływ i doświadczenie 
oraz budować pewność siebie.

Celem tych działań jest dopilnowanie, aby organizacje, 
od poziomu lokalnego do międzynarodowego, uwzględniały 
kwestię równości płci w swoich działaniach oraz aby wszyscy 
pracownicy organizacji stosowali się do odpowiednich polityk. 
Należy dołożyć szczególnych starań w zakresie rozpowszech-
niania dokumentów referencyjnych.

Należy skupić się na zapewnianiu dodatkowej aktyw-
ności fizycznej już od dzieciństwa, szczególnie poprzez 
tworzenie dodatkowych zajęć w szkołach, gdzie obowiązek 
obecności umożliwia łatwiejszy przepływ informacji oraz 
organizację ustrukturyzowanych zajęć pozalekcyjnych, które 
mogą być prowadzone przez wykwalifikowany i doświad-
czony personel z klubów sportowych.

W ciągu następnych kilku lat musimy wypełnić cele 
postawione w poprzedniej dekadzie oraz wdrożyć mecha-
nizmy monitorowania i wsparcia na wszystkich poziomach 
sportu. Kolejne dziesięć lat należy poświęcić na wdrażanie 
strategii u podstaw oraz inwestowanie w edukację w celu 
zmiany mentalności i praktyk począwszy od zajęć sporto-
wych w szkołach i klubach. Należy także zwiększyć dostęp 
do bardziej odpowiedzialnych stanowisk, które nie będą miały 
już tylko symbolicznego znaczenia, ale będą mieć realny 
wpływ. Skuteczność działań opiera się na ulepszaniu projek-
tów poprzez ocenę specjalistów i współpracę ze środowiskiem 
naukowym w zakresie gromadzenia i analizy danych na 
szeroką skalę. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich działań 
przekrojowych w zakresie różnych form uczestnictwa i grup 
docelowych oraz poznanie najnowszych tendencji.
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Kryteria i zalecenia
przekrojowe

Rozpatrując sześć kluczowych obszarów tematycznych, 
należy pamiętać o ośmiu zaleceniach przekrojowych. Nie-
które zalecenia lub przyszłe działania w każdym obszarze 
tematycznym są bezpośrednio związane z tymi zaleceniami 
przekrojowymi.

1.  Uwzględnianie aspektu płci

Wszystkie zainteresowane strony, a w szczególności 
organizacje sportowe, muszą wdrożyć podejście uwzględ-
niające aspekt płci, co zagwarantuje globalny, zintegrowany, 
ustrukturyzowany i długotrwały wpływ. Teksty dotyczące 
poziomu ogólnoeuropejskiego zalecają uwzględnianie aspektu 
płci w działaniach związanych ze sportem3, dlatego organi-
zacje sportowe (zwłaszcza na szczeblu krajowym i lokalnym) 
muszą bardziej konsekwentnie wdrażać takie podejście.

Zgodnie z definicją Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE), uwzględnianie aspektu płci opiera 
się na „integracji perspektywy płci w procesie przygotowywa-
nia, projektowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityk, 

3 Konkluzje Rady z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie 
roli sportu jako źródła i podstawy aktywnego włączenia 
społecznego, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/
TXT/?uri=CELEX%3A52010XG1203%2804%29;

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r. 
w sprawie europejskiego wymiaru sportu (2011/2087(INI)), https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52012IP0025;

 Konkluzje Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie równości płci  
w sporcie, EUR-Lex - 52014XG0614(09) - PL - EUR-Lex (europa.eu)

 Niniejsze sprawozdanie ma za 
zadanie pokazać, jak, poprzez konkretne 
działania na różnych poziomach, możemy 
realnie wpłynąć na równość płci w sporcie. 
Kluczowym elementem tych działań jest 
uznanie, że tradycyjne zasady i struktury 
sportu zostały stworzone przede wszystkim 
z myślą o mężczyznach oraz że powinniśmy 
uwzględniać kwestię równości płci we 
wszystkich politykach i strategiach 
sportowych”.

Sarah Keane
dyrektor generalna 
Swim Ireland i pierwsza 
kobieta na stanowisku 
prezesa Komitetu 
Olimpijskiego Irlandiie

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52010XG1203%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52010XG1203%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52012IP0025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52012IP0025
http://europa.eu
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w środkach regulacyjnych i programach wydatkowania, co 
ma na celu promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz 
walkę z dyskryminacją”.

Działania w zakresie uwzględniania aspektu 
płci mogą opierać się na trzech filarach4:

• płeć jako temat przekrojowy oraz uwzględnianie 
kwestii płci w analizie, wdrażaniu, monitorowaniu 
i ocenie wszystkich projektów/programów;

• programy zorientowane na konkretną płeć 
i inicjatywy/budżety ukierunkowane na 
konkretne kwestie związane z płcią;

• tworzenie organizacji, które uwzględniają 
problematykę płci w procedurach, kompetencjach 
pracowników, budżetach, partnerstwach, kulturze 
organizacyjnej i polityce równych szans.

Jedynie wprowadzenie podejścia uwzględniającego 
problematykę płci we wszystkich działaniach, politykach 
i strukturach związanych ze sportem pozwoli osiągnąć rów-
ność płci. Władze publiczne i organizacje sportowe muszą 
włączać koncepcję uwzględniania aspektu płci w swoich  
tekstach referencyjnych.

2. Intersekcjonalność

Chociaż ten plan działania skupia się przede wszystkim 
na równości płci, intersekcjonalne podejście do równości ma 
kluczowe znaczenie. Intersekcjonalność pozwala badać, w jaki 
sposób wzajemnie powiązane systemy władzy wpływają na 
doświadczenia jednostek i przyczyniają się do powstawania 
nierówności5. Zakłada ona, że wiele wzorców nierówności 
opartych na tożsamości, takich jak seksizm, rasizm czy homo-
fobia, wzajemnie z siebie wynika6. Z uwagi na przeplatanie się 
tych nierówności, osoby doświadczają ich różnych połączeń 
– przemocy ze względu na płeć/tożsamość płciową, rasę/
pochodzenie etniczne, orientację seksualną, status społecz-
no-ekonomiczny itd7.

4 Charlie Sever: Gender and Sport: Mainstreaming Gender in Sports 
Projects, ed. Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), 
2005, https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9  
gender_and_sport_mainstream_gender_in_sports_projects.pdf

5 Collins, P. H. (2015). Intersectionality’s definitional dilemmas 
[Dylematy definicyjne intersekcjonalności]. Annual review of 
sociology, 41, 1-20.

6 Collins, P. H. (1993). Toward a new vision: Race, class, and gender as 
categories of analysis and connection [W kierunku nowej wizji:  
rasa, klasa i płeć jako kategorie analizy i powiązań]. Race, Sex & 
Class, 25-45.

7 Lim, H., Jung, E., Jodoin, K., Du, X., Airton, L. & Lee, E. Y. (2021). 
Operationalization of intersectionality in physical activity and 
sport reearch: A systematic scoping review [Operacjonalizacja 
intersekcjonalności w badaniach nad aktywnością fizyczną i sportem: 
systematyczny przegląd zakresowy]. SSM-population health, 100808.

 Szczerze wierzę, że wsparcie 
kwestii równości płci, we wszystkich jej 
aspektach i na wszystkich poziomach, 
przez liderów sportowych ma ogromne 
znaczenie. Wymaga to zmiany zarówno
w zakresie przywództwa, jak i struktur. 
Organizacje sportowe muszą odnaleźć 
odwagę i wolę do nieustannego 
promowania równości płci 
i różnorodności, wspierania równego 
dostępu dla kobiet chcących zajmować 
stanowiska decyzyjne i trenerskie, 
a także walczyć z problemem 
molestowania seksualnego i przemocy 
w sporcie. Media odgrywają kluczową 
rolę, a w ostatnim czasie zrobiono 
w tym zakresie znaczny postęp”.

Wprowadzenie intersekcjonalnego podejścia pomoże 
nam zrozumieć, dlaczego odsetek uczestnictwa w sporcie 
wśród grup wielokrotnie marginalizowanych wciąż jest niż-
szy niż w przypadku grup dominujących. To samo zjawisko 
obserwowane jest także w innych obszarach opisanych 
w niniejszym sprawozdaniu (np. trenowaniu i sędziowaniu, 
przywództwie, równości społecznej, obecności w mediach 
i przemocy ze względu na płeć). Sport i organizacje sportowe 
dalej zdominowane są przez białych, heteronormatywnych 
mężczyzn, dlatego obranie intersekcjonalnego podejścia 
zamiast skupienia na jednej tożsamości pozwoli lepiej zro-
zumieć nierówności doświadczane przez czarne kobiety lub 
sportowców LGBTQ+. Zalecamy zatem włączenie podejścia 
intersekcjonalnego do polityk w zakresie równości płci (np. 
przy jednoczesnym uwzględnianiu kwestii rasy, pochodzenia 
etnicznego i orientacji seksualnej).

Terhi Heinilä
Sekretarz generalna,  
Fińska Krajowa  
Rada Kobiet

https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/9
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 Dzięki silnemu zespołowi uczynimy 
sport bardziej sprawiedliwym dla kobiet
i dziewcząt, co poprawi dobrostan 
i bezpieczeństwo wszystkich obywateli UE. 
Musimy to dobrze rozegrać na wszystkich 
poziomach, od polityk po inicjatywy oddolne, 
od komisarzy po wolontariuszy działających 
w terenie. Tylko jako zespół, kierowani 
zaleceniami i proponowanymi działaniami 
GWS, możemy wygrać i uczynić naszą Unię 
prawdziwym orędownikiem równości płci. 
Dołącz do naszego zespołu!”

3.  Budżetowanie/finansowanie  
uwzględniające płeć

Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, zrównowa-
żony i prawidłowo kierowany rozwój każdej polityki wymaga 
odpowiedniego finansowania, budżetowania i zdolności do 
pozyskiwania zasobów. Zapewnianie budżetowania, które 
będzie stymulować zrównoważony rozwój projektu poprzez 
wpływ na główne operacje strategiczne, powinno być podsta-
wowym celem regulacyjnym dla wszystkich zainteresowanych 
stron. Biorąc pod uwagę liczbę i różnorodny charakter zain-
teresowanych stron oraz potrzebę zwiększenia inwestycji 
w dotychczas niedofinansowywany sport kobiet (obecnie 
nawet 70 % dostępnych środków przeznacza się na chłop-
ców i mężczyzn8), należy pozyskać, zaplanować, zatwierdzić, 
wykonać, monitorować, analizować i kontrolować budżety 
w sposób, który będzie uwzględniać kwestię płci9.

Parlament Europejski zwrócił uwagę na brak postępu 
w zakresie zabezpieczania w budżecie środków na cele zwią-
zane z promowaniem równości płci pomiędzy 2015 a 2017 r., 
dlatego zarówno władze publiczne, jak i organizacje sportowe 
powinny przeznaczyć część swoich budżetów na promowanie 
równości płci w sporcie, niezależnie od liczby uczestniczących 
w nim kobiet. Należy także zadbać o to, by sport był uwzględ-
niany w programach inwestycyjnych w ramach istniejących 
polityk równości płci (np. unijnego planu działania na rzecz 
równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet w dzia-
łaniach zewnętrznych na lata 2021–2025 lub ram działań 
na rzecz równości płci OECD) oraz by jego uwzględnianie 
w przyszłych politykach było obowiązkowe. Pomóc w osią-
gnięciu tego celu mogłoby wykorzystanie zestawu narzędzi do 
budżetowania uwzględniającego aspekt płci opracowanego 
przez EIGE10.

Wszystkie organizacje sportowe (i ich interesariusze) 
powinni przeznaczać część swojego budżetu operacyjnego 
na rozwój i wdrażanie polityk i działań w zakresie promowa-
nia równości płci. Zrównoważone zapewnianie finansowania 
publicznego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju (i długoter-
minowej skuteczności) takich polityk.

Przeznaczanie znacznej części funduszy publicznych musi 
być uzależnione od realizacji konkretnych działań. Wstępna 
ocena kosztów, analiza kosztów i korzyści, ocena polityczna 
i priorytetyzacja projektów pomogą we wstępnej decyzji doty-
czącej opłacalności. Zaleca się, by władze publiczne wspierały 
wdrażanie programu budżetowania uwzględniającego aspekt 
płci opracowanego przez OECD.

8 https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
9 https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
10 https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit

4.  Monitorowanie polityki,  
ocena i badania
Monitorowanie i ocena polityk w zakresie równości płci, a 

także badania naukowe, muszą być włączane do wszystkich 
działań. Polityka musi być bardziej pogłębiona, aby umożliwić 
dostosowywanie działań, które przyczynią się do stopnio-
wych i długotrwałych zmian. Polityka powinna także być stale 
dostosowywana do zmian lokalnych i konkretnych środowisk. 
Podczas planowania działań organizacje na różnych szcze-
blach muszą jasno określić, jakie metody monitorowania, 
oceny i zbierania danych będą stosowane.

Monitorowanie stanowi obowiązkowy element coraz 
większej liczby polityk. UN Women definiuje je następu-
jąco: „monitorowanie to systematyczny proces zbierania, 
analizowania i wykorzystywania informacji do śledzenia 
postępu programu w realizacji celów oraz do kształtowania 
decyzji zarządczych (…) Monitorowanie jest prowadzone po 

Emine Bozkurt 
przewodnicząca grupy 
wysokiego szczebla 
UE ds. równości kobiet 
i mężczyzn w sporcie

https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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rozpoczęciu programu i trwa przez cały okres jego wdrażania. 
Monitorowanie nazywane jest czasem oceną procesu, sku-
teczności lub oceną formatywną. Ocena obejmuje informacje 
zwrotne, ocenę uczenia się, poziomy transferu i wyniki”.

Aby wspierać skuteczne monitorowanie polityki 
i systemy oceny, OECD skupia się na trzech filarach:

• budowanie ram instytucjonalnych poprzez 
wdrażanie odpowiednich środków prawnych, 
politycznych i organizacyjnych w celu 
wspierania realizacji polityk publicznych;

• promowanie wykorzystywania dowodów 
oraz monitorowania i oceny polityk poprzez 
inwestowanie w umiejętności sektora publicznego 
i procesy kształtowania polityki oraz wspieranie 
zaangażowania zainteresowanych stron;

• promowanie jakości monitorowania i oceny polityki, 
na przykład poprzez opracowywanie wytycznych, 
inwestycje w budowanie potencjału, a następnie 
mechanizmy oceny i kontroli.

Zbieranie danych stanowi integralną część tych strategii. 
W systematyczną ocenę i analizę danych, które pozwolą na 
odpowiednie dostosowanie działań, należy zaangażować 
badaczy. Zbieranie danych i przeznaczanie środków finanso-
wych na ten cel muszą być systematyczne, stałe i wymagane. 
Wszystkie zainteresowane strony muszą stworzyć środowisko 
prawne i techniczne, a także opracować procesy zapewnia-
jące dostęp do danych oraz platform i narzędzi pomocniczych. 
Otwarte dane internetowe mają kluczowe znaczenie dla trwa-
jącego procesu monitorowania/oceny i stymulowania badań 
naukowych na temat równości płci. Bardzo wskazana jest 
także współpraca z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak 
uniwersytety.

Należy także monitorować oraz oceniać wdrażanie 
i skuteczność tych zaleceń i działań. W tym celu proponujemy 
utworzenie stałej grupy wysokiego szczebla ds. równości płci 
w sporcie

5.  Edukacja

Narzędzia wsparcia w zakresie szkolenia i informowania 
muszą stanowić integralną część każdego z etapów procesu 
realizacji planów działania w zakresie równości płci, a także 
wdrażania strategii i środków przedstawionych w zaleceniach. 
Pozwalają one na dostarczanie informacji na temat najnow-
szych wyników badań, naukę nowych praktyk i wyjaśnianie 
motywacji stojących za politykami. Muszą być zatem skiero-
wane do wszystkich strategicznych zainteresowanych stron 
oraz posiadać odpowiednią metodologię i format. Ich główna 
funkcja polega na wspieraniu wdrażania działań poprzez roz-
powszechnianie wiedzy na temat znaczenia i wpływu polityk 
w sprawie równości płci, co zachęci głównych graczy do reali-
zacji planów w zakresie równości płci.

W tym celu zainteresowane strony powinny stworzyć plat-
formy wymiany wiedzy, które pozwolą na rozpowszechnianie 
wspólnego przesłania i wdrażanie środków w najbardziej odpo-
wiedni sposób. Aby spełnić te potrzeby, należy wdrożyć różne 
platformy edukacyjne, metody i programy.

Projekt edukacyjny to narzędzie strategiczne pozwala-
jące na zdefiniowanie priorytetów i spodziewanych rezultatów 
oraz przedstawianie ich grupom docelowym. Jest on zatem 
częścią podejścia promującego spójność i synergię w obrębie 
wszystkich poziomów systemu, uwzględniającego fakt, że 
wszelkie zmiany wymagają czasu i nakładu środków oraz 
mogą spotkać się z negatywnym odbiorem. Wśród najczęściej 
wdrażanych działań są szkolenia w zakresie równości płci 
(ogólne lub dostosowane do potrzeb) i działania zorientowane 
na podnoszenie świadomości.

 Większość dzieci rozpoczyna swoją przygodę ze sportem 
w szkole. Międzynarodowa Federacja Sportowa, jako instytucja 

promująca edukację za pośrednictwem sportu, musi zatem 
upewnić się, że kwestia równości płci jest odpowiednio rozumiana 

i uwzględniana we wszystkich aktywnościach sportowych już od 
wczesnych lat i na każdym etapie rozwoju młodzieży. Sprawozdanie 

grupy wysokiego szczebla Komisji Europejskiej stanowi ważne 
narzędzie wsparcia młodzieży, ponieważ angażuje 

wszystkie najważniejsze zainteresowane strony 
i uwzględnia wszystkie kwestie, aby skutecznie 

promować równość płci w sporcie”.
Kolë Gjeloshaj 
zastępca sekretarza generalnego 

Międzynarodowej Federacji 
Sportowej
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6.  Komunikacja

Komunikacja jest integralną częścią strategii na rzecz 
równouprawnienie płci i powinna stanowić ważny element 
działań w zakresie promocji niniejszego sprawozdania 
i wdrażania przedstawionych w nim zaleceń przez zaintere-
sowane strony. W związku z tym członkowie GWS podkreślają 
potrzebę wdrożenia długoterminowego planu komunikacji.

Wszystkie zainteresowane strony muszą przyjąć zale-
cenia niniejszego sprawozdania, dzięki czemu przyczyni się 
ono do ustrukturyzowanego wdrażania konkretnych działań. 
Należy wzmocnić i ustrukturyzować współpracę między 
zainteresowanymi stronami, gdyż to pozwoli na rozwój 
instrumentów, możliwości, polityk i działań, a także ułatwi 
dialog i wymianę doświadczeń.

Wstępna strategia obejmować będzie przekazywanie 
zainteresowanym stronom kompleksowych informacji, 
ponieważ wszelkie zmiany wymagają kompletnego zro-
zumienia ich charakteru i środków wykorzystywanych do 
wdrażania ich. Niniejsze sprawozdanie musi być zatem doku-
mentem referencyjnym dla polityk publicznych. Dokument 
ten powinien być uwzględniany w pracach nad planami 
działań organizacji sportowych oraz stanowić przedmiot 
analizy krytycznej dokonywanej przez środowisko naukowe.

Zalecane działania:

• rozpowszechnianie sprawozdania wśród 
zainteresowanych stron i udostępnianie go jako 
dokumentu referencyjnego na wszystkich poziomach 
– od międzynarodowego po lokalny;

• zapewnianie środków finansowych, kadrowych 
i technicznych wspierających konsekwentne, 
długotrwałe i innowacyjne plany komunikacyjne oraz 
powiązane działania promujące to sprawozdanie;

• wymiana informacji na temat wykorzystywania 
sprawozdania;

• konsultowanie ze sprawozdaniem działań 
podjętych w ramach strategii w zakresie 
promowania równości płci;

• organizowanie wydarzeń w celu przedstawienia 
i omówienia sprawozdania;

• uwzględnianie raportu w politykach publicznych;

• tłumaczenie raportu na wszystkie oficjalne języki 
unijne.

7.  Koordynatorzy ds. równości płci

Każda organizacja sportowa (od federacji międzynarodo-
wych po organizacje obywatelskie) i władze publiczne związane 
ze sportem powinny powołać koordynatora ds. równości płci, 
który może być nowym pracownikiem lub już należącym  
do organizacji członkiem przeszkolonym w tym zakresie.

Ma to na celu zagwarantowanie najbardziej efektywnego 
i zorganizowanego wdrażania i monitorowania strategii i pla-
nów działania na rzecz równości płci przez osoby posiadające 
niezbędną wiedzę (tj. teoretyczne i praktyczne rozumienie 
równości płci, intersekcjonalności i strategii rozwoju spo-
łeczności).

Do zadań koordynatorów ds. równości płci należeć będzie 
rozwój, wdrażanie i ocena różnych inicjatyw zorientowanych 
na promowanie równości płci i zapobieganie przemocy ze 
względu na płeć. Koordynatorzy ds. równości płci będą udzie-
lać porad technicznych, koordynować i wdrażać działania 
(szkolenia w zakresie równości płci i podnoszenie świado-
mości na temat tej kwestii), a także wprowadzać zasady 
i procedury oraz uwzględniać aspekt płci w programach.



14 P R O M O W A N I E  R Ó W N O Ś C I  P Ł C I  W  S P O R C I E

Zadaniem koordynatora ds. równości płci jest m.in.:

• wspieranie rozwoju inicjatyw w zakresie równości 
płci i zarządzania nimi na wszystkich etapach 
programu oraz udzielanie wsparcia technicznego 
różnym zainteresowanym stronom i realizowanie 
szkoleń dotyczących podejścia do kwestii płci;

• dopilnowywanie, że kwestia płci jest uwzględniana 
w ramach zarządzania, wzmacnianie i wspieranie 
strategii zorientowanych na równość płci 
oraz budowanie potencjału w zakresie 
równości płci wśród członków organizacji;

• kontrolowanie, czy wszystkie programy 
uwzględniają kwestię równości płci;

• formułowanie kluczowych przesłań dotyczących 
płci, wynikających z doświadczeń terenowych, 
ocen, badań i realizacji projektów;

• wspieranie powstawania, rozwoju i wdrażania krótko- 
i długoterminowych celów projektów i inicjatyw;

• badanie możliwości włączenia kwestii równości 
płci do innych obszarów działania.

8.  Mężczyźni jako sojusznicy

Organizacje sportowe są od dawna zdominowane przez 
mężczyzn. Wciąż istnieje spora przepaść pomiędzy liczbą 
kobiet i mężczyzn na stanowiskach przywódczych w spo-
rcie11. Mężczyźni na pozycjach decyzyjnych są zatem często 
postrzegani jako przeszkody, ponieważ często uosabiają 

11 Burton (2015)

męskość hegemoniczną12. Literatura naukowa dostarcza 
jednak jasnych dowodów na pozytywny wpływ mężczyzn 
będących sojusznikami kobiet w sporcie13. Przedstawia ich 
to zatem w pozytywnym świetle – jako element rozwiązania 
problemu. W istocie sojusznictwo zakłada, że osoby nale-
żące do dominującej grupy społecznej mogą wspierać grupę 
zmarginalizowaną w celu zwalczania systemowej opresji 
i budowy nowego systemu, w którym władza jest dzielona 
sprawiedliwie14.

Sojusz płci uznaje, że mężczyźni zajmują większość 
stanowisk decyzyjnych i dąży do wprowadzenia zmian 
z wykorzystaniem ich wpływu. W tym celu należy wspierać 
kobiety oraz zapewniać im dostęp do kręgów, z których są 
zazwyczaj wykluczane, i możliwości działania15. Mężczyźni 
na stanowiskach przywódczych uczestniczą w strategicz-
nych dyskusjach, które tworzą i nadają kształt politykom, 
dzięki czemu mogą wspierać radykalne zmiany organizacyjne 
w sporcie16. W ten sposób mężczyźni mogą pozyskiwać dodat-
kowych sojuszników, co ma kluczowe znaczenie, ponieważ 
działanie w pojedynkę nie rozwiąże problemu17. Mężczyźni 
będący sojusznikami odgrywają zatem ważną rolę w budo-
waniu koalicji na rzecz reformy, która może doprowadzić do 
realnej zmiany18.

W związku z tym należy wspierać mężczyzn jako orędow-
ników równości płci we wszystkich obszarach uwzględnionych 
w tym sprawozdaniu.

12 Burton (2019)
13 Heffernan (2018)
14 Patel (2011)
15 Heffernan (2018)
16 Ely & Meyerson (2000)
17 Bishop (2002); Reason i in. (2005)
18 Heffernan (2018)

 Jako kandydatka na pierwszą 
kobietę na stanowisku przewodniczącej 

Komisji Zawodniczej MKOl spotkałam się 
z dużym poparciem ze strony sportowców 

i sportsmenek oraz przedstawicieli 
władz w sektorze sportu. Pracując jako 

członkini Komisji, mogłam pomagać 
wielu sportsmenkom na ich drodze do 
stanowisk przywódczych, wzmacniając 
ich pozycję i udzielając wsparcia. Tylko 

wspólnymi siłami uda nam się osiągnąć 
równość płci i przygotować grunt pod 

zrównoważone pod względem płci 
przywództwo na wszystkich poziomach”.

Claudia Bokel
medalistka olimpijska 
i była członkini 
zarządu MKOI

http://m.in


Kontekst

Jak podkreślono w kluczowych dokumentach referencyj-
nych19, regularna i umiarkowana aktywność fizyczna niesie za 
sobą różne korzyści zdrowotne, psychiczne i społeczne, pod-
czas gdy siedzący tryb życia stanowi czynnik ryzyka rozwoju 
wielu chorób przewlekłych. Pandemia COVID-19 znacząco 
zwiększyła odsetek osób prowadzących siedzący tryb życia, 
szczególnie wśród dziewcząt i kobiet20.

Jak ujawniło badanie Eurobarometr dotyczące sportu 
i aktywności fizycznej w Europie21, kobiety (36 %) rzadziej 
niż mężczyźni (44 %) regularnie uprawiają sport. Z kolei 
40 % mężczyzn i 52 % kobiet prowadzi siedzący tryb życia. 
Chociaż tendencje w poszczególnych państwach członkow-
skich różnią się, uczestnictwo kobiet w sporcie jest zawsze 
niższe niż mężczyzn. Ponadto wraz z wiekiem coraz mniej 
kobiet uprawia sport: 33 % kobiet w wieku 15–35 lat nie 
podejmuje się żadnej aktywności fizycznej. W grupie wiekowej 
25–39 lat odsetek ten wzrasta do 42 %, w grupie 40–54 

19 Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej; Strategia aktywności 
fizycznej dla Europejskiego Regionu WHO na lata 2016–2025;  
oraz wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego 
trybu życia

20  Garcia-Tascon i in. (2020). 
21  https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-%20

cale=pl&locale=pl 

lat do 50 %, a w grupie 55+ do 64 %. Odsetek mężczyzn 
prowadzących siedzący tryb życia wynosi 15 % w grupie wie-
kowej 15–24 lata, 28 % w grupie 25–39 lat, 39 % w grupie 
40–54 lat i 58 % w grupie 55+. Kobiety także rzadziej niż 
mężczyźni angażują się w wolontariat związany ze sportem 
(odpowiednio, 4 % i 8 %)22.

Według najnowszej literatury naukowej23, przyczyną 
tego zjawiska są przeszkody praktyczne, osobiste i społecz-
no-kulturowe. Wśród przeszkód praktycznych znajduje się 
brak czasu, kwestia opieki nad dzieckiem i funduszy, obawy 
dotyczące bezpieczeństwa i ograniczony dostęp do obiektów 
sportowych. Wśród przeszkód osobistych są kompleksy doty-
czące ciała, brak odpowiedniej odzieży/sprzętu, brak pewności 
siebie i niskie poczucie własnej wartości oraz wpływ rodziców/
rodziny. Wśród przeszkód społeczno-kulturowych wyróżnia się 
postrzeganie sportu jako zajęcie męskie, stereotypy dotyczące 
płci, brak kobiecych wzorów do naśladowania, prześladowanie 

22  Specjalne badanie Eurobarometr 472: Sport i aktywność fizyczna 
(2018) 

23 Abdelghaffar i Siham (2019); Andersen i Bakken (2019); Basterfield 
i in. (2016); Downward i in.. (2014); Eime i in. (2015); Grima i in. 
(2017); Hickey i in. (2017); Hulteen i in. (2017); Jenkin i in. (2017); 
O’Reilly i in. (2018); Portela-Pino i in. (2020); Somerset i Hoare 
(2018); Spiteri i in. (2019); Storr i in. (w druku) 

Uczestnictwo

15

https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-%20cale=pl&locale=pl
https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_eng?lo-%20cale=pl&locale=pl
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 Równość w sporcie to 
gwarantowanie wszystkim tych samych 
możliwości, na wszystkich poziomach 
– od uczestnictwa po zarządzanie. 
Aby to osiągnąć, musimy mobilizować 
siebie samych, nasze kluby i związki 
sportowe; musimy zmienić kulturę 
sportu i zaakceptować różnorodność”.

i wykorzystywanie (zob. rozdział o przemocy ze względu na 
płeć) oraz postawy i uprzedzenia dotyczące seksualności, nie-
pełnosprawności i pochodzenia etnicznego. Obecność tych 
przeszkód sprawia, że kobiety rzadziej niż mężczyźni dołą-
czają do organizacji i klubów sportowych. Ponadto z uwagi 
na wcześniej wspomniane stereotypy płciowe, kobiety są nad-
miernie reprezentowane w niektórych dziedzinach sportowych 
(np. tańcu lub gimnastyce) i niedostatecznie reprezentowane 
w innych (np. boksie i rugby). Fundamenty niektórych barier 
w sporcie wynikających z binarnego podejścia do kwestii płci 
sięgają znacznie głębiej. Niedawno przeprowadzona ankieta 
OUTSPORT24 wykazała, że zdaniem 90 % respondentów homo- 
i transfobia w sporcie ma różne formy – od negatywnych 
doświadczeń osobistych po homo- i transfobiczny język25.

24 https://www.out-sport.eu/survey-2/
25 Specjalne badanie Eurobarometr 472: Sport i aktywność fizyczna 

(2018)

Sarah Townsend 
 współprezeska EGLSF

Zalecenia

1. Uwzględnianie aspektu płci we wszystkich 
politykach i strategiach dotyczących sportu

 Uwzględnienie równości płci we wszystkich 
politykach dotyczących sportu, młodzieży, 
zdrowia i edukacji, a także przy podziale środków 
i podejmowaniu decyzji. Stworzenie mechanizmów 
umożliwiających dziewczętom i kobietom w każdym 
wieku uprawianie sportu, zwłaszcza wśród grup 
bardziej wrażliwych i mniej aktywnych, które będą 
wdrażane już od szkół podstawowych. Zapewnianie 
kobietom możliwości uczestniczenia w sporcie, od 
poziomu masowego po elitarny, w celu osiągnięcia 
spójności celów i skutków w zakresie zdrowia, 
wspierania, włączenia i integracji. Promowanie 
równowagi między pracą/nauką a życiem rodzinnym 
oraz zachęcanie do uprawiania sportu.

2. Opracowanie planów działania 
zorientowanych na promowanie równości 
płci oraz przeznaczenie części funduszy na 
rozwój możliwości uczestnictwa w sporcie 
dla wszystkich dziewcząt i kobiet 
Te plany działania powinny uwzględniać wszystkie 
kobiety, z poszanowaniem ich różnorodności, oraz 
być ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa 
w sporcie kobiet w każdym wieku. Powinny także 
akcentować możliwości, jakie sport daje dziewczętom 
i kobietom, w zakresie wolontariatu, zaangażowania 
obywatelskiego i przywództwa społecznego.

3. Zapewnianie równego dostępu do zasobów 
(takich jak ośrodki sportowe, sprzęt i odzież) 
Eliminowanie barier oraz zwalczanie zachowań 
dyskryminujących dziewczęta i kobiety. Zapewnianie 
równych możliwości treningu i udziału w zawodach 
oraz dostępu do wysokiej jakości infrastruktury 
i sprzętu. Tworzenie bezpiecznych publicznych 
krytych i otwartych przestrzeni sportowych.

4. Monitorowanie i ocena postępu/wdrażania
 Zachęcanie Komisji Europejskiej, państw 

członkowskich i organizacji sportowych do 
monitorowania i oceny obecnego statusu równości 
płci, postępu prac w zakresie jej promowania 
i stojących na drodze ku niej przeszkód. Opracowanie 
ujednoliconych metodologii monitorowania i oceny.

https://www.out-sport.eu/survey-2/


17

Przyszłe działania

 Komisja Europejska

• Współpraca z Radą Europy oraz dalszy rozwój i wdra-
żanie projektu All-In.

• Promowanie i wspieranie badań w zakresie równości 
płci w sporcie oraz tworzenie możliwości dla grup 
mniejszościowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
intersekcjonalności.

• Włączenie aspektu płci w Erasmus+ i inne unijne instru-
menty finansowania. Podkreślanie możliwości alokacji 
funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, co poprawi równość płci w ośrodkach sportowych.

• Prowadzenie pomiarów, monitorowania i oceny 
postępu działań zmierzających do poprawy równości 
płci w sporcie oraz informowanie o nim. Mobilizacja 
struktur takich jak EIGE.

• Wspieranie działań informacyjnych skierowanych do 
dziewcząt i kobiet za pośrednictwem Europejskiego 
Tygodnia Sportu oraz kampanii HealthyLifestyle4All.

• Utworzenie narzędzi dla organizacji sportowych, 
które pozwolą na uhonorowanie inspirujących wzor-
ców i przykładów uczestnictwa kobiet i dziewcząt (np. 
ustanowienie nagrody BeEqual lub specjalnej kategorii 
w ramach nagrody BeInclusive EU Sport Awards).

• Nawiązanie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami w celu wspierania równości płci w sporcie.

 Państwa członkowskie

• Uzależnianie finansowania organizacji sportowych 
ze środków publicznych od opracowania i wdrożenia 
strategicznych planów i działań na rzecz równości płci.

• Utworzenie polityk sportowych uwzględniających 
kwestię równości płci we współpracy ze związkami 
sportowymi.

• Promowanie praktycznego, uwzględniającego kwestię 
płci podejścia do oceny proponowanych projektów 
i programów sportowych, dokonywanej przez insty-
tucje publiczne.

• Podkreślanie znaczenia i przeznaczanie środków na 
zapewnianie wysokiej jakości programów w zakresie 
wychowania fizycznego szkołach oraz pozalekcyjnych 
zajęć sportowych dla dziewcząt w każdym wieku, 
z poszanowaniem ich różnorodności, aby zapobie-
gać rezygnowaniu z zajęć wychowania fizycznego 
i szkolnych zajęć sportowych.

• Zapewnianie wszystkim dziewczętom i kobietom 
dostępu do bezpiecznych obiektów sportowych 
i sprzętu, szczególnie tych finansowanych z pieniędzy 
publicznych (włączając szkoły).

• Wymaganie od wykwalifikowanych trenerów, sędziów 
i przywódców wspierania bezpiecznego uczestnictwa 
kobiet w sporcie.

• Przyjmowanie międzynarodowych konwencji praw 
człowieka i praw kobiet w celu promowania możli-
wości w sporcie oraz uniemożliwienia wprowadzenia 
w życie przepisów i procesów dyskryminujących ze 
względu na płeć.

• Nowelizacja prawodawstwa, wprowadzenie proce-
dur oraz stosowanie zachęt i wsparcia finansowego 
w celu rozwoju polityk równości płci w sporcie, edu-
kacji w tym temacie i realizacji badań.

 Międzynarodowe i krajowe  
organizacje sportowe

• Stosowanie zachęt finansowych dla organizacji 
członkowskich, by mobilizować je do opracowywania 
i wdrażania planów i działań na rzecz równości płci.

• Stworzenie polityki sportowej uwzględniającej rów-
ność płci poprzez zmianę przepisów, zapewnienie 
wsparcia finansowego i innych zachęt oraz wdrożenie 
nowych procedur.

• Rozwój krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury 
sportowej (także w szkołach) poprzez zapewnianie 
wszystkim dziewczętom i kobietom dostępu do bez-
piecznych obiektów sportowych i wyposażenia.

• Zapewnianie wsparcia finansowego, materialnego 
i edukacyjnego dla wykwalifikowanych trenerów, 
sędziów i przywódców w celu promowania bezpiecz-
nego uczestnictwa kobiet w sporcie.

• Gwarantowanie dziewczętom i kobietom równych 
możliwości rywalizacji w sporcie na każdym poziomie 
(np. poprzez wprowadzanie programów zwalczających 
nierówności między płciami).

• Wykorzystywanie programów dotyczących dziedzic-
twa związanych z najważniejszymi wydarzeniami 
sportowymi, aby poprawić dostęp dla dziewcząt 
i kobiet do sportu.

 Podmioty oddolne

• Utworzenie polityk w zakresie równości płci i ochrony 
dziewcząt i kobiet z poszanowaniem ich różnorod-
ności.

• Zapewnianie wszystkim dziewczętom i kobietom 
dostępu do bezpiecznych obiektów sportowych 
i sprzętu.

• Włączenie środków i procedur dyscyplinarnych doty-
czących przemocy/wykorzystywania/molestowania ze 
względu na płeć do kodeksów etycznych oraz usta-
nowienie usług wsparcia dla ofiar.

• Powołanie koordynatorów ds. równości płci.



Trenowanie  
i sędziowanie

szczególnie w klasie mistrzowskiej. Ponadto kobiety pełnią 
rolę trenerów i sędziów głównie w dyscyplinach sportowych 
zdominowanych przez kobiety, takich jak taniec lub gimna-
styka28. Są one także częściej zaangażowane na poziomie 
lokalnym i regionalnym niż krajowym i międzynarodowym29.

Najnowsza literatura naukowa30 przypisuje tę różnicę 
m.in. problemom organizacyjnym, kwestiom społeczno-
-kulturowym oraz barierom interpersonalnym i osobistym. 

28 LaVoi (2017)
29 Norman (2021a)
30 LaVoi (2017); Banwell (2021); Day (2021); Norman (2021b)
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Jak ujawniło badanie Eurobarometr dotyczące sportu 
i aktywności fizycznej w Europie26, kobiety (28 %) rzadziej 
niż mężczyźni (30 %) zostają trenerami. W oparciu o staty-
styki z siedmiu państw członkowskich UE w sprawozdaniu 
EIGE z 2015 r. stwierdzono, że jedynie 20–30 % trenerów 
sportowych w Europie to kobiety27. Kobiety stanowiły jedynie 
13 % trenerów i 30,5 % sędziów na igrzyskach olimpij-
skich w Tokio w 2020 r. Są one zatem znacznie rzadziej 
reprezentowane na stanowiskach trenerskich i sędziowskich, 

26 https://data.europa.eu/data/datasets/s2164_88_4_472_
eng?locale=pl

27 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-sport

 Współpraca ze specjalistami w ramach 
GWS uwypukliła zacofanie w kwestii 

równości płci w sporcie oraz zaowocowała 
odpowiednimi zaleceniami działań 

pozwalających na zbudowanie sprawiedliwej 
współpracy między wszystkimi osobami 

związanymi ze sportem. Mam szczerą 
nadzieję, że w najbliższych latach podmioty 

odpowiedzialne za sport w państwach 
członkowskich UE będą rzeczywiście 
realizować te zalecenia w praktyce”.

Christa Prets
prezeska 100%Sport  
Austria 
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Przeszkody natury organizacyjnej i społeczno-kulturowej to 
m.in. brak możliwości dla kobiet do zostania trenerkami, 
postrzeganie trenowania jako funkcję zdominowaną przez 
mężczyzn oraz stereotypy płciowe powiązane z takimi czyn-
nikami jak brak możliwości zdobycia międzynarodowego 
doświadczenia, brak możliwości networkingu dla trenerek 
oraz brak zainteresowania tymi problemami na poziomach 
przywódczych. Bariery interpersonalne to brak wsparcia 
od szkoleniowców i negatywne interakcje z mężczyznami 
na tych samych stanowiskach wywołane stereotypami 
płciowymi. Bariery osobiste to brak odpowiedniego wyna-
grodzenia, trudności ze znalezieniem równowagi między 
życiem rodzinnym a pełnoetatowym trenowaniem, wpływ 
stereotypów płciowych na pewność siebie i samoocenę oraz 
brak programów szkoleniowych.

Chociaż kobiece wzory w dużym stopniu zwiększają 
udział kobiet w sporcie31, to samo nie tyczy się trenowania32, 
choć pomaga w utrzymaniu kobiet na stanowisku: praw-
dopodobieństwo, że kobiety rozpoczynające pracę trenera 
pozostaną na tej ścieżce jest czterokrotnie większe, jeśli 
mają jakiś inny kobiecy wzorzec.

Inicjatywy w zakresie mentoringu mają zatem ogromne 
znaczenie33, nawet jeśli koncepcja tej praktyki jest niejasna34, 
ale korzyści ograniczają się do poziomu indywidualnego 
i interpersonalnego35. Uwagę należy poświęcić także kwe-
stiom organizacyjnym i społeczno-kulturowym. Obok 
programów mentorinowych pozytywny wpływ na rekrutację 
i wzmocnienie pozycji trenerek wydaje się mieć podwójna 
strategia obejmująca formalne regulacje (np. cele i pary-
tety) oraz skoncentrowane na kobietach podejście do 
faworyzacji36.

Jeśli chodzi o kobiety zajmujące się sędziowaniem, 
ostatni przegląd literatury naukowej wskazuje na brak badań 
w tej dziedzinie, szczególnie na poziomie europejskim37. Nie-
liczne dostępne badania skupiały się na czterech tematach: 
bariery, wsparcie, motywacje i utrzymanie. Główne bariery 
są związane z negatywnym postrzeganiem kobiet w roli 
arbitrów i seksistowskim nastawieniem wśród zawodników, 
trenerów i kibiców38.

31 Mutter i Pawlowski (2014)
32 Wasend i LaVoi (2019)
33 Cooky i in. (2019)
34 Leeder i Sawiuk (w druku)
35  Banwell i in. (2020) 
36 Tjønndal (2021)
37  Banwell i in. (w druku)
38  Forbes i in. (2015); Nordstrom i in. (2016) 

Zalecenia

1. Edukowanie i wsparcie w zakresie możliwości 
rozwoju kariery trenera i arbitra dla kobiet, 
od poziomu masowego po elitarny 
Dbanie o to, by programy edukacyjne dla trenerów 
i arbitrów uwzględniały cele dotyczące równego 
udziału kobiet i mężczyzn. Tworzenie inicjatyw 
i programów wyznaczających cele minimalne 
dotyczące uczestnictwa, by zapewnić kobietom 
możliwości zdobycia doświadczenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym (od zawodów 
krajowych po mistrzostwa międzynarodowe).

2. Mentoring
Stworzenie inicjatyw w zakresie 
mentoringu na wszystkich poziomach.

3. Zmiana procesów rekrutacyjnych i zachęt
Wprowadzenie odpowiednich procesów 
rekrutacyjnych, które poprawią atrakcyjność 
pozycji trenerskich i sędziowskich na poziomie 
amatorskim i zawodowym oraz zwiększą ich 
dostępność dla kobiet. Stosowanie zachęt 
do rekrutowania kobiet na wszystkich 
poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem 
drużyn krajowych i wyższego szczebla.

4. Zwiększanie atrakcyjności 
i wspieranie komunikacji 
Inwestowanie w kampanie zachęcające 
dziewczęta i kobiety do kariery trenera i sędziego 
oraz utrzymujące ich zainteresowanie tymi 
zawodami. Rozpoznawanie i promowanie 
wzorców i korzyści z pracy trenera/sędziego.

5. Badania/zbieranie danych
Inwestowanie w badania, edukacje i polityki, 
które wspierają i chronią kobiety zajmujące 
się trenowaniem i sędziowaniem. Wdrażanie 
narzędzi i procesów, które wspomagają zbieranie 
danych i badania naukowe oraz poszerzają 
wiedzę. Wspieranie wymiany informacji na 
poziomie ogólnoeuropejskim, wprowadzenie 
wymogu prowadzenia krajowych rejestrów 
trenerów i sędziów zawierających informacje 
na temat kobiet na tych stanowiskach.
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Przyszłe działania

 Komisja Europejska

• Promowanie dobrych praktyk i celów wspierających 
kobiety zajmujące się trenowaniem i sędziowaniem.

• Promowanie włączenia przepisów dotyczących kobiet 
zajmujących się trenowaniem i sędziowaniem do 
planów w zakresie równości płci oraz działań państw 
członkowskich i organizacji sportowych.

• Promowanie możliwości finansowania badań oraz 
wzywanie państw członkowskich do zbierania 
danych na temat liczby, przeszłości i doświadczeń 
kobiet zajmujących się trenowaniem i sędziowaniem 
w ujednolicony sposób.

• Wspieranie kampanii promocyjnych przedstawia-
jących kobiety i mężczyzn uprawiających sporty 
i pełniących role, które nie są stereotypowo przy-
pisane ich płci.

 Państwa członkowskie

• Zapewnianie finansowania dla specjalistów ds. rów-
ności płci od poziomu krajowego po masowy.

• Włączenie przepisów dotyczących kobiet na sta-
nowisku trenerów i sędziów do krajowych planów 
w zakresie równości płci.

• Promowanie równych szans i wynagrodzenia dla 
kobiet zajmujących się trenowaniem sportowców 
i sędziowaniem.

• Ustalenie celów w zakresie rekrutacji i rozwoju kobiet 
na stanowisku trenerów i sędziów.

• Monitorowanie i ocena działań zorientowanych na 
promowanie równości płci.

• Wspieranie programów mentoringowych od szkół 
i sportu masowego po poziom zawodowy.

• Promowanie równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym oraz środków umożliwiających zatrud-
nianie w sposób przyjazny dla rodziny.

• Wspieranie programów edukacyjnych zoriento-
wanych na zwalczanie stereotypów płciowych 
w szkołach i organizacjach sportowych.

• Wspieranie kampanii promocyjnych przedstawia-
jących kobiety i mężczyzn uprawiających sporty 
i pełniących role, które nie są stereotypowo przy-
pisane ich płci.

• Realizowanie dodatkowych badań na temat barier 
kulturowych i organizacyjnych, z jakimi muszą mie-
rzyć się trenerki sportów wyczynowych i trenerki 
skupione na zwiększaniu uczestnictwa w sporcie, 
które chcą zostać trenerkami sportów wyczynowych 
lub którym nie udało się osiągnąć tego celu.

  Międzynarodowe i krajowe organizacje 
sportowe

• Opracowanie i wdrożenie przepisów gwarantujących 
sprawiedliwą reprezentację kobiet na stanowisku 
trenerów sportu wyczynowego i sędziów w zespołach 
kierowniczych i trenerskich (np. poprzez stopniowe 
wyznaczanie celów dotyczących zawodów sporto-
wych, prowadzenie warsztatów edukacyjnych itd.).
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• Nadanie priorytetu wysiłkom w zakresie zwalcza-
nia nierówności płci wśród trenerów i sędziów oraz 
opracowanie planu działania dotyczącego rekrutacji, 
szkolenia i rozwoju kobiet na stanowisku trenerów 
i sędziów.

• Oferowanie możliwości rozwoju dla trenerek na 
wszystkich poziomach, takich jak praktyka obserwa-
cyjna, społeczności praktyków, mentoring i programy 
networkingowe.

• Regularne monitorowanie nierówności płci wśród tre-
nerów/sędziów i skuteczności wdrożonych środków.

• Włączenie modułu na temat zapobiegania dyskry-
minacji (zwalczanie uprzedzeń związanych z płcią 
i rasą, fobii wobec osób LGBTQI+ itp.) do wszystkich 
programów szkoleniowych.

• Opracowanie i wdrażanie środków pozwalających 
na utrzymanie kobiet na stanowiskach trenerów 
i sędziów (np. zwiększenie edukacji i specjaliza-
cji, otwarte procesy rekrutacyjne, świadczenia na 
dziecko).

• Wprowadzenie środków wspierających kobiety 
w zmianie kariery na wszystkich etapach: od elitar-
nych sportsmenek do trenerek oraz od sportsmenek 
do sędziów.

• Opracowanie i wdrażanie środków promujących 
równowagę między życiem zawodowym a prywat-
nym i ochronę dobrostanu fizycznego, psychicznego 
i socjalnego wśród kobiet na stanowiskach trenerów 
i sędziów. Odpowiednie dostosowanie planowa-
nia zawodów na różnych poziomach, szczególnie 
masowym, by umożliwić kobietom łączenie życia 
osobistego z pracą trenera.

• Promowanie postaci kobiet pełniących funkcje tre-
nerów i sędziów jako wzorów do naśladowania oraz 
przedstawianie kobiet na pozycjach przywódczych 
w celu zwalczania stereotypów płciowych. Angażo-
wanie mężczyzn w działania.

• Utworzenie programu mentoringowego dla dziew-
cząt/kobiet zainteresowanych karierą trenera 
i sędziego na poziomie masowym, m.in. w szkołach. 
Oferowanie zachęt, by zwiększyć zaangażowanie 
klubów w działania.

 Podmioty oddolne

• Utworzenie procesów wewnętrznych umożliwiają-
cych kobietom zostanie trenerami i sędziami.

• Utworzenie programu mentoringowego dla dziew-
cząt i kobiet na poziomie masowym. Oferowanie 
zachęt, by zwiększyć zaangażowanie klubów w dzia-
łania.

• Odpowiednie dostosowanie planowania praktyk 
sportowych i zawodów na różnych poziomach, szcze-
gólnie masowym, by umożliwić kobietom łączenie 
życia osobistego z pracą trenera/sędziego.

• Wymiana doświadczeń z organizacjami, których 
członkami są trenerzy lub sędziowie.

• Oferowanie zachęt, by zainteresować kobiety karierą 
trenerów i sędziów (np. darmowe członkostwo).

• Wdrażanie środków pozwalających na utrzymanie 
kobiet na stanowiskach trenerów i sędziów (np. 
zwiększenie edukacji i specjalizacji, otwarte procesy 
rekrutacyjne, świadczenia na dziecko).

• Wdrażanie środków promujących równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym i ochronę dobro-
stanu fizycznego, psychicznego i socjalnego wśród 
kobiet na stanowiskach trenerów i sędziów.

• Przedstawianie lokalnych kobiet zajmujących się 
trenowaniem i sędziowaniem jako wzorów do naśla-
dowania. Angażowanie mężczyzn w działania.

• Podnoszenie świadomości na temat korzyści pracy 
trenera i arbitra wśród dziewcząt już od najmłod-
szych lat.

http://m.in
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Na poziomie mezo działania opierają się na postrzeganiu 
mężczyzn jako silnych, a kobiet jako uległych. W związku 
z tym wszystkie znaczące stanowiska są obsadzane mężczy-
znami. Kultura organizacyjna (np. utrwalanie zachowań, które 
wzmacniają męskość hegemoniczną), negatywne stereotypy 
i dyskryminacja (tj. ograniczony dostęp kobiet do zasobów) 
także odgrywają ważną rolę.

Na poziomie mikro duży wpływ ma kapitał społeczny (np. 
sieci kontaktów i mentorzy). Kobiety nie mają dostępu do 
wymaganego kapitału społecznego, dlatego oferowanych jest 
im znacznie mniej możliwości. Badania potwierdziły także, 
że kobiety mają mniejsze aspiracje niż mężczyźni, co jest 
efektem hegemonicznej formy męskości i powiązanych z nią 
negatywnych stereotypów.

Jak ustalono w ramach różnych badań naukowych, wpro-
wadzenie parytetu to jeden z najskuteczniejszych sposobów 
na zwiększanie równości płci na stanowiskach przywódczych 
w sporcie44.

44 Adriaanse (2017); Adriaanse & Schofield (2014); Sisjord i in. (2017); 
Valiente (w druku)

Kontekst

W ramach wielu badań naukowych zgromadzono dowody 
na dyskryminację w zarządzaniu i administrowaniu sportem39. 
Badania skupiały się przede wszystkim na braku różnorod-
ności pod względem płci i rasy wśród przywódców40. Zbyt 
mała reprezentacja kobiet i osób o kolorze skóry innym niż 
biały na stanowiskach przywódczych odnotowana została na 
wszystkich poziomach, od lokalnych klubów sportowych po 
federacje międzynarodowe41. Instytut EIGE ustalił, że kobiety 
zajmowały średnio jedynie 14 % najważniejszych stanowisk 
decyzyjnych w federacjach sportowych w państwach człon-
kowskich UE – od 3 % w Polsce do 43 % w Szwecji42.

W niedawno opublikowanym przeglądzie literatury43 
opartym na perspektywie wielopoziomowej rozpoznano różne 
czynniki, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu niedo-
statecznej reprezentacji kobiet na pozycjach przywódczych 
w sporcie. Główne czynniki na poziomie makro odpowiadające 
za brak kobiet na stanowiskach przywódczych to: demografia 
organizacyjna (tj. kto jest uważany za osobę odpowiednią 
na dane stanowisko), męskość hegemoniczna (tj. forma 
męskości, w której stereotypowo męskie cechy i atrybuty są 
nadmiernie eksponowane), gry o władzę, wpływ zaintereso-
wanych stron i dyskryminacja instytucjonalna.

39 Adriaanse (2016); Burton (2019); Elling i in. (2018); Evans i Pfister 
(2021); Kilvington i Price (2017); Pape (2020); Piggott (2021)

40  Delorme (2021) 
41  Fowler Harris i in. (2015) 
42 https://eige.europa.eu/topics/sport
43 Burton (2015)

https://eige.europa.eu/topics/sport
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 Cieszę się, że każdego dnia coraz  
więcej dziewcząt i kobiet na świecie  

uprawia sport. Wciąż jednak niewiele kobiet 
zajmuje stanowiska przywódcze, dlatego 

musimy wykazywać większe zaangażowanie 
i wytrwałość na poziomie lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym, by wspierać, 
edukować i zapewniać równą pozycję 

wszystkim osobom związanym ze sportem”.

Zalecenia

1. Możliwości zatrudnienia i wparcie kobiet
 Wysiłki w zakresie promowania równości płci 

w sporcie oraz wdrażanie środków wsparcia 
mających na celu zwiększenie liczby kobiet 
na pozycjach przywódczych na poziomie 
wolontariatu i stanowiskach wysokiego szczebla.

2. Zalety różnorodności
 Podnoszenie świadomości dotyczącej wartości 

różnorodnej reprezentacji płci w radach i komitetach 
wykonawczych oraz edukacja w tym temacie.

3. Sprawiedliwa reprezentacja
 Wprowadzenie parytetu reprezentacji kobiet we 

wszystkich organach decyzyjnych na poziomie 
50 % na wszystkich szczeblach. Określenie limitów 
kadencji. Gwarantowanie różnorodnych form 
reprezentacji, także na pozycjach przywódczych. 
Wdrażanie zasad dobrego zarządzania.

4. Strategie i podnoszenie świadomości
 Utworzenie programów edukacyjnych dla 

wszystkich struktur sportowych skierowanych 
do osób w każdym wieku w celu podnoszenia 
świadomości na temat możliwości i korzyści 
powierzania kobietom stanowisk przywódczych 
i podświadomych uprzedzeń stojących na 
ich drodze. Utworzenie procesów aktywnie 
angażujących możliwie najwięcej kobiet do 
zarządzania działaniami związanymi ze sportem.

5. Narzędzia i środki
 Wspieranie wykorzystywania konkretnych 

narzędzi i współpraca ze stronami trzecimi 
specjalizującymi się w ocenie i wdrażaniu polityk 
w zakresie przywództwa i równości płci.

Przyszłe działania

 Komisja Europejska

• Promowanie wykorzystywania funduszy i dobrych 
praktyk na rzecz rozwoju, wdrażania, monitorowania 
i oceny planów działania w zakresie równości płci 
w kontekście przywództwa w sporcie.

• Współpraca i czerpanie z doświadczenia organizacji 
stosujących najlepsze praktyki, takich jak Między-
narodowy Komitet Olimpijski, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych lub ruch HeForShe, które stosują stra-
tegie promowania mężczyzn jako sojuszników kobiet.

 Państwa członkowskie

• Alokacja funduszy oraz rozwój, wdrażanie, monitoro-
wanie i ocena planów działania w zakresie równości 
płci w kontekście przywództwa w sporcie.

• Zapewnianie równowagi płci w rządzie i powoływanie 
kobiet na kluczowe stanowiska decyzyjne.

• Oferowanie zachęt finansowanych dla organizacji 
sportowych, co zagwarantuje równowagę płci na 
pozycjach przywódczych.

• Wymaganie od organizacji otrzymujących finanso-
wanie wprowadzenia limitów kadencji i minimalnych 
celów w zakresie reprezentacji, wyznaczania specja-
listów ds. równości płci oraz składania sprawozdań 
ze swoich działań na rzecz równości płci.

  Międzynarodowe i krajowe  
organizacje sportowe

• Wprowadzenie strategii w zakresie równości płci sku-
piającej się w szczególności na kwestii przywództwa. 
Wprowadzenie celów dotyczących równości płci na 
stanowiskach decyzyjnych. Przykłady dobrego zarzą-
dzania45: 

45 Sprawozdanie Uniwersytetu w Loughborough.

Dr Sanda Čorak
wiceprezeska Chorwackiego 
Komitetu Olimpijskiego, 
przewodnicząca Komisji  
ds. Równości Płci IJ
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- maksymalnie trzy kadencje na tym samym sta-
nowisku;

- rotacja w reprezentacji płci na wszystkich naj-
ważniejszych stanowiskach obsadzanych drogą 
wyborów (np. prezesa, skarbnika, sekretarza);

- minimalny cel dotyczący reprezentacji kobiet 
w organach decyzyjnych;

- włączanie specjalistek i specjalistów do instytucji 
zajmujących się równością płci oraz wspieranie 
mężczyzn promujących równość płci;

- publikowanie danych na temat równości płci 
w sprawozdaniach rocznych;

- utworzenie portfolio dotyczącego różnorodności.

• Wprowadzenie przejrzystych procesów rekrutacji 
i planowania sukcesji uwzględniających kwestię płci.

• Opracowanie programów decyzyjnych, które będą 
wspierać kobiety w rekrutacji na stanowiska decy-
zyjne i przygotowywać je do tego.

• Przeznaczanie funduszy i prowadzenie działań 
mających na celu zwiększenie liczby kobiet wśród 
przywódców w sektorze sportu.

• Utrzymywanie zróżnicowania pod względem płci 
w komisjach ds. równości płci i grupach roboczych.

• Promowanie postaci liderek sportu i kobiet na 
stanowiskach kierowniczych jako wzorów do naśla-
dowania.

 Podmioty oddolne

• Zapewnianie, że kobiety są równo reprezentowane 
na stanowiskach decyzyjnych oraz że problemy 
dziewcząt i kobiet są nagłaśniane i rozwiązywane.

• Uzyskiwanie porad w zakresie równości płci od 
właściwych krajowych organów zarządzających lub 
Krajowych Komitetów Olimpijskich.

• Uczestnictwo w corocznym zgromadzeniu walnym 
i zabieranie głosu w dyskusjach na temat różno-
rodności.

• Poszukiwanie sojuszników (np. innych lokalnych 
klubów sportowych, lokalnych rad sportu, instytucji 
edukacyjnych), by wspólnie podnosić świadomość na 
temat problemu.
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Kontekst

Sport jest jednym z celów społecznych i ekonomicznych 
UE, a równość kobiet i mężczyzn obejmuje m.in. równość na 
rynku pracy46. W ramach europejskiego filaru praw socjal-
nych47 UE zobowiązała się do wspierania jednakowego 
traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach 
i gwarantowania im równych szans.

Głównym zadaniem członków GWS jest wdrożenie zasady 
równości, która pozwoli wyeliminować luki płacowe i eme-
rytalne oraz zapewni równe możliwości, ochronę socjalną 
i bezpieczne środowisko pracy. GWS popiera pięć głównych 
zasad przedstawionych w sprawozdaniu Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) z 2021 r. „Wspieranie kobiet w pra-
cy”48, czyli: 

• gwarantowanie równych zarobków za tę samą pracę;

• przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy ze 
względu na płeć i molestowania w pracy;

• promowanie równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym i równego podziału obowiązków;

46  Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
47 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-

works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-
rights_pl

48  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_773233.pdf 

• wspieranie równego udziału kobiet 
w procesach decyzyjnych w pracy;

• budowanie rynku pracy sprzyjającego kobietom.

Nierówności na rynku pracy między kobietami a mężczy-
znami są szczególnie widoczne w sporcie. Na całym rynku 
pracy w UE kobiety zajmują jedynie jedną trzecią stanowisk 
kierowniczych. Stanowią one także większość pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, a ich zarobki 
są znacznie niższe. Ta luka między płciami jest znaczna49. 

Kobiety zarabiają średnio 14 % mniej niż mężczyźni, a 
na stanowiskach kierowniczych50 23 % mniej. Luka płacowa 
i emerytalna jest powiązana z czynnikami kulturowymi, spo-
łecznymi i ekonomicznymi, które wykraczają poza kwestię 
równych płac za tę samą pracę oraz uwzględniają opiekę nad 
dziećmi, systemy podatkowe, edukację i normy kulturowe51.

49 Nieskorygowana luka płacowa między kobietami a mężczyznami 
to różnica między średnimi zarobkami brutto za godzinę pracy 
wynagradzanych pracowników płci męskiej i żeńskiej przedstawiona 
jako procent średnich zarobków brutto za godzinę pracy 
wynagradzanych pracowników płci męskiej. (https://ec.europa.eu/
eurostat/web/labour-market/earnings)

50 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.
html?lang=en

51 Women in a Man’s World: Labour Market Equality Driving Economic 
Growth [Kobiety w świecie mężczyzn: równość na rynku pracy 
motorem wzrostu gospodarczego]. Ronald Bachmann i Peggy 
Bechara. Przegląd polityki. Październik 2018, Centrum Studiów 
Europejskich im. Wilfrieda Martensa.

Społeczne i  
ekonomiczne  
aspekty sportu

http://m.in
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_pl
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_773233.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_773233.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings
https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2d.html?lang=en
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Z danych Eurostatu52 wynika, że w 2020 r. ponad 
1,3 miliona ludzi w UE było zatrudnionych w sporcie, co 
przekłada się na 0,7 % ogólnego zatrudnienia. Poziom 
zatrudnienia w sporcie rośnie szybciej niż ogólne zatrud-
nienie (8,5 % od 2015 do 2020 r.). Duża część pracowników 
to młodzi ludzie i mężczyźni: 33 % pracowników to osoby 
w wieku 15–29 lat, a 57 % to mężczyźni – jest to wyższy 
odsetek niż w przypadku zatrudnienia ogółem. W wyniku 
pandemii COVID-19 w sektorze sportu 54 000 osób stra-
ciło pracę między 2019 a 2020 rokiem, z czego 52 000 
to kobiety. Ponadto większy odsetek osób stracił pracę 
w sektorze sportu niż w całej gospodarce ogółem: 4 % 
w porównaniu z 1,3 %.

W ramach badania dotyczącego zarobków sportowców 
na świecie przeprowadzono przez SportingIntelligence53 
porównano zarobki kobiet i mężczyzn oraz wyliczono wskaź-
nik nierówności płci w stosunku 1 do 101. Warto także 
zaznaczyć, że zarobki sportsmenek bardzo się różnią. Na 
przykład w pierwszej lidze piłki nożnej kobiet we Francji 
stosunek różnicy wynosi 1 do 30. Różnice są szczególnie 
widoczne w środowisku, w którym bardzo niewielka liczba 
sportowców otrzymuje bardzo wysokie pensje. Jednak 
rosnące zainteresowanie sportem kobiet musi przyczynić 
się do poprawy warunków pracy i warunków socjalnych 
kobiet w tym sektorze.

52 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_
employment

53  https://www.globalsportssalaries.com/ 

  »Razem« to będzie nasza 
mantra, którą chcemy wspierać 
zarówno kobiety, jak i mężczyzn 
w osiąganiu ich celów sportowych 
i nie tylko. Równe szanse we 
wszystkich aspektach! Jesteśmy na 
dobrej drodze, ale wciąż potrzeba 
wielu dyskusji, danych, prezentacji 
i bezpośredniego wsparcia.  
Ale osiągniemy nasz cel. Razem!”

Marijke Fleuren  
van Walsem
przewodnicząca 
Europejskiej Federacji 
Hokeja; członkini Rady 
Wykonawczej FIH

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport#Men_outnumber_women_in_sport_employment
https://www.globalsportssalaries.com/
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Zalecenia

1. Zapewnianie równych ram prawnych
 Promowanie równych warunków umów 

(dotyczących zatrudnienia, mediów, 
sponsoringu). Dbanie o to, by przepisy i zasady 
ochrony dziewcząt i kobiet były stosowane 
i dostosowane do różnych form zatrudnienia.

2. Gwarantowanie równych szans
 Gwarantowanie zawodowym sportsmenkom 

równych sznas i warunków, między innymi 
dostępu do programów zmiany ścieżki 
kariery. Wprowadzanie przejrzystych 
procesów rekrutacyjnych.

3. Zapewnianie świadczeń socjalnych
 Utworzenie procesów zorientowanych na 

ograniczanie wszystkich form nierówności 
ekonomicznych. Promowanie ustrukturyzowanego 
dialogu społecznego oraz wsparcia prawnego 
i administracyjnego. Gwarantowanie pełnego 
egzekwowania praw kobiet wynikających 
z krajowego prawa pracy (w odniesieniu do 
luk płacowych i emerytalnych, obejmowania 
patronatem, dostępu do świadczeń socjalnych, 
urlopów rodzicielskich i macierzyńskich).

4. Nagłaśnianie problemu dyskryminacji 
pracowniczej w sporcie

 Prowadzenie kampanii podkreślających 
konieczność szkolenia pracodawców 
i pracowników w zakresie znaczenia 
równego traktowania. Utworzenie systemów 
zabezpieczających i monitorujących ten aspekt.

5. Tworzenie bezpiecznych kanałów 
zgłaszania przypadków przemocy 
Powoływanie doradców oraz wspieranie 
i ochrona sygnalistów.

Przyszłe działania

 Komisja Europejska

• Gromadzenie i analiza danych dotyczących równych 
płac i innych warunków pracy oferowanych kobietom 
w sporcie w oparciu o informacje z innych obsza-
rów polityki unijnej. Uwzględnianie perspektywy płci 
w pracach nad ujednoliceniem statystyk sportowych.

• Wykorzystanie programu Erasmus+ i innych fundu-
szy unijnych w celu wspierania projektów w zakresie 
analizowania i promowania równych warunków pracy 
dla kobiet w sporcie.

 Państwa członkowskie

• Wprowadzenie i dostosowanie środków praw-
nych powstałych z myślą o kobietach pracujących  
w sporcie.

• Zwiększenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad 
dotyczących równych warunków pracy.

• Ustanowienie zobowiązania do przestrzegania 
równości płci i różnorodności w polityce kadrowej 
warunkiem koniecznym do otrzymania finansowania 
ze środków publicznych.

• Ratyfikacja i wdrażanie przepisów związanych 
z tą kwestią, takich jak m.in. „Eliminacja przemocy 
i molestowania w świecie pracy” (Konwencja MOP 
nr 190 w sprawie eliminacji przemocy i molesto-
wania w miejscu pracy oraz zalecenie nr 206). 
Wdrażanie istniejących unijnych zasad dotyczących 
ochrony pracowników przed molestowaniem seksu-
alnym oraz podnoszenie świadomości na ich temat. 
Wdrażanie dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym (dyrektywa (UE) 
2019/1158 w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów).

  Międzynarodowe i krajowe  
organizacje sportowe

• Włączenie tematu warunków pracy do polityk 
w zakresie równości płci.

• Wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi:

- kobiety i mężczyźni będą otrzymywać to samo 
wynagrodzenie za organizowane przez nich 
wydarzenia;

- warunki pracy oferowane kobietom będą równe 
tym oferowanym mężczyznom.

• Edukowanie członków na temat potrzeby zapewnie-
nia kobietom równych warunków pracy.

• Opracowanie polityk w zakresie urlopu macierzyń-
skiego i rodzicielskiego.

• Włączenie kwestii równych szans w procesach zwią-
zanych z reprezentacją pracowników.

 Podmioty oddolne

• Zabezpieczanie środków pozwalających na zagwa-
rantowanie kobietom odpowiedniego środowiska 
pracy.

http://m.in
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Obecność  
w mediach

28

w mediach60. Niedostateczna reprezentacja przekłada się na 
relatywny brak widoczności kobiet związanych ze sportem, 
co jest jedną z głównych metod wykorzystywanych przez 
koncerny medialne do umniejszania roli kobiet i wzmacnia-
nia asymetrycznego porządku płci w sporcie61. Nadmierna 
reprezentacja mężczyzn w mediach sprawi, że odbiorcy będą 
postrzegać sport mężczyzn jako ważniejszy od sportu kobiet. 
Uprzedzona narracja mediów sportowych wysyła komunikat, 

60 Coche (2013)
61 Delorme i Pressland (2016)

Kontekst

Temat narracji medialnej dotyczącej sportu w odniesieniu 
do płci sportowców jest często podejmowany w literaturze 
naukowej54. Badania wykazały, że problem narracji opartej o 
uprzedzenia dotyczące płci dotyka częściej kobiet niż męż-
czyzn, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Większość badań dowodzi, że ilościowo, poza wydarze-
niami międzynarodowymi, takimi jak igrzyska olimpijskie55, 
sporty kobiet są znacznie mniej reprezentowane w artykułach 
prasowych56 , na zdjęciach57, w radiu58 i na stronach interne-
towych59, choć zjawisko to jest mniej wyraźne w internecie. 
Z kolei w niektórych badaniach nie stwierdzono, aby sport 
kobiet był w istotny sposób niedostatecznie reprezentowany 

54 Fink (2015); Bruce (2016); Sherry i in. (2016)
55  Delorme (2014); Billings i Angelini (2019) 
56 Organista i Mazur (2017)
57 Delorme i Testard (2015)
58 Cooky i in. (2015)
59 Coche (2015)

 Zwiększanie widzialności sportsmenek 
i ich sprawiedliwe przedstawianie 
to kluczowe działania w zakresie 

walki z negatywnymi stereotypami 
i zwiększania równości płci”.

Dr Nicolas Delorme
profesor nadzwyczajny na
Uniwersytecie w Bordeaux
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że sport kobiet nie jest godny uwagi. W ten sposób wzmacnia 
się ideologia, że sport jest zajęciem przeznaczonym wyłącznie 
dla mężczyzn (hegemonia mężczyzn). Stereotypizacja obecna 
w relacjach wydarzeń sportowych dotyczy także społeczności 
LGBTQI+ oraz mężczyzn uprawiających sporty postrzegane 
jako kobiece.

Ponadto badania wskazują na znaczące uprzedzenia 
jakościowe w relacjach dziennikarskich, takie jak odwoływa-
nie się do płci zawodników, infantylizacja, inne kadrowanie 
i ambiwalentny stosunek, koncentracja na kobiecości/hetero-
seksualności lub stosowanie różnych technik produkcyjncych62. 
Badacze utrzymują, że te uprzedzenia w znacznym stopniu 
przyczyniają się do utrwalania męskiej hegemonii w sporcie, 
szczególnie poprzez tworzenie lub podtrzymywanie negatyw-
nych stereotypów płciowych. W związku z tym, ilościowemu 
zwiększaniu zasięgu sportu kobiet musi towarzyszyć poprawa 
jakości przedstawiania sportsmenek. W przeciwnym razie 
negatywne stereotypy związane z płcią będą się umacniać.

Redakcja często faworyzuje sport mężczyzn, ponieważ 
większość dziennikarzy i decydentów to mężczyźni63. Te 
uprzedzenia nie ograniczają się jednak do relacji medialnych. 
Wiele sportowych organizacji międzynarodowych i krajowych 
powiela je, faworyzując w swoich kanałach komunikacyjnych 
sport mężczyzn. W ten sposób aktywnie uczestniczą w utrwa-
laniu męskiej hegemonii i rozpowszechnianiu negatywnych 
stereotypów dotyczących płci. Harmonogramy zawodów 
i pieniądze na reklamę także wpływają na relacjonowanie 
wydarzeń sportowych z udziałem kobiet w mediach.

Oparte o uprzedzenia relacje medialne mają różne kon-
sekwencje, z których dwie mają szczególnie duży wpływ: 
po pierwsze, brak widoczności kobiet przekłada się na brak 
wzorów do naśladowania, co z kolei negatywnie odbija się 
na uczestnictwie kobiet w sporcie i ich przyszłym zaanga-
żowaniu w inne role, takie jak trenowanie czy członkostwo 
w zarządzie64; po drugie, brak widoczności w mediach ma 
bezpośredni wpływ na wartość ekonomiczną sportu kobiet, 
utrudniając przyciąganie sponsorów i gwarantowanie spra-
wiedliwych wynagrodzeń.

62 Fink (2015); Bruce (2016)
63 Hardin (2013)
64 Meier (2015); Young i in. (2015)

Zalecenia

1. Zwiększanie obecności w mediach
 Zachęcanie do tworzenia strategii, zachęt 

i przepisów, dzięki którym różne zainteresowane 
strony (media publiczne i prywatne, organizacje 
sportowe) zwiększą obecność sportu kobiet 
w mediach. Media publiczne powinny 
odgrywać kluczową rolę w tych działaniach.

2. Poprawa narracji medialnej
 Utworzenie inicjatyw rozprawiających się 

ze stereotypami płciowymi i promujących 
sprawiedliwe przedstawianie kobiet 
w mediach. Zachęcanie organizacji 
medialnych do zatrudniania redaktorów 
zajmujących się kwestią płci oraz zwiększania 
równowagi płci wśród pracowników.

3. Podnoszenie świadomości na temat 
narracji opartej na uprzedzeniach 
Podnoszenie świadomości i edukowanie 
dziennikarzy sportowych i innych osób 
związanych z wiadomościami sportowymi 
w zakresie ilościowych i jakościowych 
uprzedzeń w narracji dotyczącej sportu 
kobiet. Włączenie specjalnego modułu do 
programu kształcenia dziennikarskiego.

4. Wspieranie badań naukowych
 Wdrażanie narzędzi i procesów wspierających 

nieustanne zbieranie danych i badania. 
Wspieranie wymiany informacji na poziomie 
europejskim. Zachęcanie państw członkowskich 
do utworzenia krajowych platform 
monitorujących dziennikarstwo sportowe. 
Publikacja standardów w zakresie 
uwzględniania aspektu 
płci w mediach.

 Obecność kobiet w sporcie może przyczynić 
się do większej różnorodności i pomóc w walce ze 
stereotypami. Kobiety mogą stać się wzorami do 
naśladowania i inspiracją dla młodych pokoleń”.

Bogdan Wenta 
Prezydent Kielc, były zawodowy 
piłkarz ręczny i trener piłki ręczny  



30 P R O M O W A N I E  R Ó W N O Ś C I  P Ł C I  W  S P O R C I E

Przyszłe działania

 Komisja Europejska

• Promowanie możliwości analizowania relacji z wyda-
rzeń sportowych w mediach pod kątem uwzględniania 
kwestii płci w celu zapewnienia diachronicznych65 
ilościowych i jakościowych otwartych danych.

• Prowadzenie dyskusji ze wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami (np. mediami z sektora prywatnego/
publicznego, organizacjami sportowymi, sportow-
cami, badaczami, szkołami dziennikarstwa), aby 
wyznaczać cele, analizować postępy, wymieniać się 
dobrymi praktykami, zdefiniować wspólny kodeks 
etyczny dotyczący równości płci itd.

• Promowanie kobiet będących wzorami do naśla-
dowania, szczególnie w dyscyplinach dotychczas 
zdominowanych przez mężczyzn, w ramach Euro-
pejskiego Tygodnia Sportu.

• Publikowanie i promowanie narzędzi związanych ze 
sprawiedliwą narracją medialną.

 Państwa członkowskie

• Narzucanie/zachęcanie narracji zrównoważonej pod 
względem płci we wszystkich mediach publicznych. 
Sprawiedliwe planowanie harmonogramów wyda-
rzeń sportowych (najlepszy czas antenowy).

• Oferowanie zachęt dla mediów prywatnych, by rela-
cjonowały wydarzenia w sposób zrównoważony pod 
względem płci (np. ulgi podatkowe, specjalne pro-
gramy finansowania).

• Promowanie włączenia modułu dotyczącego rów-
ności płci w program kształcenia dziennikarskiego.

• Wspieranie wprowadzenia wspólnego kodeksu etycz-
nego dotyczącego równości płci w mediach.

• Opracowanie środków w celu zwiększenia obecności 
kobiet w mediach sportowych i walka z molestowa-
niem dziennikarek.

• Utworzenie krajowego systemu monitorowania 
dziennikarstwa sportowego lub krajowej platformy 
do zbierania ilościowych i jakościowych danych 
diachronicznych dotyczących relacji medialnych.

65 Diachroniczny oznacza w tym kontekście „odnoszący się do zmian 
zachodzących w czasie”.

  Międzynarodowe i krajowe  
organizacje sportowe

• Zapewnianie relacji zrównoważonych pod względem 
płci w zewnętrznych i wewnętrznych kanałach komu-
nikacji, m.in. mediach społecznościowych.

• Wykorzystywanie harmonogramów w celu ulepsza-
nia relacji z zawodów sportowych.

• Odpowiednie edukowanie pracowników odpowie-
dzialnych za komunikację.

• Informowanie sportsmenek o ich prawach dotyczą-
cych obecności w mediach.

• Współpraca z organizacjami medialnymi w celu 
zwiększenia obecności sportu kobiet w mediach 
i poprawy narracji dotyczącej kobiet.

• Zapewnianie wytycznych, szkoleń i narzędzi dla pod-
miotów oddolnych.

• Tworzenie pakietów uwzględniających wydarzenia 
z udziałem kobiet przy sprzedaży praw do transmisji. 
Uwzględnianie warunków związanych z równością 
płci i sprawiedliwą narracją w umowach o prawach 
medialnych.

• Prowadzenie badań rynku dotyczących potencjalnych 
odbiorców w celu znalezienia najlepszych partnerów 
medialnych.

• Utworzenie nagród wyróżniających media prezentu-
jące relacje zrównoważone pod względem płci.

 Podmioty oddolne

• Zapewnianie relacji zrównoważonych pod względem 
płci w zewnętrznych i wewnętrznych kanałach komu-
nikacji, m.in. mediach społecznościowych.

• Promowanie postaci kobiet i mężczyzn jako pozy-
tywnych wzorów do naśladowania w celu zwalczania 
stereotypów dotyczących płci.

http://m.in
http://m.in
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Kontekst

Sport może poprawiać dobrostan fizyczny, psychiczny 
i społeczny oraz odgrywać pozytywną rolę w społeczeństwie. 
Ale może być też tłem dla przypadków molestowania, prze-
mocy i wykorzystywania ze względu na takie cechy jak relacje 
oparte na władzy, presja konkurencji, ambicja, konieczność 
kontaktu fizycznego, wyjazdy oraz korzystanie ze wspól-
nych szatni i pryszniców. Coraz więcej sportowców dzieli się 
w mediach historiami o osobistych doświadczeniach zwią-
zanych z przemocą.

Od ostatnich dwudziestu lat kwestia przemocy ze względu 
na płeć w sporcie spotyka się z rosnącym zainteresowaniem 
badaczy, decydentów i praktyków. Komisja Europejska defi-
niuje przemoc ze względu na płeć jako „przemoc stosowaną 
przeciwko osobie z uwagi na jej płeć (także tożsamość/eks-
presję płciową) lub przemoc, która nieproporcjonalnie dotyka 
osoby danej płci”66. Przemoc ta może przybierać różne formy 
– od fizycznej (bicie, duszenie, popychanie) po seksualną 
(słowne i fizyczne molestowanie seksualne, napaść, gwałt) 
i psychiczną (przemoc emocjonalna i internetowa, przymus). 
Może mieć także postać werbalną, niewerbalną, kontaktową, 
niekontaktową, internetową i fizyczną. Może wyrządzić szkody 
natury fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicz-
nej. Od wczesnych lat 2000. naukowcy w Europie i innych 
częściach świata dostarczają dowodów na przemoc wobec 
amatorów sportów, sportowców zawodowych i wyczynowych. 

66 Komisja Europejska. Czym jest przemoc ze względu na płeć? https://
ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-
equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en

Według ustaleń ze wstępnych badań na temat seksualnej 
formy przemocy ze względu na płeć, od 14 % do 73 % sports-
menek w Europie doświadczyło molestowania seksualnego67. 
Przypadki molestowania ze względu na płeć i molestowa-
nia seksualnego były zgłaszane przez sportsmenki różnego 
szczebla, reprezentujące różne dyscypliny, przy czym naj-
częstszą formą było werbalne molestowanie seksualne.

Ostatnie badania dostarczają niepodważalnych dowo-
dów. Różne badania krajowe i międzynarodowe dotyczące 
przemocy ze względu na płeć dostarczają dodatkowych infor-
macji na temat skali problemu, cech ofiar i oprawców oraz 
okoliczności. Większość badań pokazuje, że więcej kobiet 
niż mężczyzn doświadcza przemocy ze względu na płeć. Na 
przykład, badacze porównujący doświadczenia sportowców 
wysokiej klasy z Niemiec, Belgii i Królestwa Niderlandów usta-
lili, że 42 % kobiet i 19 % mężczyzn zgłosiło, że stosowano 
wobec nich przemoc seksualną68. Niedawno przeprowadzone 
wśród fińskich sportowców wyczynowych badanie wykazało, 
że 32 % kobiet i 19 % mężczyzn doświadczyło molestowania 
seksualnego i wykorzystywania, szczególnie ze strony innych 
sportowców, a 23 % kobiet i 3 % mężczyzn doświadczyło prze-
mocy ze względu na płeć69. W toku realizowanego w Kanadzie 
badania, w którym uczestniczyło 995 sportowców z kadry 
narodowej, ustalono, że kobiety znacznie częściej niż męż-

67 Fasting i in. (2011)
68 Ohlert i in. (2020)
69 Lahti i in. (2020)

Przemoc
ze względu  

na płeć

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
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czyźni doświadczały wszystkich form przemocy70. Przemoc 
seksualna doświadczana jest najczęściej w postaci komenta-
rzy, spojrzeń lub krzywdzących żartów dotyczących wyglądu 
lub orientacji seksualnej. Przemoc psychiczna to najczęściej 
spotykana forma przemocy ze względu na płeć, przyjmująca 
zazwyczaj postać obrazy słownej i poniżania. Jeśli chodzi o 
przemoc fizyczną, najczęściej zgłaszane są przypadki karania 
poprzez zwiększanie wysiłku podczas treningu, popychanie 
i bicie. Większość badań nie rozróżnia przemocy ze względu 
na płeć i innych rodzajów przemocy interpersonalnej, dlatego 
określenie prawdziwej skali przemocy ze względu na płeć 
w sporcie jest praktycznie niemożliwe.

Pierwsze badania nad przemocą ze względu na płeć 
w sporcie skupiały się na dziewczętach i kobietach, jednak 
niedawno przeprowadzone badania wykazały, że chłopcy 
i mężczyźni są ofiarami częściej niż do tej pory uważano. 
W ramach nowego europejskiego badania przeprowadzonego 
za pomocą anonimowych ankiet młodzi mężczyźni do 18. 
roku życia częściej zgłaszali przypadki wszystkich rodzajów 
przemocy w sporcie71. Obecnie nie da się określić, w jakim 
stopniu przemoc wobec sportowców jest uwarunkowana płcią.

Z dostępnej wiedzy wynika, że sportowcy LGBTQI+, 
sportowcy wywodzący się ze środowisk imigranckich oraz 
zawodowi sportowcy są bardziej narażeni na przemoc72. 
Ankieta przeprowadzona w ramach projektu European 
Outsport wykazała, że problem homofobii i transfobii jest 
powszechny w sporcie – nawet 82 % zawodników LGBTQI+ 
osobiście spotkało się z homo- i transfobicznym językiem 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy73. Wśród negatywnych 
doświadczeń związanych z orientacją seksualną wymieniano 
obrazy słowne, dyskryminację strukturalną, przekraczanie 
granic fizycznych i przemoc fizyczną.

Wpływ tych doświadczeń jest odczuwany nie tylko przez 
ofiary, ale także ich rodziny, innych członków organizacji i ogół 
społeczeństwa.

70 Willson i in. (w druku)
71 Hartill i in. (2021)
72 Vertommen i in. (2016)
73 Menzel i in. (2019)

 Przemoc ze względu na płeć to powszechny 
problem w społeczeństwie i świecie sportu. 
Skutki takich doświadczeń są odczuwane 
nie tylko przez poszczególnych sportowców, 
ale także ich rodzinę, organizację sportową 
i całe społeczeństwo. Jasne jest, że potrzeba 
wielotorowej strategii przeciwdziałania, 
m.in. inicjatyw prewencyjnych i represyjnych, 
skierowanych do wszystkich zainteresowanych  
stron związanych ze sportem”.

Zalecenia

1. Wprowadzenie programów 
edukacyjnych i prewencyjnych

 Wraz z podnoszeniem świadomości należy 
zintensyfikować działania na rzecz wdrażania 
programów edukacyjnych i prewencyjnych na 
wszystkich poziomach, zwłaszcza na poziomie 
masowym, skierowanych do wszystkich 
członków społeczności sportowej i obejmujących 
definicję, formy, czynniki ryzyka i skutki (cyber)
przemocy ze względu na płeć. Przywódcy 
i organizacje sportowe na wszystkich poziomach 
zaangażują się w działania zwalczające 
molestowanie seksualne i przemoc w sporcie.

2. Inicjatywy w zakresie zbierania 
danych i monitorowania

 Zbieranie danych dostarczających 
informacji na temat skali problemu 
i skuteczności inicjatyw prewencyjnych.

3. Bezpieczne kanały zgłaszania 
przypadków przemocy

 Utworzenie mechanizmów zgłaszania 
przypadków przemocy oraz ochrona sygnalistów. 
Wyznaczanie, szkolenie i wspieranie specjalistów 
ds. ochrony, którzy będą rozpatrywać skargi 
i zgłoszenia od sportowców i świadków.

4. Wymiana doświadczenia
 Umożliwianie wymiany praktyk w celu przeciw-

działania przemocy ze względu na płeć w sporcie 
i tworzenia partnerstw w obrębie całego sektora.

Dr Tine Vertommen 
kryminolożka, Uniwersytet 
Nauk Stosowanych
im. Thomasa More’a
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Przyszłe działania

 Komisja Europejska

• Monitorowanie badań dotyczących skali przemocy ze 
względu na płeć w sporcie w celu określenia tendencji 
podłużnych i porównawczych74.

• Uwzględnienie sportu w przyszłym specjalnym 
badaniu Eurobarometr poświęconym przemocy ze 
względu na płeć.

• Wzmacnianie partnerstwa za pośrednictwem EIGE.

• Sprawdzanie możliwości wykorzystania europejskiego 
systemu przekazywania informacji z rejestrów kar-
nych (ECRIS), aby uniemożliwiać osobom niedawno 
skazanym za przestępstwa seksualne podjęcie pracy 
w sporcie.

• Finansowanie projektów ukierunkowanych na prze-
ciwdziałanie przemocy ze względu na płeć w sporcie. 
Podkreślanie znaczenia takich projektów w ramach 
istniejących instrumentów finansowania, np. programy 
Erasmus+ Sport, Dafne oraz „Obywatele, równość, 
prawa i wartości”.

• Tworzenie programów finansowania promujących 
pozytywne i zdrowe doświadczenia w sporcie.

• Wspieranie inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
w zakresie walki z przemocą ze względu na płeć, która 
wzywa do przyjęcia dyrektywy w celu ustanowienia 
wspólnej prawnokarnej definicji cyberprzemocy ze 
względu na płeć w sporcie oraz ujednolicenia sankcji 
wobec oprawców.

• Włączenie do dyrektywy w sprawie przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (planowanej na począ-
tek 2022 r.) konkretnych środków przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć w sporcie (internetowej 
i bezpośredniej).

• Uwzględnienie kwestii przemocy wobec kobiet 
w sporcie w wymianie dobrych praktyk w zakresie 
zapobiegania przemocy wobec kobiet (od 2022 r.).

• Włączenie sportu do wszystkich istniejących działań 
w celu walki z przemocą ze względu na płeć.

 Państwa członkowskie

• Wspieranie badań nad przemocą ze względu na płeć 
w sporcie i ocena programów interwencyjnych.

74 Podłużny oznacza w tym kontekście „obserwację tych samych osób 
przez określony czas”, a porównawczy – „porównywanie różnic 
między krajami i grupami społecznymi”.

• Opracowanie jednolitych ram politycznych w celu 
przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć w spo-
rcie i nie tylko.

• Powiązanie finansowania związków sportowych 
z wdrażaniem odpowiednio udokumentowanych 
i skutecznych polityk w zakresie przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć.

• Badanie możliwości wprowadzenia krajowych prze-
pisów dotyczących systematycznego rejestrowania 
incydentów związanych z przemocą ze względu na 
płeć w sporcie.

• Badanie możliwości wprowadzenia krajowych przepi-
sów dotyczących obowiązku zgłaszania przypadków 
przemocy ze względu na płeć w sporcie.

• Utworzenie lub rozwój krajowych agencji ds. prze-
ciwdziałania przemocy ze względu na płeć w celu 
poszerzania wiedzy i wzmacniania wysiłków 
w zakresie walki z przemocą ze względu na płeć oraz 
wspierania ofiar, oprawców i świadków przemocy ze 
względu na płeć w sporcie i nie tylko.

• Edukowanie pracowników policji, wymiaru spra-
wiedliwości, służby zdrowia i opieki społecznej 
w zakresie czynników ryzyka, symptomów, wpływu 
i form przemocy ze względu na płeć w sporcie.

• Zobowiązywanie się do zerowej tolerancji dla prze-
mocy ze względu na płeć w sporcie i nie tylko.

• Finansowanie ogólnokrajowych kampanii zorien-
towanych na podnoszenie świadomości publicznej 
dotyczącej przemocy ze względu na płeć w sporcie 
i nie tylko.

• Wspieranie krajowych organizacji sportowych 
w rozwoju, wdrażaniu i ocenie polityk, programów 
i inicjatywy w zakresie przeciwdziałania przemocy 
ze względu na płeć.

  Międzynarodowe i krajowe  
organizacje sportowe

• Opracowanie kompleksowych polityk i programów, 
m.in. edukowanie, badanie, raportowanie, mediacja 
i świadczenie usług dla ofiar, sygnalistów, oskarżonych 
i świadków.

• Opracowanie strategii ochrony podczas zawodów.

• Wyznaczanie specjalistów ds. ochrony posiadających 
odpowiednie certyfikaty.

• Wymiana praktyk oraz budowanie partnerstw z orga-
nizacjami sportowymi i nie tylko.

• Prowadzenie obowiązkowych szkoleń pracowników 
sektora sportu pracujących z dziećmi, kobietami 
i sportowcami wysokiego szczebla.

http://m.in
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• Edukowanie świadków w zakresie symptomów 
świadczących o przemocy ze względu na płeć oraz 
odpowiedniego reagowania, a także ich obowiązku 
zgłaszania i interweniowania.

• Edukowanie sportowców i ich otoczenia w zakresie 
rozpoznawania symptomów przemocy ze względu 
na płeć i zgłaszania jej przypadków oraz informowa-
nie ich o tym, gdzie mogą uzyskać pomoc.

• Proponowanie programów i inicjatyw edukacyjnych 
w ramach wydarzeń sportowych w celu promowania 
bezpiecznego sportu wśród sportowców i ich śro-
dowisk.

• Zobowiązywanie się do zerowej tolerancji dla prze-
mocy ze względu na płeć w sporcie.

• Praktykowanie moralnego przywództwa w celu prze-
ciwdziałania przemocy ze względu na płeć w sporcie 
i zwalczania jej.

• Uznanie, że w sporcie występują wszystkie formy 
przemocy ze względu na płeć, także internetowe, 
oraz że mogą szkodzić wszystkim członkom spo-
łeczności sportowej.

• Opracowanie standardów wpisujących się w praktyki 
międzynarodowe, które pomogą klubom sporto-
wym w opracowaniu i wdrażaniu polityk w zakresie 
ochrony.

• Angażowanie sportowców i innych osobistości, którzy 
będą pełnić rolę wzorów do naśladowania, w ramach 
strategii przeciwdziałania.

• Podnoszenie świadomości na temat przemocy ze 
względu na płeć w sporcie ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szczególnie 
narażonych podgrup: sportowców 
LGBTQI+ i sportowców z niepełno-
sprawnościami, sportowców z rodzin 
imigrantów lub znajdujących 
się na ścieżce rozwoju.

 Podmioty oddolne

• Podnoszenie świadomości na temat przemocy 
ze względu na płeć w sporcie ze szczególnym 
uwzględnieniem szczególnie narażonych podgrup: 
sportowców LGBTQI+ i sportowców z niepełno-
sprawnościami, sportowców z rodzin imigrantów 
lub znajdujących się na ścieżce rozwoju.

• Monitorowanie i ocena interwencji.

• Ocena ryzyka wystąpienia przemocy ze względu na 
płeć we własnej organizacji.

• Wyznaczanie odpowiednio przeszkolonego lokalnego 
specjalisty ds. ochrony, który jest wspierany przez 
federację narodową. Osoba ta powinna być łatwo 
dostępna, dobrze przygotowana i traktująca zgło-
szenia dotyczące przemocy ze względu na płeć za 
priorytetowe.

• Sprawdzanie przeszłości kryminalnej i umiejętności 
pedagogicznych wszystkich dorosłych rekrutowanych 
do organizacji sportowych, którzy będą mieć kontakt 
z dziećmi, dorosłymi i elitarnymi sportowcami.

• Szkolenie wszystkich członków organizacji lub zachę-
canie ich do korzystania z programów edukacyjnych 
oferowanych w ramach krajowego systemu sporto-
wego i nie tylko.

• Proponowanie programów i inicjatyw edukacyjnych 
w ramach wydarzeń sportowych w celu promowa-
nia bezpiecznego sportu wśród sportowców i ich  
środowisk.

• Informowanie w internecie i nie tylko o istnieniu, 
ryzyku i wpływie bezpośredniej i internetowej prze-
mocy ze względu na płeć w sporcie.

• Tworzenie partnerstw z władzami miejskimi, 
szkołami, organizacjami młodzieżowymi i innymi 
sektorami w swoim regionie.
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