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Szanowni Państwo,  

 

doniesienia medialne, dotyczące złego traktowania uczestników zajęć sportowych, w tym  

zagrożenia stosowania wobec nich przemocy seksualnej, są powodem do niepokoju  

i wskazują na konieczność podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zaprzestania 

tego typu zachowań, ukarania winnych oraz zadośćuczynienia pokrzywdzonym. 

Wiodące w tym zakresie powinny być przede wszystkim służby wymiaru sprawiedliwości,  

a pozostałe instytucje, do których zadań należy między innymi  nadzór nad klubami 

sportowymi, powinny ze szczególną pieczołowitością i zaangażowaniem dbać  

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach sportowych.     

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania z całą mocą przeciwstawia się tego 

typu zdarzeniom, gdyż molestowanie seksualne stanowi jedną z form nierównego 

traktowania. Będąc odpowiedzialna za realizowanie polityki rządu w zakresie zasady 

równego traktowania oraz przeciwdziałania przemocy domowej, podejmuję wiele działań 

mających na celu zniwelowanie przyczyn i skutków złego traktowania na różnych 

płaszczyznach.   

Zadania Pełnomocnika określone są  w przepisach ustawy o wdrożeniu niektórych 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2156). 

Na mocy powyższych przepisów, Pełnomocnik, za zgodą Prezesa Rady Ministrów,  może 

wnosić, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające  

z zakresu jego działania, w tym programy na rzecz zasady równego traktowania  

oraz przeciwdziałania dyskryminacji, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.  

Zgodnie z powyższym, opracowano  Krajowy Program Działań na rzecz Równego 

Traktowania 2022-2030,  który 24 maja 2022 r. został przyjęty przez Radę Ministrów,  

a następnie  opublikowany w Monitorze Polskim z 2022 r.  pod pozycją 640.  Program ten 
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przewiduje wszechstronne działania, które mają na celu budowanie świadomości społecznej 

w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i realizowania zasady równego traktowania.   

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania w ramach zadań wynikających 

z Programu planuje przeprowadzić ogólnopolską kampanię społeczną uwrażliwiającą  

na potrzebę ochrony dzieci przed seksualizacją. Celem kampanii ma być przeciwdziałanie 

kreowaniu wizerunku dzieci o charakterze seksualnym. Ochrona dzieci przed przemocą jest 

działaniem o szczególnym znaczeniu i powinna zostać potraktowana priorytetowo.   

Poza kampanią społeczną uwrażliwiającą na ochronę dzieci przed przemocą, 

kolejnym zadaniem jest kampania społeczna uwrażliwiająca na potrzebę ochrony kobiet 

i dziewcząt przed wykorzystywaniem seksualnym, której celem będzie przeciwdziałanie 

wykorzystywaniu seksualnemu kobiet i dziewcząt oraz kreowaniu wizerunku naruszającego 

ich godność o charakterze seksualnym. Wśród innych zadań związanych z naruszeniem 

godności nieletnich jest monitoring treści o wskazanym charakterze. Z uwagi również  

na niską świadomość społeczną w tym zakresie planowane jest upowszechnianie   informacji 

na temat sposobów przeciwdziałania naruszeniom godności kobiet i dzieci  

oraz eliminowania treści o charakterze seksualnym.  

Nie bez znaczenia są również działania organizacji pozarządowych w walce 

z przypadkami  złego traktowania dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych. Fundacja 

Dajemy Dzieciom Siłę, z którą Pełnomocnik współpracuje również w ramach Zespołu 

Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przygotowała 

rekomendacje dotyczące standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem podczas zajęć 

sportowych.   Rekomendacje te zostały opracowane w gronie międzynarodowych organizacji 

w 2003 r. (obecnie mają podlegać modyfikacjom). Dokument ten obejmuje następujące 

podstawowe zalecenia:  

1. weryfikację personelu pod kątem bezpieczeństwa dzieci;  

2. opracowanie zasad bezpiecznej relacji personel-dziecko;  

3. opracowanie ścieżek interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia 

dzieci;  

4. przeszkolenie personelu z zakresu ochrony dzieci.  

Na aprobatę zasługuje również  „dobra praktyka”, polegająca na kierowaniu działań 

informacyjnych i edukacyjnych do rodziców i dzieci na temat ich praw, ochrony swoich granic 

i umiejętności rozpoznawania zachowań, które są krzywdzące. Dzięki takim działaniom 

można zapobiegać sytuacjom, w których dziecko będzie się obawiało informować dorosłych 

o próbach lub zaistniałych sytuacjach krzywdzenia.  

Do ważnych inicjatyw Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, należy 

zaliczyć ponadto działania legislacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej 

(druk Sejmowy nr 2799), dzięki którym zwiększone zostanie bezpieczeństwo osób 
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 doznających przemocy, w tym dzieci i młodzieży. Zgodnie z procedowanymi zmianami, 

małoletni – świadek zdarzeń przemocowych, będzie uznany jako osoba doznająca przemocy 

domowej.  

W projektowanych zmianach ponadto, planuje się rozszerzenie dotychczasowych form 

przemocy tj. przemocy fizycznej, psychicznej i wykorzystywania seksualnego, o przemoc 

ekonomiczną i cyberprzemoc, dzięki czemu wszystkie narzędzia i metody zawarte  

w przepisach ustawy, będą mogły być tez stosowane w odniesieniu do nowych, aktualnie 

wzmagających się,  form przemocy.    

Oprócz powyższych informacji, warto poinformować o sposobie postępowania,  

w przypadku, gdy zostanie zauważone przestępstwo. Z uwagi na kwestie szczególnie 

wrażliwe jakimi są naruszenia godności osobistej i praw człowieka danej osoby, właściwe  

jest postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi na poniższej stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo. Przestępstwo można zgłosić zarówno 

anonimowo, zdalnie, a także osobiście  na Policji lub w prokuraturze. Informację 

o przestępstwie może zgłosić każdy, kto jest jego świadkiem przestępstwa lub jego ofiarą, 

a także posiada informację o dokonanym przestępstwie. 

Mając na uwadze dobro osób pokrzywdzonych, proszę Państwa o natychmiastowe 

reagowanie na wszelkie sygnały świadczące o możliwości popełnienia przestępstwa na 

szkodę dzieci, zwłaszcza doskonalących swoje ciała, umysły i charaktery w czasie 

zorganizowanych zajęć sportowych.  Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji 

wśród instytucji podległych, w celu wysłania jasnego sygnału, że w Polsce dzieci krzywdzić 

nie wolno, a sfera ich seksualności podlega szczególnej ochronie władz publicznych.  

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Schmidt  

Pełnomocnik Rządu  

do Spraw Równego Traktowania 

Sekretarz Stanu 

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 
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