
Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży wolności i praw człowieka 
i obywatela, podejmuję między innymi działania mające na celu przeciwdziałanie 
rasizmowi i ksenofobii. Dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów w zakresie eliminacji 
negatywnych zjawisk w tym obszarze niezbędna jest współpraca odpowiednich 
organów państwowych. 

W swoim wystąpieniu do Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 stycznia 2009 r. 
wyraziłem zaniepokojenie powtarzającymi się podczas imprez sportowych incydentami 

0 charakterze rasistowskim. Szczególnie rażący w mojej ocenie był i jest 
niejednokrotnie brak adekwatnej reakcji ze strony organizatorów oraz podmiotów 
odpowiedzialnych za rozgrywki. Wobec prezentowanego przez związki sportowe 
stanowiska, iż w statutach i regulaminach brak jest przepisów pozwalających na 
wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w związku z tego rodzaju zachowaniami, 
zwróciłem się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia przez Ministra Sportu 

1 Turystyki właściwych działań nadzorczo-kontrolnych w celu ustalenia, czy 
obowiązujące regulacje wewnętrzne polskich związków sportowych przewidują 
efektywne środki zapobiegania oraz sankcjonowania wybryków o charakterze 
rasistowskim, a w przypadku braku takich środków - o zasugerowanie związkom 
wprowadzenia stosownych zmian. 

W piśmie z dnia 24 lutego 2009 r. (ozn.: BG-I-073/46638/09/TŁ) Minister 
Sportu i Turystyki przedstawił informacje o podejmowanych przez Ministerstwo 
inicjatywach mających na celu przeciwdziałanie występowaniu podczas imprez 
sportowych zjawisk o charakterze rasistowskim. Minister Sportu i Turystyki 
zapowiedział przy tym zwrócenie się do polskich związków sportowych z zaleceniem 
uwzględnienia w ich statutach i regulaminach postanowień dotyczących zapobiegania 
wybrykom o charakterze rasistowskim. 
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Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 18 lipca 2009 r., zwróciłem się 
z prośbą o udzielenie informacji o wynikach podjętych czynności. Ponowiłem swoje 
zapytanie pismem skierowanym do Departamentu Prawno-Kontrolnego z dnia 
12 października 2009 r. Niestety, do dnia dzisiejszego, nie otrzymałem oczekiwanych 
informacji. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 
147 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przedstawienie 
informacji o wynikach podjętych czynności, tj. które związki sportowe i w jakim 
zakresie dokonały zaleconych przez Ministra Sportu i Turystyki zmian obowiązujących 
regulacji wewnętrznych we wskazanym wyżej zakresie. 


