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Międzynarodowy kontekst sportu

Jolanta Żyśko

WARSZAWA  - 27/03/2019

Spis treści

 Ponadnarodowy kontekst sportu;
 Polityka europejska w odniesieniu do sportu;
 Priorytety dotyczące sportu w polityce UE i ich 

ewolucja;
 Społeczne wartości sportu;
 Konkluzje.
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Ponadnarodowy kontekst sportu
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Narodowy 
kontekst sportu
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Rada 

Europy

Unia 

Europejska

• 1976 Steering Committee for the 
Development of Sport (CDDS)

• DG II Democracy
• Directorate of Human Rights and 

Antidiscrimination
• Sport Conventions Division
• 2006 Enlarged Partial Agreement 

on Sport (EPAS)

• Faza pionierska (l. 50-te i 60-te)

• Faza nieinterwencjonistyczna (l. 
70-te i 80-te) 

• Faza kształtowania się polityki 
(od 1993 (Bosman case) 

• Faza konstytucyjna (2009 
Traktat z Lizbony)

JŻ2

Obszary zainteresowania sportem Rady 
Europy (RE)
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PZS
Klub sportowy
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Generalne/fundamentalne 
wartości RE: 

• prawa człowieka, 
• demokracja 

parlamentarna, 
• praworządność 

realizowane są w 
sporcie i przez sport;

Polityka w odniesieniu do 
sportu:

• promocja wartości 
sportu;

• niezależność ruchu 
sportowego i 
samoregulacja w sporcie; 

• przeciwdziałanie pewnym 
niekorzystnym zjawiskom 
(takim jak doping i 
przemoc kibiców);

Organizacje rządowe

transnarodowe

europejskie

narodowe

regionalne

lokalne

Organizacje 
pozarządowe

transnarodowe

europejskie

narodowe

regionalne

lokalne
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Subsydiarność jako kluczowa zasada 
funkcjonowania Unii Europejskiej
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Rozwój polityki UE w sporcie

• Traktat Rzymski (1951)
• Traktat Paryski (1956)

Faza pionierska

• Walrave & Koch case v. Union Cycliste
Internationale (1974)

• Donà v. Mantero (1976)

Faza 
nieinterwecjonistyczna

•Deklaracja Nicejska w sprawie szczególnego charakteru 
sportu i jego funkcji społecznej w Europie (2000)

•Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i 
sportu (2005)

•Niezależny Raport Sportowy (2005)
•Biała Księga Sportu (2007)

Faza kształtowania się 
polityki

• Włączenie spraw sport do Traktatu z Lizbony 
(art.165TFEU)(2009)

•Komunikat w sprawie sportu (2011)
• Plan pracy UE w obszarze sportu na lata 2011-2014
• Commission Report on the first Work Plan
• New EU Work Plan for Sport 2014+

Faza konstytucyjna

Biała Księga Sportu

Społeczna 
rola sportu

Organizacja 
sportu

Ekonomiczny 
wymiar 
sportu

Społeczna rola sportu według Białej Księgi

Poprawa zdrowia 
publicznego przez 

aktywność 
fizyczną

Istotna rola 
sportu w 

kształceniu i 
doskonaleniu 
zawodowym

Propagowanie 
wolontariatu i 

aktywnej postawy 
obywatelskiej

Wykorzystanie 
potencjału 

zawartego w sporcie 
do celów integracji 

społecznej,
integracji i równości 

szans

Wzmacnianie 
środków 

zmierzających do 
zapobiegania 
rasizmowi i 

przemocy oraz
do walki z nimi

Popieranie 
zrównoważonego 

rozwoju
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Faza Konstytucyjna

 2009 – Traktat z Lizbony;
 2011 - Komunikat w sprawie sportu;
 Plan prac UE w obszarze sportu na lata 2011-2014;
 Raport Komisji Europejskiej z realizacji Planu prac;
 Rezolucja Rady i Przedstawicieli Rządów Państw 

Członkowskich w sprawie drugiego planu prac UE w 
obszarze sportu (2014-2017)

 Plan prac UE w obszarze sportu na lata 2017-2020

Nowy plan prac UE w obszarze sportu

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów 
państw członkowskich, zebranych w Radzie 
dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac 
Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 
2014–2017

Nowy plan prac UE w obszarze sportu

Gospodarczy 
wymiar 
sportu

Sport 
i społeczeństwo

Uczciwość 
w sporcie
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Priorytety UE w nowym planie

Sport 

i społeczeństwo

• Prozdrowotna 
aktywność 
fizyczna

• Kształcenie, 
szkolenie, 
zatrudnienie i 
wolontariat

Gospodarczy 
wymiar sportu

• Korzyści 
gospodarcze 
wynikające ze 
sportu

• Dziedzictwo 
dużych imprez 
sportowych

• Stabilność 
finansowania 
sportu

Uczciwość

w sporcie

• Walka z 
dopingiem

• Ustawianie 
wyników 
zawodów 
sportowych

• Ochrona 
nieletnich

• Dobre 
zarządzanie

• Równość płci

Sport i społeczeństwo

Kształcenie, szkolenie, zatrudnienie i 
wolontariat

•Zachęcanie do wolontariatu w sporcie
•Włączenia kwalifikacji sportowych do 
krajowych ram kwalifikacji z 
odniesieniem do europejskich ram 
kwalifikacji

•Wkład sportu w zwiększanie szans na 
zatrudnienie młodych ludzi, w tym 
młodych zawodowych sportowców, i 
tworzenia miejsc pracy w sporcie i na 
rynku pracy powiązanym ze sportem

•Zgodność krajowych ram kwalifikacji z 
międzynarodowymi standardami 
kwalifikacyjnymi międzynarodowej 
federacji sportowej

•Realizacja wytycznych UE dotyczących 
dwutorowych karier sportowców

Prozdrowotna aktywność fizyczna

•Przygotowanie zaleceń grupy eksperckiej 
dotyczących wspierania wychowania 
fizycznego w szkołach, w tym w zakresie 
sprawności ruchowej we wczesnym 
dzieciństwie, i inicjowania cennych 
kontaktów z sektorem sportu, władzami 
lokalnymi oraz sektorem prywatnym

•Koordynowanie realizacji zalecenia Rady 
w sprawie prozdrowotnej aktywności 
fizycznej

Work Plan for Sport 
(1 July 2017 - 31 December 2020)
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Zagadnienie Działanie Czas Odpowiedzialni

Priorytet 1: Integrity of sport

Anty doping Przygotowanie 
legislacji 

2017-2019 Komisja

Good governance Standardy good
governance i 
antykorupcji

2018-2020 Komisja

Match fixing Rekomendacje 
dotyczące działań 
antykorupcyjnych

2018 - 2020 Komisja 

Ochrona 
mniejszości

Rekomendacje 
dotyczące ochrony 
nieletnich sportowców

II połowa 2019 Prezydencja
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Work Plan for Sport 
(1 July 2017 - 31 December 2020)
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Zagadnienie Działanie Czas Odpowiedzialni

Priorytet 1: Integracja w sporcie (cd)

Specyfika sportu Przygotowanie 
legislacji

II połowa  2019 Komisja

Innowacje w 
sporcie

SSA
Ekonomiczne wpływ 
spotu i innowacji 
sportowych

I połowa 2018 Prezydencja

Sport i wspólny 
rynek

Raport nt. 
komercjalizacji sportu

I połowa 2019 Prezydencja

Sport i media Wpływ mediów na 
sport  - raport

I połowa 2020 Prezydencja

Work Plan for Sport 
(1 July 2017 - 31 December 2020)
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Zagadnienie Działanie Czas Odpowiedzialni

Priorytet 1: Integrity of sport

Rola trenerów Raprt nt roli trenerów I poł. 2020 Prezydencja

Edukacja w sporcie 
i przez sport

Raport dobrych 
praktyk

Prezydencja Komisja

Włączenie 
społeczne

Rekomendacje 
dotyczące działań 
antykorupcyjnych

2018 - 2020 Komisja 

Promocja wartości 
sportu

Rekomendacje 
dotyczące ochrony 
nieletnich sportowców

I połowa 2018 Prezydencja

Work Plan for Sport 
(1 July 2017 - 31 December 2020)
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Zagadnienie Działanie Czas Odpowiedzialni

Priorytet 1: Integrity of sport

Gassroots sport jako 
narzędzie integracji 
pomiędzy sportem 
tradycyjnym i 
innowacyjnym

Raport I poł. 2018 Prezydencja

Dostęp do sportu osób z 
niepełnosprawnością

Raport II poł. 2018 Komisja

Sport i zdrowie Promocja HEPA II poł 2017 Komisja 

Sport i środowisko Zrównoważony rozwój a 
wydarzenia - raport

2019-2010 Komisja

Dyplomacja sportowa Sport wspierający relacje II poł. 2017 Komisja
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Konkluzje

• Zdominowanie polityki europejskiej przez UE i 
konsekwencje z tego wynikające: 
• Coraz wyraźniejszy udział wymiaru gospodarczego w obszarze 

sportu;
• Zmiany w europejskim modelu sportu;

Dziękuję za uwagę

Jolanta Żyśko

j.zysko@Vistula.edu.pl
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