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Dlaczego równość płci 
w sporcie?
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RÓWNOŚĆ PŁCI - DEFINICJA 

„Równość płci wiąże się z równymi prawami kobiet i mężczyzn, dziewcząt i 
chłopców, a także taką samą widocznością, wzmocnieniem pozycji, 
odpowiedzialności i uczestnictwa we wszystkich sferach życia publicznego i 
prywatnego. Oznacza ona także równy dostęp oraz podział zasobów między 
kobietami i mężczyznami”

(Rada Europy Strategia na rzecz równości płci 2018-2023

Gender equality to preferowany termin i używany przez United Nations, EU, IOC i Radę 
Europy bardziej niż gender equity. 

„Nawet jeśli widoczny jest postęp,
to efektywna równość kobiet

i mężczyzn jest daleka od 
urzeczywistnienia”

https://rm.coe.int/gender-equality-strategy-2018-2023-pl/168097fa52


THE BIATHLON FAMILY

DLACZEGO RÓWNOŚĆ PŁCI DOTYCZY 
RÓWNIEŻ SPORTU?

• Sport ma moc wpływania na społeczeństwo

• Kobiety sportowcy - zawodniczki i liderki są silnymi wzorami do naśladowania

• Uczestnictwo w sporcie jest podstawowym prawem człowieka

• Sport jest ważnym strategicznym instrumentem wzmacniania pozycji społecznej
i ekonomicznej kobiet

• Sport promuje pełny rozwój jednostki i przyczynia się do zdrowia społeczności
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Równość płci jako priorytet

Raport dostepny jest tutaj: 2021-IOC-Gender-Equality-Inclusion-Report.pdf (olympics.com)
Slajd z IBU IBSF GE Forum, Maj 2022 – Sandra Legwiler

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Beyond-the-Games/Gender-Equality-in-Sport/2021-IOC-Gender-Equality-Inclusion-Report.pdf?_ga=2.141837815.41653544.1644595783-1491888737.1624369053
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Obszary działania 
i rekomendacje
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Strategia i zobowiązania MKOL

GENDER EQUAL 
OLYMPIC GAMES

ACCELERATE GENDER 
BALANCE IN SPORTS 
LEADERSHIP

Wykorzystano slajd z IBU IBSF GE Forum, May 2022 – Sandra Legwiler
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33% członków 
Zarządu MKOl to kobiety

50% członków 
komisji MKOl to kobiety
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2022 Główne wnioski z ankiety dotyczącej uprawnienia płci w 
Międzynarodowych Federacjach 

12 Międzynarodowych Federacji (33%) 
osiągnęło lub przekroczyło cel MKOl 
wynoszący min. 30% kobiet w najwyższym 
organie decyzyjnym 

1 2
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16
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Combined Winter & Summer IFs

50% & above 40-49% 30-39% Under 30% No data

Slajd z IBU IBSF GE Forum, Maj 2022 – Sandra Legwiler



Rekomendacje MKOL

• Przejrzyj proces wyborczy

• Wzmacniaj trenerki w sporcie

• Działaj holistycznie

• Przyjmij podejście włączające

Slajd z IBU IBSF GE Forum, Maj 2022 – Sandra Legwiler



REKOMENDACJE EU

• Sport powszechny - uczestnictwo
• Trenowanie i sędziowanie
• Przywództwo
• Społeczne i ekonomiczne aspekty sportu
• Obecność w mediach
• Przemoc ze względu na płeć 

W KIERUNKU WIĘKSZEJ RÓWNOŚCI PŁCI 
W SPORCIE
Komisja Europejska 2022

Link do materiału promowanie równości płci w sporcie-NC0622067PLN.pdf



THE BIATHLON FAMILY

Uwzględnianie aspektu płci: 
wszystkie zainteresowane strony muszą 
uwzględniać perspektywę płci w swoich 
działaniach.

Intersekcjonalność: nakładanie się 
przyczyn nierówności sprawia, że 
podejście przekrojowe jest niezbędne.

Budżetowanie/finansowanie 
z uwzględnieniem aspektu płci: 
organizacje sportowe muszą przeznaczyć 
budżety na równouprawnienie płci.

Monitorowanie i ocena polityki, 
badania: aby upewnić się, że polityka 
pozostaje aktualna i adekwatna do celu.

Edukacja: narzędzia edukacyjne są niezbędne do 
wyjaśnienia znaczenia polityki równouprawnienia 
płci i powinny być skierowane do wszystkich 
strategicznych interesariuszy.

Komunikacja: kluczowa dla zapewnienia 
wykorzystania raportu jako dokumentu 
referencyjnego do wdrażania polityki.

Koordynatorzy ds. równości płci: zapewnią 
należyte wdrażanie i monitorowanie strategii 
równościowych.

Mężczyźni jako sojusznicy: mężczyźni na 
stanowiskach decyzyjnych muszą być zaangażowani 
w tworzenie zmian.

W KIERUNKU WIĘKSZEJ RÓWNOŚCI PŁCI 
W SPORCIE, Komisja Europejska 2022
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International Biathlon 
Union
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THE BIATHLON FAMILY

IBU GENDER EQUALITY 
KROKI MILOWE





THE BIATHLON FAMILY

IBU GENDER EQUALITY 
POLITYKA

Polityka Równości Płci Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU) ma na celu
promowanie równości płci w światowej rodzinie biathlonowej na wszystkich
poziomach i we wszystkich działaniach, mając na celu stanie się wiodącym sportem
zimowym pod względem dobrego zarządzania, równości płci i różnorodności.

POLITYKA RÓWNOŚĆI PŁCI W IBU
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IBU GENDER EQUALITY 
WIZJA I DEFINICJA

IBU definiuje równość płci jako proces sprawiedliwego przydzielania zasobów,
możliwości i uprawnień zarówno kobietom, jak i mężczyznom w celu zapewnienia,
wolnego od dyskryminacji ze względu na płeć biathlonu.



IBU GENDER EQUALITY ZASIĘG
POLITYKA

IBU jako organizacja
IBU daje przykład poprzez swoje codzienne 
praktyki i zachowania.

IBU jako organizator zawodów
IBU wspiera organizatorów zawodów 
w zapewnieniu równości płci w imprezach 
sportowych.

GLOBAL BIATHLON FAMILY 
IBU pomaga i motywuje swoich członków do 
wdrażania polityki i strategii równości płci 
poprzez specjalne programy oraz współpracę 
ze sportowcami i kibicami, aby umożliwić 
zmianę zachowań.



GENDER EQUALITY STATUS 
RAPORT

W 2018 roku JEDNA kobieta została wybrana na członka Zarządu IBU

Ponadto przedstawiciel Zawodników (pełnoprawny członek IBU EB) był również 
kobietą, co stanowiło całkowitą reprezentację kobiet na poziomie 22% w EB

Komitet Zawodników IBU miał reprezentację 50/50

W 2018 roku JEDNA kobieta została wybrana na członka IBU TC *komitet techniczny

Kobiety stanowiły 40% kadry kierowniczej IBU

Kobiety stanowiłz 13% sędziów międzynarodowych (141 kobiet z 1079 IR)

Kobiety stanowiły 4% Delegatów Technicznych (2 kobiety z 53 DT)



GENDER EQUALITY STATUS REPORT NARODOWE FEDERACJE

Wśród 59 IBU NF jest 5 prezydentów 8,5%

Kobiety stanowiły 22% członków zarządów NF (stan na wiosnę 2020 r.)

Kobiety stanowiły 25% organów kontrolnych NF (stan na wiosnę 2019 r.)

Kobiety stanowiły 20% dyrektorów lub sekretarzy generalnych NF

Kobiety stanowiły 8% Trenerów Głównych Kadr Narodowych w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat (stan na wiosnę 2019 r.)

Kobiety stanowiły 16% trenerów młodzieżowych i juniorów drużyn narodowych w 
ciągu ostatnich dziesięciu lat (stan na wiosnę 2019 r.)

Dziewczęta i kobiety stanowią 44% sportowców w zawodach międzynarodowych
(od klas młodzieżowych do seniorskich)



IBU GENDER EQUALITY FOCUS AREA
POLITYKA

ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE) zapewnienie, że kobiety są rekrutowane na wyższe stanowiska 
kierownicze oraz przydzielane są im wpływowe role decyzyjne, przy jednoczesnym umacnianiu 
równości płci w krajowych i międzynarodowych organizacjach biathlonowych poprzez statuty, 
regulaminy i ordynacje wyborcze.

SPORT zwiększenie rekrutacji i rozwoju trenerek, sędzin i działaczek na najwyższym poziomie
sportowym przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej równowagi w uczestnictwie w zawodach
międzynarodowych, formatach i przepisach technicznych sportu oraz wynagrodzenia/nagród.
Ochrona sportowców przed molestowaniem i wykorzystywaniem w sporcie.

WIZERUNEK W MEDIACH (PORTRAYAL) unikanie uprzedzeń i stereotypów w przedstawianiu 
kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach biathlonu poprzez edukowanie na temat świadomych 
i nieświadomych uprzedzeń oraz zapewnianie równej obecności w mediach.



CELE
ZARZĄDZANIE

Minimum 20% reprezentacji jednej płci w Zarządzie i Komitecie Technicznym 
w 2022 roku

Minimum 30% reprezentacji jednej płci w Zarządzie i Komitecie Technicznym 
w 2026 roku

Minimum 30% w zgłoszeniach kobiet i mężczyzn do Komitetów IBU, Grup 
Roboczych

100% NF z polityką równości płci lub różnorodności (2022)

Minimum 30% reprezentacji jednej płci podczas Kongresu IBU (delegacje NF)



CELE
SPORT

Zwiększyć liczbę kobiet jako wolontariuszy i zatrudnionych trenerów do minimum 30%

Co najmniej 25% wszystkich NOWYCH sędziów międzynarodowych i Delegatów 
Technicznych będą stanowić kobiety, do 2026 roku

IBU zachowuje istniejącą równowagę w uczestnictwie w zawodach 
międzynarodowych, formacie i przepisach technicznych oraz równe nagrody.

Bezpieczny biathlon wolny od nadużyć.

Zero tolerancji dla dyskryminacji.



GENDER EQUALITY 
DZIAŁANIA

• Trening nieświadomych uprzedzeń

• Women Lead Sport – kurs dla liderek w 
sporcie 

• Program mentoringowy!

• Gender Equity Forum

• Finansowe wsparcie krajowych federacji 
dot. realizacji projektów zrównoważonego 
rozwoju

• Program Ambasadorów



https://www.biathlonworld.com/news/7-things-you-might-not-know-about-gender-equality/

https://www.biathlonworld.com/news/7-things-you-might-not-know-about-gender-equality/5AWvFPaljnIXVDdd5C8pH9
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AMBASADORZY 

PODCZAS FORUM

CALL FOR CHANGE

GRUPA DELEGATÓW 
TECHNICZNYCH 

WZMOCNIONA 8
DELEGATKAMI 

IBU ACADEMY 

UWZGLĘDNIA POLITKĘ 

PŁCI W DOBIERANIU 

TRENERÓW DO 

SZKOLEŃ 



ŁĄCZENIE SIŁ Z INNYMI ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI 
I KRAJOWYMI

GENDER EQUALITY

Maj 2022  
“MIND THE GAP! 

HOW TO  ACCELERATE 
GENDER EQUITY!”  

90 uczestników
z 36 federacji

We współpracy 
z 

IBSF i AIOWF



Webinaria i seminaria
29



MALE ALLIES – MĘŻCZYŹNI JAKO 
SOJUSZNICY

• Używaj właściwego słownictwa

• Dawaj możliwości

• Opowiadaj się za kobietami, 
bądź słownym i widocznym 
sojusznikiem

• Bądź sponsorem i mentorem

„TON Z GÓRY”





Twoja rola:

SHESKILLZGLOBAL MENTOR:
Dziel się doświadczeniami, 
koncentrując się na wyzwaniach, 
które napotyka, przywództwie, 
kwestiach zawodowych, 
wyzwaniach organizacyjnych, 
wyzwaniach z menedżerami/i/lub 
współpracownikami itp.

IBU MENTOR/SUPERVIZORS:
Podziel się przeżyciami z 
biathlonu. Twoja wiedza na temat 
tego, jak to wszystko działa i 
ewentualnych ludzi, z którymi 
można się mądrze skontaktować 
itp. Jak osiągnąłeś swoje 
stanowisko? Co mądrze robić/nie 
robić? Bądź dobrym partnerem do 
dyskusji
«ASK THE GOOD QUESTIONS THAT 
MAKE US THINK» 

NF TASKTEAMS



IBU GENDER EQUALITY STATUS RAPORT
2022

W 2022 roku DWIE kobiety zostały wybrane na członka Zarządu IBU i DWIE na 
członka Komitetu Technicznego

Ponadto przedstawiciele Zawodników (pełnoprawny członek IBU EB i TC) to również 
kobiety, co stanowi 30% reprezentacji kobiet w EB i TC.

Komitet Zawodników IBU ma reprezentację 50/50

Kobiety stanowią 50% kadry kierowniczej IBU

Kobiety stanowią 13% IR (141 kobiet z 1079 IR)

Kobiety stanowią 20% TD (11 kobiet z 53 TD)  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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