Warszawa, 20 lipca 2022 r.

Rekomendacje dot. udziału zawodników z Rosji i Białorusi
we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski
Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej: MSiT) w sposób jednoznaczny potępia bezprecedensową
w XXI wieku i niczym nieuzasadnioną, brutalną wojnę prowadzoną na Ukrainie przez Rosję.
W sytuacji wojny niezbędne są zdecydowane i możliwie jak najszersze działania społeczności
międzynarodowej na rzecz wsparcia Ukrainy oraz zatrzymania rosyjskiej agresji, obejmujące
wszystkie obszary życia publicznego, w tym również sport.
Sport powinien odgrywać istotną rolę w propagowaniu międzynarodowej zgody i pokoju. W tym
kontekście jest dla nas oczywiste, że Rosja jako agresor nie tylko nie promuje pokoju, ale łamiąc
rozejm olimpijski postawiła się jednoznacznie na marginesie światowego sportu.
Biorąc pod uwagę oświadczenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego (dalej: MKOl) z 28 lutego 2022 r. 1 oraz fakt, że Minister Sportu i Turystyki jest jednym
z sygnatariuszy oświadczenia ministrów ds. sportu państw europejskich i pozaeuropejskich dot.
sankcji sportowych nakładanych na Rosję po agresji na Ukrainę z 8 marca 2022 r. 2 oraz drugiego
oświadczenia w tej sprawie z 4 lipca 2022 r. 3, MSiT wzywa polskie środowisko sportowe,
a zwłaszcza polskie związki sportowe oraz organizatorów imprez, do stosowania rekomendacji
zawartych w tych dokumentach.
Zgodnie z przedmiotowym oświadczeniem MKOl w celu ochrony integralności światowych
zawodów sportowych oraz dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników, zaleca się, aby
międzynarodowe federacje sportowe i organizatorzy imprez sportowych, co do zasady, nie zapraszali
ani nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy w zawodach
międzynarodowych.
Dodatkowo, mając na uwadze złożoność poszczególnych spraw i problemów dotyczących udziału
rosyjskich i białoruskich sportowców we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski
organizowanym przez polskie związki sportowe w kontekście wojny na Ukrainie, MSiT apeluje
o branie pod uwagę niżej wymienionych zaleceń.
1.

W sytuacji, gdy międzynarodowa federacja sportowa wyraziła zgodę na udział osób w roli
„uczestników neutralnych” MSiT prosi, aby polskie związki sportowe (i/lub w stosownym
przypadku organizator imprezy) zezwalały na to w Polsce, pod warunkiem, że uzyskano od
takiego uczestnika potwierdzenie, że:

https://olympics.com/ioc/news/ioc-eb-recommends-no-participation-of-russian-and-belarusian-athletes-and-officials
(dostęp: 1.07.2022 r.)
2
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-russias-war-on-ukraine-international-sport (dostęp: 1.07.2022 r.)
3
https://www.gov.uk/government/news/second-statement-on-russias-war-on-ukraine-and-international-sport (dostęp:
4.07.2022 r.)
1

a.
b.

c.

nie występuje on jako reprezentant państwa rosyjskiego ani białoruskiego; oraz
nie otrzymuje on finansowania powiązanego z państwem rosyjskim ani białoruskim, w tym
nie jest sponsorowany przez firmy prowadzone lub kontrolowane przez osoby powiązane
z państwem rosyjskim i/lub przez podmioty umieszczone na liście sankcji nałożonych przez
Unię Europejską 4; oraz
nie wyraził i nie zamierza wyrażać poparcia dla ataku na Ukrainę, dla reżimu rosyjskiego
ani białoruskiego, ani też ich przywódców.

Potwierdzenie to może zostać złożone w różnej formie (np. wywiadu dla mediów, przez portale
społecznościowe, podpisanie stosownego oświadczenia, przyłączenie się do deklaracji
antywojennej).
2.

Jeżeli dana osoba nie złoży takiego potwierdzenia MSiT prosi, aby polskie związki sportowe
oraz organizatorzy imprez nie dopuszczali jej do udziału we współzawodnictwie sportowym.
Jeżeli zaś później złamie ona podjęte zobowiązanie (np. przez usunięcie postu, wycofanie
podpisu itp.) lub zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące polskiemu związkowi
sportowemu lub organizatorowi imprezy, że zobowiązanie było podjęte niezgodnie z prawdą, to
MSiT prosi polski związek sportowy lub organizatora imprezy o rozważenie oceny tych czynów
w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wzywa do podjęcia kroków, aby zaradzić
tej sytuacji. Ostateczna decyzja dotycząca np. zakazu udziału danej osoby w kolejnych zawodach
czy imprezach w przyszłości, odebrania przyznanych nagród, w tym ewentualnego
niewypłacenia nagrody pieniężnej (o ile wynika to np. z przyjętego regulaminu danych
zawodów/imprezy lub innych dokumentów wprowadzających w tej mierze stosowne
zastrzeżenia co do skutków naruszenia neutralności), leży w gestii polskiego związku
sportowego lub organizatora imprezy.

3.

Polskie związki sportowe oraz organizatorzy imprez proszeni są również o podjęcie działań
zapewniających neutralność zawodników indywidualnych z Rosji i Białorusi, w tym m.in.
poprzez:
a. brak rosyjskich i białoruskich flag podczas prezentacji, transmisji w mediach ani też jako
elementu stroju zawodników,
b. nieodgrywanie hymnu rosyjskiego ani białoruskiego,
c. ograniczenie możliwości składania prorosyjskich lub pro-białoruskich oświadczeń lub
eksponowania takich symboli (np. znaku „Z”, znaku „V”, wstążki św. Jerzego).

4.

W przypadku, gdy polski związek sportowy lub organizator imprezy postanowi nie dopuścić
Rosjan ani Białorusinów do udziału w jakimkolwiek charakterze, MSiT poprze to stanowisko.

Jednocześnie, MSiT docenia działania Wolnych Białoruskich Zawodników i ich zaangażowanie
w walkę narodu białoruskiego o demokrację na Białorusi i zwraca uwagę na fakt, że w Polsce
przebywa znacząca grupa obywateli białoruskich, którzy zdecydowali się opuścić kraj ze względu na
sytuację polityczną na Białorusi. MSiT zaleca polskim związkom sportowym i organizatorom
imprez, w tym imprez o charakterze amatorskim oraz organizowanych dla dzieci i młodzieży,
współpracę i korzystanie z doświadczeń Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej 5 w celu
umożliwienia udziału we współzawodnictwie sportowym białoruskich sportowców spełniających
kryteria niniejszej rekomendacji.
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