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NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem badania w ramach projektu Step Up Equali-
ty. Jednym z celów projektu była analiza utrzymujących się nierówności płci w sporcie 
i przeciwdziałanie niedostatecznej reprezentacji kobiet wśród trenerów, menedże-
rów i osób sprawujących funkcje decyzyjne w sporcie. Więcej informacji o projekcie, 
a także wyniki badań i materiały pomocnicze do pobrania, znajdują się na stronie  
www.girlsinsport.se/stepupequality. Partnerzy projektu udzielają opinii publicznej 
prawnej zgody na korzystanie ze swojego raportu.

Obejmuje ona zgodę na:
• Używanie tego dokumentu
• Dostosowanie tego dokumentu do potrzeb pracy
• Powielanie i udostępnianie oryginalnego lub dostosowanego dokumentu innym 

osobom

Zgodnie z licencją należy wskazać oryginalne źródło za każdym razem, gdy ten 
dokument lub jego fragment jest używany lub udostępniany. Ponadto dokumentu nie 
można wykorzystywać komercyjnie, a wszelkie materiały pochodne muszą być udo-
stępniane na tych samych warunkach licencyjnych. Wszystkie fotografie i inne mate-
riały graficzne w tym tekście pojawiają się za zgodą odpowiednich osób i organizacji. 
Fotografie na stonie 1, 17, 21 i 24 są autorstwa Julii Szabłowskiej  
 
Projekt prowadzony jest w ramach partnerstwa przez następujące organizacje:
• Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji w Sporcie/AKS Zły (Polska) 
• ASSIST (Włochy) 
• Fare Network (Holandia) oraz Fare Network (Wielka Brytania)
• Fußball und Begegnung e.V. / DISCOVER FOOTBALL (Niemcy)
• GEA Cooperative Sociale (Włochy)
• Girls in Sport (Szwecja)

• Women Win (Holandia) 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi popar-
cia Komisji Europejskiej dla treści raportu. Raport odzwierciedla jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji.
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Streszczenie 

Badanie wskazuje na kluczowe bariery dla kobiecego przywództwa w sporcie. Zawie-
ra również spostrzeżenia i zalecenia dotyczące przyszłych działań, badań naukowych, 
szkoleń oraz mechanizmów sprawozdawczych dotyczących dyskryminacji płci.

 
Najważniejsze wnioski

1.    W przeciwieństwie do często powielanych założeń, kobiety są bardzo 
zainteresowane obejmowaniem kierowniczych stanowisk w sporcie

2.    Kobiety uznają wiedzę o sporcie i umiejętności miękkie za kluczowe 
wymogi do osiągnięcia sukcesu na kierowniczych stanowiskach w 
sporcie

3.    Bariery strukturalne ograniczają dostęp kobiet do stanowisk 
kierowniczych i możliwości odniesienia sukcesu w zarządzaniu w 
sporcie

4.    Istnieje wysokie ryzyko, że kobiety zrezygnują z zajmowanych 
kierowniczych pozycji w sporcie z powodu nieprzyjaznego środowiska 
zawodowego

5.    Dyskryminacja płci w sporcie jest powszechna i występuje w różnych 
formach

6.    Mężczyźni na stanowiskach kierowniczych często mają trudności z 
rozpoznaniem zjawiska dyskryminacji płci

7.    Podczas gdy kobiety są dość pewne swoich zdolności przywódczych, 
mężczyźni często postrzegają kobiety jako nieposiadające 
odpowiednich umiejętności zarządczych

8.    Umiejętności interpersonalne i odporność psychiczna są potrzebne, aby 
poruszać się w niesprzyjającym środowisku organizacji sportowych

9.    Istniejące struktury wsparcia i możliwe ścieżki kariery dla kobiet w 
sporcie są niewystarczające

10.   Istnieje niewiele mechanizmów zgłaszania dyskryminacji płci, a te 
istniejące są niewystarczające

Projekt Step Up Equality ma na celu pobudzanie debaty i przekazywanie pomysłów, 
jak osiągnąć większy postęp w realizacji celu jakim jest równość płci na stanowiskach 
zarządczych i decyzyjnych w sporcie. 
Nasze poparcie dla działań i rekomendacje znajdują się na stronie 41.
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Nierozwiązana kwestia szklanego sufitu w odniesieniu do  
kobiecego przywództwa w sporcie

 
93 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodziło się „osiągnąć równość płci i 
wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt” do roku 2030 (piąty cel Agendy na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ). Te cele wyznaczone przez ONZ są coraz częściej przyj-
mowane i włączane do strategii w różnych sektorach życia społecznego, w tym w sporcie. 
Jednak, w maju 2018 r. Lydia Nsekera, przewodnicząca Komisji MKOl ds. Kobiet w Spo-
rcie, oceniła stan równości płci w sporcie następująco:

Na całym świecie wciąż jest zbyt wiele kobiet z wysokimi osiągnięciami, którym od-
mawia się dostępu do sportu, lub które są społecznie napiętnowane, kiedy decydują 
się wyróżniać w sporcie. Kobiety są również dyskryminowane na wszystkich pozio-
mach życia społecznego, nadal znoszą przemoc i nadużycia. Nierówność płci utrzy-
muje się na poziomie organów decyzyjnych, w zawodach technicznych, mediach 
oraz przy obejmowaniu opieką czy przyznawaniu nagród2. 

(Lydia Nsekera, przewodnicząca Komisji MKOl ds. Kobiet w sporcie)

Aby doprowadzić do równowagi między płciami w sporcie w całej Europie, Unia Europej-
ska wyznaczyła sobie w 2014 r. szereg celów, zaplanowanych do osiągnięcia do 2020 r.3 . 
UE postawiła sobie za cel osiągnięcie co najmniej:

40% 40% 20%
 

• 40% kobiet w zarządach i komisjach narodowych związków sportowych

• 40% kobiet w zarządzaniu organizacjami sportowymi i rządowymi instytucjami sporto-
wymi

• 20% kobiet na stanowiskach trenerskich, zatrudnionych i pracujących w ramach wo-
lontariatu

Jednak pomimo szybkiego rozwoju sportu tak, jak można to zaobserwować na przykładzie 
piłki nożnej kobiet i dziewcząt w ostatnich latach, ogólny poziom uczestnictwa kobiet i 
dziewcząt w sporcie pozostaje niski, w porównaniu do chłopców i mężczyzn (Eurobaro-
metr 472, 2018)4. Ponadto kobiety i dziewczęta nie biorą udziału we wszystkich możliwych 
dyscyplinach sportu i aktywnościach fizycznych. Częściowa odpowiedzialność za ten fakt 
spada na postrzeganie niektórych dyscyplin sportowych jako „męskich”, a przez to dyscy-
pliny te uważane są przez społeczeństwo za mniej odpowiednie dla kobiet i dziewcząt. W 
niektórych krajach Europy zdarzało się nawet, iż związki sportowe zakazywały kobietom 
uczestniczenia w sportach uważanych za „męskie”, takich jak np. piłka nożna.

Kolejna analiza danych i raport opublikowany przez Radę Europy w 2019 r. przedstawiał 
jeszcze bardziej jednoznaczne stwierdzenia. Uznano, że w 2019 r. kobiety pozostają zde-
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cydowanie niedoreprezentowanie na stanowiskach kierowniczych, decyzyjnych lub trener-
skich w Europie:

●  38% narodowych związków sportowych opracowało strategie mające na celu rekrutację 
lub zwiększenie liczby trenerek. Nadal jednak są one niedoreprezenotowane. Na pozio-
mie wyczynowym tylko 22% trenerów w narodowych związkach sportowych stanowią ko-
biety.

●   Tylko 7% prezesów, 18% wiceprezesów i 22% wszystkich członków zarządu narodowych 
związków sportowych to kobiety5.

Pomimo zmian zasad i przepisów, mężczyźni nadal dominują we wszystkich aspektach eu-
ropejskiego sportu, z wyjątkiem uczestnictwa rekreacyjnego w sporcie, w którym uczestniczy 
wysoki odsetek kobiet: kobiety są zatem wyłączone z możliwości podejmowania decyzji w 
sporcie, a szklany sufit pozostaje nietknięty6. 

Nawet najbardziej popularne dyscypliny sportu uprawiane przez kobiety charakteryzują się 
stosunkowo niewielką liczbą kobiet zajmujących stanowiska trenerskie lub kierownicze. Po-
nadto, gdy kobiety zajmują stanowiska kierownicze, zarówno na poziomie sportu zawodowe-
go, jak i rekreacyjnego, zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni, wykonując te same zadania. 
Wykluczenie kobiet ze stanowisk zapewniających wpływ i możliwości zarządzania, w tym 
aktywna dyskryminacja płci, wpływa nie tylko na same kobiety - szkodzi kulturze organizacji, 
ogranicza potencjał jej rozwoju jak również zrównoważony rozwój sportu jako całości.

O badaniu

Cel

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Erasmus + „Step Up Equality”, 
a jego celem było zidentyfikowanie barier, które napotykają kobiety w dostępie do stanowisk 
zarządczych w sporcie w Europie. Jednym z głównych celów tego badania jest rozwiązanie 
problemu braku dostępnych danych i niezależnych analiz dotyczących nierówności i dyskry-
minacji ze względu na płeć w sporcie oddolnym (grassroot). Dodatkowo badanie miało na celu 
określenie konkretnych potrzeb szkoleniowych mężczyzn i kobiet w sporcie. Szkolenia umoż-
liwiają większej liczbie kobiet zdobywanie i utrzymywanie stanowisk kierowniczych. Badanie 
dotyczyło także wykorzystania oraz oceny obecnych systemów zgłaszania dyskryminacji płci. 
Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie praktycznych zaleceń dotyczących zmian, któ-
re należy wprowadzić w środowisku sportowym. W ten sposób projekt ma przyczynić się do 
zwiększenia liczby liderek w sporcie. Umożliwi to sektorowi sportowemu rozwój i czerpanie 
korzyści ze zróżnicowanego pod względem płci przywództwa. 

Zbieranie danych

Dane zebrano od uczestników i uczestniczek badania z całej Europy, przy czym większość 
pochodzi z krajów partnerskich projektu Step Up Equality: Niemiec, Włoch, Polski, Holan-
dii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Analiza danych dotyczyła głównie danych ze Szwecji, Polski, 
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Włoch i Niemiec, ponieważ partnerzy projektu z tych krajów, będą prowadzić szkolenia mające 
na celu wypracowanie zdolności przywódczych u uczestniczek szkoleń w kolejnej fazie prac 
projektu. Partnerzy projektu przeprowadzili analizę danych zastanych, a ponadto za pośrednic-
twem sieci kontaktów z innymi klubami i organizacjami pozarządowymi rozpowszechnili ankiety 
online zawierające zestaw pytań otwartych i zamkniętych, oraz przeprowadzili indywidualne 
wywiady pogłębione (IDI) z osobami, mającymi kluczowe znaczenie dla organizacji sportu w 
danym kraju. Zbieranie danych odbyło się między majem a wrześniem 2019 r.

Analiza danych wykazała, że we wszystkich czterech krajach nadal nie można mówić o równo-
ści, jeśli chodzi o proporcje kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w sporcie:

SZWECJA 
Chociaż kraj ma ogólnie bardzo dobrą reputację w zakresie zabiegania o równość płci, 
to czasami skutkuje to fałszywymi założeniami dotyczącymi postępów w tym zakresie w 
sporcie. Na przykład kobiecy futbol jest popularny w Szwecji, ale narodowy związek pił-
karski jest regularnie krytykowany za powolny postęp we wspieraniu przywództwa kobiet 
na najwyższych szczeblach zarządzania.

WŁOCHY 
Sytuacja jest wyjątkowo zła - z 45 krajowych federacji sportowych żadna nie jest kiero-
wana przez kobietę. Co więcej, sportowczynie we Włoszech nie są nadal z mocy prawa 
uznawane za zawodowych sportowców oraz nie mogą korzystać z praw i pełnej ochrony, 
która przysługuje zawodowcom (Ustawa o profesjonalizmie sportowym nr 91 z 1981 r.). 
Topowe sportowczynie są nadal traktowane jak półprofesjonalistki, pomimo najnowsze-
go zapisu ustawowego ze stycznia 2020 r. Przepis ten daje poszczególnym klubom i 
federacjom możliwość rozszerzenia zabezpieczeń na sportowców poprzez wniesienie 
początkowej składki w postaci ulgi podatkowej. Dokładne konsekwencje zmiany prawa i 
częstotliwość stosowania tego przepisu będą znane w przyszłości, na razie jednak naj-
lepsze sportowczynie otrzymują jedynie diety i zwroty kosztów.

POLSKA 
Sytuację charakteryzuje zajmowanie większości stanowisk decyzyjnych w sporcie przez 
mężczyzn. Badanie obejmujące 28 krajowych narodowych związków sportowych w spo-
rcie letnim i siedem w sporcie zimowym w 2016 r. wykazało, że kobiety zajmowały jedy-
nie 12% stanowisk w zarządczych w organizacjach sportowych. W prawie jednej trzeciej 
polskich związków sportowych w zarządzie nie ma ani jednej kobiety.7

NIEMCY
Kilka krajowych i regionalnych organów zarządzających sportem rozpoczęło programy 
mentorskie dla kobiet. Jednak kobiety nadal są znacząco niedoreprezentowane w za-
rządzaniu sportem. Na przykład w 2019 r. w Niemieckiej Federacji Piłki Nożnej (DFB) 
wśród 16 członków komitetu wykonawczego i 22 prezesów regionalnych i okręgowych 
związków piłkarskich jest tylko 1 kobieta, pomimo że w skład całej organizacji wchodzi 
ponad 1,1 miliona kobiet i dziewcząt.8
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Dane demograficzne uczestników

Badanie skupiało się na trzech głównych grupach docelowych, które wyraziły świadomą zgodę 
na wzięcie udziału w badaniu. 

Zawodniczki

Uczestniczkami badania były kobiety*, zwane dalej „sportowczyniami”, które są obecnie aktyw-
ne jako uczestniczki w sporcie drużynowym lub indywidualnym w Europie. Badanie analizowało 
bariery i możliwości dla przyszłego przywództwa w sporcie uczestniczek badania. W sumie w 
ankiecie internetowej dla sportowczyń wzięło udział 129 uczestniczek, z czego 128 zidentyfi-
kowało się jako kobiety, a jedna jako osoba nie-binarna. Ponadto cztery sportowczynie wzięły 
udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych. Średni wiek badanych sportowczyń wynosił 
29 lat, badane były w przedziale wiekowym od 16 do 65 lat. Zawodniczki biorące udział są ak-
tywne w swoich dyscyplinach sportu średnio od 15 lat.

Kobiety i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych w sporcie (liderzy i liderki)

Są to mężczyźni* i kobiety*, którzy zajmowali w chwili badania stanowiska kierownicze w spo-
rcie. Założono, że badani mogli zapewnić informacje i zalecenia dotyczące wspierania poten-
cjalnych kandydatek na stanowiska kierownicze. Przykładowymi uczestnikami byli: trenerzy/tre-
nerki, kierownicy/kierowniczki, sędziowie/sędzie, działacze/działaczki, pracownicy/pracowniczki 
administracji (np. osoby pracujące w organach zarządzających sportem) i członkowie/członkinie 
zarządu. W ankiecie online wzięło udział 74 liderów i liderek, 52 kobiety (70%) i 22 mężczyzn 
(30%). Ponadto, 14 kobiet i 12 mężczyzn na stanowiskach kierowniczych wzięło udział w indy-
widualnych wywiadach pogłębionych. Niższy odsetek odpowiedzi od mężczyzn wynika z faktu, 
że partnerom projektu było trudniej zaangażować tę grupę docelową w problematykę równości 
płci i dotrzeć do niej za pośrednictwem sieci kontaktów, które partnerzy projektu mieli. Średni 
wiek badanych wynosił 41 lat, badani byli w przedziale wiekowym od 23 do 63 lat. Badani są 
aktywni w swoich dyscyplinach sportu średnio od 18 lat.

Dodatkowo, poza badaniem ankietowym i wyżej wymienionymi wywiadami, przeprowadzono 
pięć indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami zajmującymi się sportem kobiet: pro-
fesjonalistami, którzy niekonieczne byli zaangażowani w pracę administracyjną w sporcie, ale 
mieli wysoki poziom wiedzy w tej dziedzinie. Przedstawili oni ogólną wizję opartą na różnych 
stadiach przypadków i punktach widzenia, jako badacze, dziennikarze lub decydenci.

* Nasze rozumienie męskości i kobiecości obejmuje wszystkich, którzy sami identyfi-
kują się jako mężczyzna lub kobieta. Chociaż dążymy do włączenia wszystkich płci we 
wszystkie działania w sporcie, naszym celem w badaniu są konkretne wyzwania i możli-
wości dla osób, które identyfikują się jako kobiety.



 
Środowisko sportowe uczestniczek i uczestników badań 

 
Uczestnicy i uczestniczki badania funkcjonowali w 30 różnych dyscyplinach sportu. Dyscypliny 
te mieściły się w przedziale od tradycyjnych sportów indywidualnych i drużynowych, takich jak: 
lekkoatletyka, sztuki walki i piłka nożna, aż po dyscypliny rozwijające się i niszowe, takie jak 
roller derby lub łucznictwo konne. Piłka nożna była najczęściej wymienianym sportem w, którym 
badani funkcjonowali, wymienionym przez 31% sportowczyń i sportowców, a także 36% bada-
nych liderów i liderek w sporcie.

Sportowcy i sportowczynie: poziom rozgrywkowy 

 

Rycina 1. Sportowcy i sportowczynie: poziom rozgrywkowy. Procenty odnoszą się do odsetka spor-
towców uprawiających sport na tym poziomie. Niektórzy sportowcy i sportowczynie mogli wskazywać, iż 
rywalizowali na kilku poziomach.

35%

Sport  
rekreacyjny

Udział w sporcie 
na poziomie 

lokalnym 

Udział w 
Sporcie na 
poziomie 

regionalnym

Udział w sporcie 
na poziomie 

krajowym 

Udział w sporcie 
na poziomie 

międzynarodowym 

15%

31%

43%

20%

 
Sportowcy i sportowczynie: Rodzaje drużyn

Zdecydowana większość ankietowanych sportowców i sportowczyń uprawiała sport w grupie 
lub drużynowo. Nieco więcej sportowczyń i sportowców uprawia sport w grupie lub drużynie 
tylko dla kobiet niż w grupie lub drużynie mieszanej.

Rycina 2. Sportowcy i sportowczynie: Rodzaje drużyn. Procenty odnoszą się do odsetka sportowców 
aktywnych w drużynie danego typu.

Drużyna kobieca

Drużyna mieszana

Osoby nie uprawiające sportu w 
grupie lub drużynie 

58% 47%

2%

10
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Sportowczynie i sportowcy: Stanowiska zajmowane w sporcie 

Spośród ankietowanych sportowczyń i sportowców 43% wskazało, iż oprócz czynnego uprawia-
nia sportu zajmuje również inne stanowisko w swojej dyscyplinie sportowej.

34%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

Trener/ka 

Menedżer/ka 

Członek/członkini zarządu 

Sędzia 
Pracownik/pracowniczka w organizacji 

sportowej 

Pracownik/czka obiektu/ dozorca/dozorczyni 

Osoba pracująca w mediach sportowych 

Inne 

Rycina 3. Stanowiska zajmowane w sporcie. Procenty odnoszą się do odsetka sportowców i sportowczyń, 
którzy zajmowali dane stanowisko w swojej podstawowej dyscyplinie sportu. Niektórzy sportowcy i sportow-
czynie mogli zajmować wiele stanowisk.

 
Liderki i liderzy: Stanowiska zajmowane w sporcie

Średnio liderki i liderzy zajmowali swoje podstawowe/główne stanowisko lidera/liderki od sied-
miu lat. Ponadto, 92% badanych mężczyzn i kobiet zajmujących w czasie prowadzenia bada-
nia stanowiska kierownicze zajmowali również inne stanowisko w swojej dyscyplinie sportu, na 
przykład byli sportowczyniami i sportowcami.

43%

38%

34%

30%

17%

14%

12%

8%

5%

Trener/ka 
Pracownik/pracowniczka w organizacji 

sportowej

Menedżer/ka

Członek/członkini zarządu

Inne

Sportowiec/sportowczyni

Sędzia

Osoba pracująca w mediach sportowych

Pracownik/czka obiektu/ dozorca/
dozorczyni

Główne stanowisko Stanowisko dodatkowe

24%

23%

23%

19%

8%

3%

3%

19%

15%

11%

11%

9%

9%

5%

5%

14%

Rycina 4. Liderki i liderzy: Stanowiska zajmowane w sporcie. Procenty odnoszą się do odsetka liderów 
i liderek (łącznie mężczyzn i kobiet), którzy zajmują to stanowisko w swoim głównym/podstawowym sporcie. 
Niektórzy liderzy i liderki mogli zajmować wiele stanowisk.
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Liderzy i liderki: Liczba stanowisk zajmowanych w sporcie

Tylko 8% kobiet i 9% mężczyzn na badanych stanowiskach kierowniczych zajmuje jedno sta-
nowisko w swojej dyscyplinie sportu. Większość liderów i liderek zajmowało dwa stanowiska, 
mężczyźni zajmowali więcej stanowisk niż kobiety.

8%

19%

60%

14%

50%

6%

14%
8%

14%
9%

Jedno dwa trzy cztery pięć lub więcej

Kobiety liderki Mężczyźni liderzy

Rycina 5. Liderzy i liderki: Liczba stanowisk zajmowanych w sporcie. Procenty odnoszą się do odsetka 
liderów i liderek, zajmujących określoną liczbę pozycji w swoim głównym sporcie.

Liderki i liderzy: Typy organizacji

Badani mężczyźni i kobiety na stanowiskach kierowniczych działali głównie w klubach sporto-
wych oraz regionalnych i krajowych związkach sportowych.

33%

50%

31%

23%

37%

68%

12%

5%
10%

23%

14% 15% 14%

2%
0%0%

Kluby 
sportowe 

Regionalne 
związki spor-

towe 

Krajowe 
związki spor-

towe 

Federacje mię-
dzynarodowe 

Sektor eduka-
cyjny 

Grupy ak-
tywistów 

NGO Inne 

Kobiety liderki Mężczyźni liderzy

Rycina 6. Liderki i liderzy: Typy organizacji. Procenty odnoszą się do odsetka liderów i liderek, którzy są 
aktywni w danego typu organizacji. Niektórzy liderzy i liderki mogli być aktywni w wielu typach organizacji.
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Wyniki badania

1. Zmiana narracji: wysoka motywacja i przekonanie o swoich kompetencjach przy-
wódczych kobiet

na stanowiskach kierowniczych odpowiadało w podobny sposób: „Każdy ma równe szanse [w 
mojej organizacji], ale zdecydowanie mniej kobiet decyduje się na kandydowanie na stanowi-
ska kierownicze”. (Lider, Polska)

Jednak wyniki ankiety pokazały, że zawodniczki były bardzo zainteresowane rolami kierowni-
czymi w sporcie: większość sportowczyń (73%) albo myślała o objęciu stanowiska kierownicze-
go w przeszłości, zajmowała stanowisko w przeszłości, albo była aktywna jako liderka w trakcie 
kariery sportowej.

Tak – zajmuję obecnie pozycję liderki

Nie — nigdy nie myślałam o byciu 
liderką

Tak – myślałam o byciu liderką, ale nigdy nie 
objęłam takiej roli

Tak – w przeszłości zajmowałam 
stanowisko liderki

23%

27%34%

16%

Rycina 7. Zainteresowanie sportowczyń stanowiskami liderek. Procenty odnoszą się do odsetka spor-
towczyń. 

Na przekór powszechnym opiniom i uprzedzeniom, dane z każdego kraju uczestniczącego w 
badaniu sugerują, że postawa sportowczyń wobec przywództwa była raczej pozytywna niż ne-
gatywna lub niezdecydowana. Zatem badanie pokazało, że nie tylko kobiety, które zakończyły 
karierę, ale także wiele kobiet, które nadal aktywnie kontynuują karierę sportową, są zaintere-
sowane pełnieniem funkcji przywódczych.

Ta tendencja jest również widoczna, gdy spojrzy się na zaufanie kobiet do swoich umiejętności 
przywódczych, które jest wysokie. Większość sportowczyń uważa się za „raczej pewne siebie” 
lub „bardzo pewne siebie”, jeśli chodzi o przyjmowanie pozycji liderek. Wykazują one również 
oznaki dążenia do przywództwa, co daje nadzieję, na większą liczbę liderek w przyszłości. 
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Sportowcy Liderzy Liderki

W jakim stopniu poniższe stwierdzenia opisują sytuację w Twojej dyscyplinie sportu?

Jestem gotowa ciężko pracować, aby zająć 
wyższe stanowisko zarządcze

Zrobiłabym wszystko, żeby zająć wyższe sta-
nowisko zarządcze

Staram się o stanowisko kierownicze

Jestem pewna, że mogłabym zająć stanowi-
sko trenerskie lub związane z zarządzaniem w 

sporcie
1 2 3 4 5

Rycina 8. Liderzy i liderki oraz sportowczynie i sportowcy: Pewność siebie i motywacja do zajmowania 
ról przywódczych w sporcie. Odpowiedzi odnoszą się do średniej ocen dla każdej grupy badanej w skali od 1 
(„wcale”) do 5 („całkowicie”). 

 
Obecne liderki i liderzy, którzy przetestowali już swoje umiejętności, wykazują jeszcze wyższy 
poziom pewności siebie. Liderki wyraziły jednak znacznie większą niż ich koledzy gotowość do 
ciężkiej pracy, aby osiągnąć wyższą pozycję.

„Potrzebujesz tylko odwagi i pewności siebie [aby być liderką]. Dużo się nauczyłam, kiedy 
uzyskałam trenerską licencję C, i dużo wiem o piłce nożnej. Może więcej niż większość 
mężczyzn.” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

Może to być również refleksja większej liczby kobiet zajmujących częściej stanowiska kierowni-
cze niższego szczebla niż stanowiska wysokiego szczebla. Bardziej prawdopodobne jest, że te 
stanowiska wyższego szczebla piastują mężczyźni.

POLSKA. 
Różnica między zainteresowaniem kobiet działaniami na rzecz przywództwa a samymi 
działaniami w tym zakresie, jest największa ze wszystkich państw biorących udział w 
projekcie: większość ankietowanych sportowczyń (61%) już myślała o objęciu stano-
wiska kierowniczego, ale nie podjęła działań w tym kierunku. Tylko 19% sportowczyń 
nigdy nie myślało o zostaniu liderkami, a 20% piastowało jakieś stanowisko tego typu w 
przeszłości.

Biorąc pod uwagę, jak mało kobiet zajmuje stanowiska kierownicze w organizacjach sporto-
wych, odpowiedzi w ankiecie wymuszają pytanie - dlaczego kobiety są nadal nieobecne na sta-
nowiskach kierowniczych i decyzyjnych oraz co musi się stać, aby zmotywowane kobiety mogły 
w pełni wykorzystać swój potencjał?
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W poniższych sekcjach chcemy znaleźć odpowiedź na te pytania, badając środowisko, w któ-
rym funkcjonują sportowczynie i liderki. Dalej, przyglądamy się wiedzy i umiejętnościom, które 
uczestniczki uznały za wymóg udanego przywództwa w sporcie. W drugim kroku przedstawimy 
wyzwania i bariery, jakie napotykają kobiety w odniesieniu do funkcji kierowniczych w sporcie.

2. Znaczenie posiadania wiedzy o sporcie i umiejętności miękkich dla zajmowania pozy-
cji przywódczych w organizacjach sportowych

Informacje w tej sekcji są istotne, aby wspierać kobiety jako aktywne i potencjalne liderki. Przede 
wszystkim pozwalają one zanalizować szczególną perspektywę kobiet w sporcie i pomagają 
zrozumieć podstawowe przyczyny nieobecności kobiet na stanowiskach kierowniczych. Po dru-
gie, informacje te można wykorzystać do opracowania lepszych narzędzi edukacyjnych służą-
cych zwiększeniu możliwości tych kobiet, które chciałyby otrzymać dalsze szkolenie w zakresie 
przywództwa.

 
Jaka wiedza, postawa i umiejętności są potrzebne, aby być skutecznym na pozycji 
lidera/liderki? Wymień 6 najważniejszych.

Sportowcy i sportowczynie Liderki

Liderzy

wiedza o sporcie 
10%

wiedza o 
sporcie 

12%

wiedza o 
sporcie  

7%

usieciowienie  
6%

bycie liderem/
motywowanie 

innych 
8%

przewodzenie/
motywowanie 

innych  
8%

komunikacja, inteli-
gencja społeczna 

7%

praca zespo-
łowa  
8%

bycie liderem/
motywowanie 

innych 
7%

komunikacja
8%

komunikacja 
18%

komunikacja 
9%

poświęcenie 
7%

organizacja 
6%

organizacja 
11%

organizacja 
11%

siła mentalna 
6%

siła mentalna 
6%

Rycina 9. Wiedza, umiejętności i postawa potrzebna aby być skutecznym w roli lidera/liderki.  
Procenty na kostkach odnoszą się do odsetka odpowiedzi dla każdej grupy badanej.
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„Jeśli chcesz pracować w sporcie, ważny jest pewien poziom doświadczenia. Nie mu-
sisz mieć za sobą wielkiej kariery. Myślę jednak, że takie doświadczenie, jak działa ze-
spół lub jaka dynamika może w nim wystąpić, są, na przykład, ważne.” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

Kobiety na stanowiskach kierowniczych oceniają umiejętności komunikacyjne jako najważ-
niejsze umiejętności przywódcze. Z drugiej strony sportowcy i sportowczynie oraz mężczyźni 
na stanowiskach kierowniczych uważają wiedzę sportową za najważniejszy atrybut przywódz-
twa. Ponadto, sportowczynie wskazały zaangażowanie jako ważny czynnik sukcesu lidera lub 
liderki.

W Polsce kobiety liderki i sportowczynie podkreślały potrzebę siły mentalnej i odporności 
psychicznej częściej niż mężczyźni na stanowiskach kierowniczych. Wskazuje to na nie-
przyjazne kobietom w sporcie środowisko, co zostanie omówione w kolejnych częściach 
raportu.

  
 
„Aby być skutecznym liderem lub liderką musisz szczerze interesować się innymi ludź-
mi”. 

(Liderka, Szwecja)

Podsumowując, znaczenie umiejętności społecznych, ogólnie, umiejętności miękkich, takich 
jak komunikacja, pewność siebie, siła psychiczna lub zdolność kierowania innymi, można było 
znaleźć we wszystkich odpowiedziach. Zwłaszcza, gdy brane były pod uwagę perspektywy 
liderek. Jednak wiedza specjalistyczna również należy do najczęściej wskazywanej. Różno-
rodność sugerowanych umiejętności implikuje szeroki zakres zadań, które liderzy muszą wy-
konać, aby odnieść sukces, np. wykazać się wiedzą fachową w celu udowodnienia swoich 
kwalifikacji zawodowych, a także doskonalić umiejętności miękkie, aby dobrze radzić sobie w 
środowisku zawodowym.

Te wyniki mają wpływ na narzędzia edukacyjne: szkolenia z umiejętności przywódczych mu-
szą brać pod uwagę najczęściej wymieniane umiejętności i formy wiedzy, a także różne role, 
które liderzy muszą spełniać w swojej pracy i mieć odpowiednią strukturę.

Badanie dostarczyło również wiedzy o środowisku, w którym działają liderki: znaczenie umie-
jętności społecznych wskazuje na znaczenie środowiska społecznego w ogóle. Po drugie, 
znaczenie siły psychicznej, które wskazały sportowczynie i liderek wskazuje, że środowisko 
to może stanowić wyzwanie dla kobiet uprawiających sport. W następnej części zbadamy wy-
zwania i bariery, jakie napotykają liderki.
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3. Struktury sportowe jako główna bariera utrudniająca kobietom zajmowanie pozycji za-
rządczych w organizacjach sportowych 

Przeprowadzone badanie dotyczące barier i wyzwań stojących przed kobietami w sporcie i w 
szczególności tymi na stanowiskach kierowniczych, uzupełniają założenia, które wyciągnięto z 
części pierwszej i drugiej tego raportu: najbardziej oczywistym wyjaśnieniem niskiego odsetka 
kobiet na stanowiskach kierowniczych nie jest niska motywacja samych kobiet, ale środowisko, 
w jakim się znajdują. Spośród 52 badanych kobiet na stanowiskach kierowniczych tylko 23 nie 
spotkało się z trudnościami w staraniach o stanowiska zarządcze. W rzeczywistości, to właśnie 
środowisko w jakim działają kobiety jest największą trudnością. Kobiety mają do czynienia głów-
nie z barierami strukturalnymi, a dyskryminacja płci jest powszechna w strukturach sportowych.

3.1. Nieprzyjazne środowisko pracy jako bariera dla kobiecego przywództwa w sporcie

Sportowcy i sportowczynie Kobiety liderki Mężczyźni liderzy

Brak wsparcia w środowisku/brak uznania 

Brak sieci kontaktów/ networkingu 

Praktyki dotyczące sposobu zatrudniania 

Trudności w wykonywaniu roli kierowniczej 

Za dużo obowiązków/brak czasu 

Brak wiary we własne umiejętności dotyczące 
zarządzania innymi 

Brak odpowiednich umiejętności 

Dyskryminacja płci 

Opór przed zmianami w organizacji 

Twoim zdaniem, jakie są najczęstsze bariery napotykane przez kobiety podczas 
zajmowania pozycji liderki w sporcie? Wymień trzy najważniejsze.

Rycina 10. Wskazania barier dla kobiecego przywództwa w sporcie. Procenty reprezentują odsetek odpo-
wiedzi dla każdej grupy badanej.
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4%

11%
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4%

6%

6%

0%

0%
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1%
4%

31%

9%

13%

3%

9%

8%

23%

9%

0%

4%

6%

17%

24%
21%
12%
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„To taka klasyczna sytuacja, której często byłam świadkiem: dzielisz salę głównie z męż-
czyznami, i osobami prowadzącymi sesje też są mężczyźni. Po prostu zakładają, że nie 
będziesz tak dobra jak mężczyzna, a kiedy okazuje się że jesteś, zawsze są naprawdę 
zaskoczeni”. 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

Zarówno sportowcy, jak i liderzy i liderki najczęściej uważali, że nieprzyjazne środowisko lub 
brak uznania są głównymi barierami, których doświadczają kobiety na drodze do przywództwa. 
Kolejnymi czynnikami były: dyskryminacja płci i stereotypy płciowe. Spośród sześciu najczęściej 
udzielanych przez respondentów i respondentki odpowiedzi, tylko dwie bariery dotyczyły kwestii 
indywidualnych: brak pewności siebie i odpowiednich umiejętności. Chociaż wyniki pokazują, że 
25% odpowiedzi liderów i liderek dotyczy braku odpowiednich umiejętności, to głównie mężczyź-
ni na stanowiskach kierowniczych udzielają tej odpowiedzi. Jako przykład mężczyźni podawali: 
brak doświadczenia, asertywności, niższa odporność na stres, brak kreatywności oraz strach 
kobiet przed wzięciem odpowiedzialności na siebie. Podczas gdy 17% mężczyzn uważało brak 
odpowiednich umiejętności za główną barierę dla przywództwa kobiet, to tylko 8% liderek, 6% 
sportowców oraz sportowczyń zgodziło się z tym twierdzeniem. Podsumowując, przedstawione 
liczby sugerują, że kobiety są raczej pewne siebie, podczas gdy przekonanie, że brakuje im 
odpowiednich umiejętności jest perspektywą zewnętrzną wobec nich.

3.2. Odmienne traktowanie kobiet ze względu na ich płeć

52% 43%
67% 69%

32%

48%

Doświadczenia 
sportowczyń i 

sportowców (1) 

Sportowczynie i 
sportowcy, którzy 

byli świadkami 
dyskryminacji płci w 

sporcie (2) 

Doświadczenia 
liderek (1) 

Liderki, które 
były świadkami 

dyskryminacji płci 
w sporcie (2) 

Doświadczenia 
liderów (1) 

Liderzy, którzy 
byli świadkami 

dyskryminacji płci 
w sporcie (2) 

57%
33% 31%

95%
68%

5%

1. Czy doświadczyłeś/aś odmiennego traktowania ze względu na płeć podczas swo-
ich aktywności w sporcie?  
 
2. Czy byłeś/aś świadkiem odmiennego traktowania kobiet ze względu na płeć pod-
czas uprawiania sportu?

Rycina 11. Odmienne traktowanie kobiet ze względu na płeć w sporcie, doświadczone i obserwowane 
przez poszczególne grupy badanych. Procenty dotyczą odsetka respondentów lub respondentek z grupy 
badanej.

W czasie, gdy większość liderek i sportowczyń osobiście doświadczyła odmiennego traktowania 
ze względu na płeć podczas uprawiania sportu, tylko 5% mężczyzn na stanowiskach kierow-
niczych miała takie doświadczenia. Chociaż mężczyźni (32%) zgłaszali przypadki, w których 
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kobiety były traktowane odmiennie ze względu na płeć, to był to znacznie mniejszy odsetek 
respondentów niż wśród liderek i sportowczyń (odpowiednio 69% i 43%). Ponadto niektóre wy-
wiady sugerowały, że wśród kobiet uprawiających sport, procent kobiet, które doświadczają 
dyskryminacji płci jest jeszcze wyższy. Wydaje się również, że istnieje problem z samoświado-
mością: niektóre kobiety postrzegają pewne zachowania społeczne jako normalne w kulturze 
sportu i dlatego nie klasyfikują tego typu sytuacji jako dyskryminacji płci. Jak to ujęła jedna 
szwedzka liderka: „Musisz zrozumieć siebie i kontekst, w którym się znajdujesz”. Liderka zajmu-
jąca się piłką ręczną w Holandii również skomentowała zachowania normalizujące nierówność 
płci: „niektóre zachowania mężczyzn są tak powszechne, że są akceptowane jako normalne”.

POLSKA 
W Polsce odsetek kobiet, które doświadczały trudności z uzyskaniem pozycji liderki jest 
szczególnie wysoki i wynosi 77%. Różnice płciowe w zakresie dostrzeganych barier są 
oczywiste: kobiety częściej wskazywały na nieprzyjazne środowisko, a także mówiły o 
braku odpowiednich umiejętności i pewności siebie, których nie wskazał żaden z bada-
nych mężczyzn. Żaden z badanych mężczyzn nie doświadczył dyskryminacji ze wzglę-
du na płeć ani nie był jej światkiem.

„Uważam, że szklany sufit w organizacjach sportowych jest wykonany raczej z 
plastiku niż ze szkła. Jeśli będziesz walić w szklany sufit, w pewnym momencie 
pęknie, podczas gdy plastikowy wygina się.” 

(Liderka, Polska)

Około połowa respondentów, którzy udzielili odpowiedzi w ankiecie, zauważyło odmienne trak-
towanie kobiet w sporcie. Analiza postrzegania równych szans we własnych organizacjach spor-
towych przez uczestników ujawniła:

4% 6%

43% 42%
77%

53% 52%

23%

Sportowcy i 
sportowczynie

Liderki Liderzy

Czy kobiety i mężczyźni mają takie same możliwości w swojej organizacji / grupie, aby stać 
się liderami/liderkami w sporcie?

Kobiety mają więcej możliwości

Kobiety i mężczyźni mają 
takie same możliwości

Mężczyźni mają większe  
możliwości

Rycina 12. Postrzeganie równych szans w organizacjach sportowych. Procenty odnoszą się do 
odsetka respondentów lub respondentek.
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Większość sportowczyń i liderek uważała, że w ich organizacjach istnieje nierówność, a męż-
czyźni mają więcej możliwości. Większość mężczyzn nie podzielała tego poglądu. Uważali, że 
mężczyźni i kobiety mają równe szanse. Postrzeganie przez kobiety nierównych szans znajduje 
również odzwierciedlenie w liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych w ich organizacjach 
sportowych:

●  42% liderów i liderek twierdzi, że więcej mężczyzn niż kobiet zajmuje obecnie stanowiska 
kierownicze w swojej organizacji. 28% liderów i liderek określa kierownictwo swojej organi-
zacji jako zrównoważone pod względem płci, kolejne 8% jako niezrównoważone (niezwiąza-
ne z płcią), a pozostałe 10% nie odpowiedziało na pytanie.

●  Tylko 9% respondentów lub respondentek twierdzi, że na kierowniczych stanowiskach w 
ich organizacjach jest więcej kobiet niż mężczyzn. Liczba ta została zmniejszona do 2% po 
uwzględnieniu liderek organizacji sportowych, które działają tylko na rzecz kobiet.
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3.3 Przykłady dyskryminacji płci w sporcie 

Uczestnicy i uczestniczki badania opisywali w ankiecie przykłady odmiennego traktowania ko-
biet, którego doświadczyli lub byli świadkami podczas zajęć sportowych bądź pracy w organiza-
cjach sportowych w ostatnim roku. Odpowiedzi pokazują zróżnicowanie dyskryminacji płci, wy-
raźnie akcentując wyzwania, przed którymi stoją kobiety jako sportowczynie i liderki w sporcie.

Żarty

Dyskryminujące lub uwłaczające komentarze mężczyzn często występują pod płaszczykiem 
żartów lub „droczenia się”. Kobiety uprawiające sporty uznawane za „męskie” częściej o tym 
wspominały. Mężczyźni relacjonowali negatywne komentarze na temat umiejętności sportowych 
kobiet lub przywództwa. Wskazywano również, że kobiety uprawiające sport są postrzegane 
jako groteskowe lub śmieszne i są wyśmiewane. Jest to „postawa macho w najdrobniejszych 
sprawach”. Ponadto, zdarzały się komentarze wykluczające kobiety w sporcie lub skupiające 
się wyłącznie na ich budowie ciała, wyglądzie czy emocjach, a nie na ich sprawności sportowej.

„Wiele osób naśmiewa się podczas gry z mojej płci i często jestem jedyną kobietą na 
boisku”. 

(Sportowczyni, Polska)

Molestowanie i przemoc

Kobiety doświadczają bezpośrednich zniewag, czasem nawet od mężczyzn z tej samej mie-
szanej drużyny sportowej. Obejmują one: seksistowskie, dyskryminujące uwagi, a także zastra-
szanie i mobbing, komentarze odnośnie seksualności podczas meczów obserwowanych przez 
sportowców płci męskiej, autokary, w których panuje seksistowska atmosfera wobec sportow-
czyń, silnie dyskryminujący język w komentarzach zamieszczonych w Internecie w odniesieniu 
do kobiet w sporcie.

„Młody członek naszej sekcji stosował wobec mnie mobbing, chociaż byłam wtedy szefem 
sekcji. Teraz jest on członkiem zarządu tej sekcji.” 

(Liderka, Polska)

Brak szacunku

Kobiety często nie są traktowane poważnie i muszą udowodnić swoją wartość. Sportowczynie 
zgłaszały lekceważenie. Nie docenia się kompetencji kobiet uważając je za słabsze i mniej 
sprawne fizycznie. Sportowczynie są często oceniane pod kątem wyglądu i nazywane „ładny-
mi dziewczynami”. Dlatego wiele dyscyplin sportowych ma niższy poziom osiągnięć kobiet i 
dziewcząt, a także mniejsze nagrody dla sportowczyń. Istnieje obojętność na wyniki kobiet, co 
znajduje odzwierciedlenie w mniejszym dostępie do obiektów, szkoleń i zasobów ludzkich. Do-
datkowo, kobiety na stanowiskach kierowniczych stwierdziły, że są często przekrzykiwane przez 
mężczyzn i ignorowane przez nich w dyskusjach oraz procesie podejmowania decyzji.
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„[Doświadczam] głównie komentarzy lub ukrytego podważania moich kompetencji. W dys-
kusji uwagi kobiet często nie są dalej dyskutowane przez grupę lub są ignorowane. Albo 
punkt, który wcześniej podniósł mężczyzna, jest ponownie podnoszony.” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy) 

„Nauczyciele powiedzieli, że kobiety nie mogą wykonać określonej techniki [sztuk walki], 
ponieważ uznano ją za „zbyt fizyczną”. Walki o mistrzostwo świata dla kobiet odbywają 
się w tym samym dniu, a mężczyźni mają dzień odpoczynku między wydarzeniami indy-
widualnymi i drużynowymi. Również walki kobiet trwają 4 minuty, podczas gdy mężczyźni 
mają 5 minut na mecz.” 

(Sportowczyni, kendo, Holandia) 

„Codziennie spotykam się z dyskryminacją płci. Bardzo często słyszę, że kobiety nie mogą 
trenować mężczyzn.” 

(Liderka, Polska) 

„Mimo, że byłam trenerką drużyny dziewcząt, sędziowie zawsze rozmawiali z menedże-
rem płci męskiej”. 

(Sportowczyni, piłka nożna, Włochy)

Brak uznania finansowego

Utrzymują się nierówności finansowe. Sportowczynie i liderki twierdzą, że zarabiają mniej niż 
mężczyźni, a niektóre sportowczynie wysokiego szczebla otrzymują niewielkie wynagrodzenie 
lub nie otrzymują go wcale. Ponadto sportowczynie często otrzymują mniejsze nagrody i niższe 
nagrody pieniężne za te same osiągnięcia sportowe. Zespołom kobiecym trudniej jest uzyskać 
sponsoring, co powoduje, że mają do dyspozycji mniej sprzętu lub kupowany on jest po wyższej 
cenie.

„Nagrody w mistrzostwach Włoch w siatkówce plażowej są różne dla kobiet i mężczyzn, 
mimo, że uprawiamy ten sam sport.” 

(Liderka, siatkówka, Włochy)

„Myślałam o pozostawieniu pracy na stanowisku kierowniczym, ponieważ przede wszyst-
kim nie jest to uważane za prawdziwą pracę: otrzymuję zwrot kosztów, a nie wynagrodze-
nie. Co więcej, nie jestem traktowana uczciwie w porównaniu z moimi kolegami i czasami 
odczuwam zbyt dużą presję.” 

(Liderka, rugby, Włochy)

„Dla nas nie ma nic darmowego jak dla męskich drużyn piłkarskich, a wszystko, za co 
płacimy, jest w cenie wyższej niż rynkowa”. 

(Liderka, Bośnia i Hercegowina)
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Celowe utrudnianie uczestnictwa w sporcie

W środowisku może dochodzić do utrudniania kobietom uprawiania sportu bądź niektórych jego 
rodzajów. Decydenci sportowi mogą celowo wykluczać sportowczynie z gier lub zawodów mie-
szanych. Obiekty sportowe nie przyjmują kobiet, ponieważ np. brakuje dla nich szatni, wolnych 
przestrzeni sportowych lub autokarów. Trenerki są wyłączane z zespołów kobiet, a nawet zwal-
niane. Może dochodzić do uprzedzeń w zatrudnianiu kobiet, nawet jeśli są lepszymi kandydat-
kami na dane stanowisko niż mężczyźni.

„Wybrano gorszych i mniej przygotowanych mężczyzn, niż mnie i inne kobiety”. 
(Liderka, siatkówka, Włochy)

„[Oddzielali] sportowczynie od trenerek, a nawet zwalniali trenerki”. 
(Sportowczyni, Polska)

„Młodej kobiecie powiedziano, że nie może wejść do reprezentacji [sportowej], ponieważ 
jest kobietą. Weszła, ale dopiero po znacznych naciskach.” 

(Liderka, szermierka, Chorwacja)

„Podczas mistrzostw mieszanych (dla zawodników w wieku do 14 lat) trenerzy chętniej 
zgadzali się, aby grali chłopcy niż dziewczyny. Chociaż technicznie dziewczyna jest lep-
sza.”

(Sportowczyni, piłka nożna, Włochy)

Uprzedzenia i stereotypy płciowe

Oczekiwania wobec kobiet w sporcie często oparte są na stereotypach płciowych. Uprawianie 
określonego sportu przez kobiety może nie być uważane „normalne”. Postrzeganie, że kobiety 
są fizycznie słabsze i bardziej emocjonalne niż mężczyźni, znajduje odzwierciedlenie w różnych 
regułach rywalizacji, takich jak: krótsze dystanse lub mniejsza liczba walk dla kobiet. Mężczyźni 
mogą grać „łagodniej” przeciw kobietom, a kobiece fair-play ocenia się inaczej niż mężczyzn. 
Zakłada się, że kobiety słabo rozumieją sport i oczekuje się, że będą się wycofywać i przyjmo-
wać bardziej pasywną rolę, zamiast mieć wpływ na podejmowanie decyzji.

„Normą jest mężczyzna. Osiągnięcia kobiet są oceniane bardziej surowo”. 
(Lider drużyny, piłka nożna, Szwecja)

„Kobiety proszone są o zrobienie herbaty”. 
(Liderka, piłka nożna, Wielka Brytania)

„W sporcie stowarzyszenia rządzą się bardzo starymi, przestarzałymi wzorcami myślenia. 
Na przykład w 2002 r. podczas rozmowy o pracę zapytano mnie, co bym zrobiła, gdyby 
moje dziecko było chore.” 

(Liderka, aktywna w wielu dyscyplinach sportowych, Niemcy)

„Wiele osób, które nie uprawiają żadnego sportu, często mówiło mi, że kobiety nie wiedzą, 
jak grać w koszykówkę i że jest to sport dla mężczyzn”. 

(Sportowczyni, koszykówka, Włochy)
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Intersekcjonalność 

Kobiety oczywiście nie są jednorodną grupą, mają wiele różnych i przenikających się tożsamo-
ści zależnych na przykład od rasy, pochodzenia etnicznego, wieku, orientacji seksualnej, religii 
lub przekonań. Nakładanie się na siebie różnych tożsamości może prowadzić do dalszej dyskry-
minacji lub niekorzystnych warunków w strukturach sportowych, a także wpłynąć na ich dostęp 
bądź poziom wsparcia, które otrzymują. Kobiety zbyt często traktowane są jako jednolita grupa. 
Bardzo potrzebne jest intersekcjonalne podejście do sprawiedliwości i równości w odniesieniu 
do złożonych form dyskryminacji. Zalecane jest również prowadzenie dalszych badań nauko-
wych w tym zakresie.

„Zakłada się, że kobiety w piłce nożnej nie rozumieją gry - zwłaszcza kobiety rasy innej 
niż biała”. 

(Liderka, piłka nożna, Wielka Brytania) 

„[Doświadczyłam innego traktowania] mojej płci i rasy. Biali mężczyźni nie są przyzwycza-
jeni do patrzenia na czarnoskóre kobiety na wysokich stanowiskach.” 

(Liderka, piłka nożna, Wielka Brytania)

„Jako lesbijkę traktowano mnie również w sposób dyskryminujący w kwestiach kontaktu 
fizycznego na boisku”. 

(Liderka, siatkówka, Włochy)

„Niedawno dołączyłam do nowego klubu piłkarskiego kobiet, ale nie mogłam grać. Mo-
głam tylko trenować. Myślę, że to z powodu mojego hidżabu, więc opuściłam klub.” 

(Sportowczyni, piłka nożna, Niemcy)

„Kiedy poszłam na kurs trenerski, niektórzy uczestniczący mężczyźni komentowali po 
arabsku, że uczestniczę w kursie: co ona tu robi z hidżabem.” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

„Z powodu mojej trans-tożsamości mocno doświadczałam dyskryminacji w sporcie. Od-
mówiono mi licencji na grę i zostałam wyrzucona przez kluby sportowe.” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

„Jestem przeszkoloną sędzią. Po roku zrezygnowałam, ponieważ nie otrzymałam wystar-
czającego wsparcia i nie zostałam w pełni uznana przez stowarzyszenie. Kontrastowało 
to z sytuacją mężczyzn lub młodszych kobiet, które w podobnych sytuacjach były bardziej 
wspierane, kiedy chciały sędziować lub dlatego, że ludzie dostrzegali w nich „większy po-
tencjał”, szczególnie ze względu na młody wiek”. 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)
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3.4 Nierówności płacowe jako przyczyna wczesnej rezygnacji z kariery w sporcie

Czy obecnie otrzymujesz zapłatę za swoje stanowisko?

nie pobieram  
wynagrodzenia

otrzymuję zwrot 
kosztów

wynagrodzenie w wymiarze  
niepełnego etatu

wynagrodzenie w wymiarze 
pełnego etatu

73%

29%
34%

4%
7%

27%

18%
27%

16%

10%

55%

Sportowcy i  
sportowczynie

Liderki Liderzy

Rycina 13. Sportowczynie i sportowcy oraz liderzy oraz liderki: otrzymane wynagrodzenie. Procenty 
reprezentują odsetek respondentów lub respondentek dla każdej grupy badanych.

„Dyskryminacja kobiet w piłce nożnej jest czymś, z czego zdajesz sobie sprawę każdego 
dnia. Pomyśl tylko o niektórych moich koleżankach z drużyny: aby przyjechać i zagrać w 
kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, musiały poprosić swoich pracodawców o pozwole-
nie. Inne pracują w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ kiedy trenujesz pięć lub sześć 
razy w tygodniu, tak jak ja, nie możesz sobie pozwolić na pracę w pełnym wymiarze go-
dzin. Nawet jeśli jej potrzebujesz, ponieważ otrzymywane przez nas zwroty kosztów nie 
wystarczą, by przeżyć.” 

(Sportowczyni, piłka nożna, Włochy)

„[Aby być na moim stanowisku kierowniczym] potrzebujesz czasu i nie dostajesz dużo pie-
niędzy. [Otrzymujesz] maksymalnie 200 euro miesięcznie, z których nie możesz przeżyć. 
Ustalam swoje priorytety życiowe, a na koniec potrzebuję pieniędzy.” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

W każdym kraju, który był partnerem projektu wynagrodzenie badanych sportowczyń jest niskie 
i uniemożliwia wielu z nich konkurowanie na wyższym poziomie. W Niemczech uderzające jest 
to, że jedna sportowczyni otrzymuje tylko zwrot wydatków, a druga otrzymuje wynagrodzenie 
w niepełnym wymiarze godzin, chociaż cztery niemieckie sportowczynie startują na poziomie 
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krajowym, a dwie na poziomie międzynarodowym. Ankietowane liderki mają lepszą pozycję 
finansową niż sportowczynie w całej Europie, jednak lepiej płatne i pełnoetatowe stanowiska 
kierownicze nadal są w większości zajmowane przez mężczyzn. Wyniki te są zgodne z istnieją-
cymi badaniami, takimi jak FIFPros Global Employment Report (2017) dla piłki nożnej. Okazało 
się, że wśród aktywnych piłkarek na całym świecie 90% rozważa wcześniejsze zakończenie ka-
riery sportowej, aby znaleźć lepiej płatną pracę lub założyć rodzinę. Wyniki ankiety dodatkowo 
wskazują na konieczność uznania kobiet za zawodowe sportowczynie, ochrony praw pracow-
niczych kobiet w sporcie i przyznania im prawa do równej płacy za taką samą pracę. Organy 
zarządzające sportem mają okazję działać aktywnie w tej sprawie, podkreślając wkład, jaki sport 
może wnieść w równość płci i płac w społeczeństwie. Dla kobiet w sporcie działania zbiorowe i 
związki zawodowe są cennymi narzędziami, aby ich głos został usłyszany i aby nie można go 
było dłużej ignorować.

3.5 Jedna na dwie kobiety na stanowiskach kierowniczych myśli o odejściu ze stanowiska

Nawet gdy kobiety dostaną się na stanowiska kierownicze, istnieje wysokie ryzyko, że odejdą z 
pracy. Połowa (50%) liderek stwierdziła, że czasami myśli o porzuceniu bieżącej działalności, a 
31% z nich wcześniej zaprzestało lub wstrzymało swoją działalność.

„Tak, czasem myślę o odejściu z powodu…

• …ignoranckiej kultury alfa i rasizmu.” 
(Liderka, piłka nożna, Wielka Brytania)

• …braku motywacji z powodu braku wsparcia.” 
(Liderka, Polska)

• …zmęczenia walką o wszystko.” 
(Liderka, piłka nożna, Niemcy)
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22%

14%

44%

6%

0%
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0%
3%

0%
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11%
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Brak wsparcia 
środowiska/ 
brak uznania 

Za dużo obo-
wiązków/ za 
mało czasu 

Brak sieci 
kontaktów 

Brak motywacji Zmiana  
obowiązków 

Wiek Konflikty mię-
dzy pracow-

nikami 

Inne 

Liderki Liderzy

Rycina 14. Powody, dla których liderki i liderzy myślą o odejściu ze stanowiska, które zajmują. 
Procenty reprezentują odsetek odpowiedzi dla każdej grupy badanej.
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Liderki po raz kolejny wskazały na nieprzyjazne środowisko zawodowe i brak szacunku jako 
przyczyny prowadzące do braku motywacji do dalszej pracy. Z drugiej strony, mężczyźni twier-
dzili, że najczęstszym powodem porzucenia miejsca zatrudnienia może być duże obciążenie 
pracą i ograniczenia czasowe. Niektóre liderki oświadczyły, że większa liczba kobiet, na których 
wsparciu mogłyby polegać, pomogłaby im w mało sprzyjającym otoczeniu.

Nasze ustalenia sugerują, że narzędzia mające na celu zwiększenie liczby liderek muszą 
przede wszystkim być skierowane do instytucji sportowych. Wyraźnie brakuje odpowiednich 
struktur oraz umiejętności, które pozwoliłyby stworzyć właściwe i zróżnicowane pod względem 
płci środowisko pracy. Nic więc dziwnego, że potencjał przywódczy wysoce zmotywowanych 
kobiet pozostaje zblokowany, a kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych w sporcie. Potęguje to ryzyko rezygnacji kobiet z funkcji przywódczych z powodu 
mało sprzyjającego otoczenia.

Ponadto istnieje pilna potrzeba wspierania kobiet jako sportowczyń i liderek, aby odnosiły suk-
ces, pomimo tak mało sprzyjających warunków, np. poprzez szkolenia, które zajmują się zagad-
nieniami równości płci i wzmacniają różnorodne umiejętności społeczne, o których była mowa w 
sekcji drugiej. Inną strategią może być promowanie sieci znajomości dla sportowczyń i liderek, 
które mogłyby oferować wzajemne wsparcie w celu zrekompensowania nieprzyjaznego środo-
wiska w organizacjach sportowych. Zinstytucjonalizowane struktury wsparcia w organizacjach 
i stowarzyszeniach mają jednak kluczowe znaczenie w walce z tymi problemami nierówności 
płci, co stanie się bardziej oczywiste w części czwartej.
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4. Sposoby radzenia sobie z dyskryminacją płci na kierowniczych stanowiskach w spor-
cie 

4.1 Umiejętności interpersonalne jako podstawa radzenia sobie w nieprzyjaznym środ-
owisku organizacji sportowych

Jakie umiejętności personalne są według Ciebie najważniejsze w pokonywaniu 
barier i byciu liderem/liderką w twoim sporcie? Wymień trzy najważniejsze.

Umiejętności interperso-
nalne 

Umiejętność przystosowania się/ 
zaradności 

Elastyczność

Motywacja/ determinacja 

Uczciwość i sprawiedliwość 

Pewność siebie 

Umiejętności organizacyjne 

Umiejętność komunikacji 

Doświadczenie, wiedza, 
kompetencje 

Sportowcy i sportowczynie Liderki Liderzy

Rycina 15. Umiejętności potrzebne do pokonania barier odnośnie przywództwa w sporcie. Procenty 
reprezentują odsetek odpowiedzi dla każdej grupy badanej.

Sportowczynie i sportowcy oraz liderki i liderzy postrzegają umiejętności interpersonalne, włą-
czając w to negocjowanie, wywieranie wpływu, a także radzenie sobie z konfliktami i krytyką, 
jako najważniejsze umiejętności w walce z barierami odnośnie przywództwa w sporcie. Dla 
sportowczyń i sportowców pewność siebie i motywacja/determinacja to druga i trzecia najbar-
dziej przydatna umiejętność konieczna do radzenia sobie z barierami. Po nich wymieniane są 
umiejętności organizacyjne i komunikacyjne. Wzmocnienie tych umiejętności nie przełamie ba-
rier strukturalnych, ale pomoże kobietom przetrwać w niesprzyjającym i dyskryminującym oto-
czeniu.
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W jakich obszarach chciałabyś przejść dalsze szkolenie w celu pokonywania 
barier w przywództwie w określonych sytuacjach sportowych? Wymień trzy 
najważniesze.

Umiejętność skutecznej komunikacji 

Umiejętności interpersonalne 

Cechy indywidualne 

Nie wskazał/a na żadne obszary 

Umiejętności organizacyjne 

Budowanie sieci kontaktów i zdobywanie 
partnerów 

Radzenie sobie z dyskryminacją 

12%

7%

30%

6%
0%

7%

7%

30%

7%

22%

14%

12%

11%

4%

17%

13%

10%

8%

2%

8%

40%

Rycina 16. Potrzeby szkoleniowe według badanych w celu przezwyciężenia barier utrudniających 
sięganie po role przywódcze. Procenty reprezentują odsetki odpowiedzi dla każdej grupy badanej.

Sportowcy i sportowczynie Liderki Liderzy

 
Większość respondentek lub respondentów ankiety stwierdziła, że chciałaby przejść dalsze 
szkolenie w zakresie pogłębienia własnej wiedzy. Liderki wyraźnie wskazały również na silne 
pragnienie poprawy swoich umiejętności interpersonalnych, które są postrzegane jako klucz do 
pokonania barier istniejących w ich organizacjach.

Liderki wymieniły najczęściej tematy związane z zarządzaniem, strategią i rozwojem organizacji 
jako obszary wiedzy, w których chciałyby odbyć szkolenie. W dalszej kolejności wymieniały fun-
dusze i finanse, reguły, strategie i politykę w sporcie, umiejętności trenerskie, informacje prawne 
i dotyczące praw człowieka, marketing i PR, informacje o możliwościach, badaniach nauko-
wych, fizjologii, studiach przypadków, pedagogice i psychologii (w kolejności występowania).
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POLSKA 
Chociaż wszystkie grupy wskazują na znaczenie umiejętności organizacyjnych, kobiety 
częściej wskazują na pewność siebie i umiejętności komunikacyjne, jako istotne. Męż-
czyźni częściej podkreślają znaczenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności organiza-
cyjnych i wytrzymałości, sygnalizując różne doświadczenia w ich karierach zawodowych 
i ścieżkach, w których kwalifikacje zawodowe są najważniejsze.

NIEMCY 
Uczestnicy postrzegają komunikację jako najważniejszą umiejętność, którą musi opano-
wać osoba zajmująca kierownicze stanowisko sportowe. Osoby, które chcą odnieść suk-
ces i utrzymać pozycję lidera, potrzebują także pewnej dozy asertywności i odporności.

WŁOCHY
Istnieje potrzeba, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach i metodach . Pokazuje to, 
jak niewiele szkoleń jest dostępnych dla kobiet na stanowiskach kierowniczych, które 
są zainteresowane. Ponadto poczucie własnej wartości uważa się za konieczne i dla 
wzmocnienia determinacji. To może pomóc kobietom stać się jednym Stworzenie środo-
wiska, które jest często (wyłącznie) zdominowane przez mężczyzn.

SZWECJA 
Zarówno sportowcy i sportowczynie, jak i liderzy oraz liderki oceniają umiejętność kiero-
wania i motywowania innych jako niezbędne. Co więcej, umiejętności interpersonalne i 
pewność siebie, a także odporność na przeciwności losu, są postrzegane jako najważ-
niejsze umiejętności potrzebne do pokonywania przeciwieństw.
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4.2 Znaczenie struktur wsparcia i upowszechniania informacji na ich temat

Tylko 33,5% organizacji lub grup, w których funkcjonowali uczestnicy oferuje wsparcie dla ko-
biet, które są sportowczyniami i chcą zostać liderkami. Trening prowadzony dla obu płci jedno-
cześnie jest najczęstszym rodzajem wsparcia, a inne formy to: grupy lub sieci wsparcia oraz 
mentoring. Liderki są również znacznie bardziej skłonne (20%) powiedzieć, że ich organizacja 
oferuje szkolenia skierowane specjalnie dla kobiet niż sportowczynie czy sportowcy (tylko 3%). 
Wskazuje to, że organizacje sportowe muszą zrobić więcej, aby ich sportowczynie i sportowcy 
wiedzieli o istniejących możliwościach szkoleniowych dla kobiet, które pomogłyby im uzyskać 
dostęp do stanowisk kierowniczych.

SZWECJA 
Dostępne wsparcie jest zgodne ze średnią europejską. Jednak sportowczynie i spor-
towcy częściej wiedzą o ofertach wsparcia skierowanych do kobiet, co sugeruje większą 
świadomość. Dodatkowo, wśród przedstawionych ofert szkoleniowych, liczba szkoleń 
dla kobiet i mentoringu łącznie stanowi 50% wszystkich ofert i jest stosunkowo wysoka.

WŁOCHY 
Kobiety zgłosiły, że mają mały dostęp do szkoleń i nie mają wsparcia odnośnie łączenia 
pracy, życia prywatnego i sportu.

POLSKA 
Organizacje sportowe organizują głównie szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifi-
kacji swoich pracowników, ale nie oferują specjalnych szkoleń dla liderek.

NIEMCY 
Ponad połowa sportowczyń i sportowców stwierdziła, że ich grupa lub organizacja świad-
czy pomoc, jednak tylko niewielka część szkoleń jest skierowana specjalnie do kobiet.
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4.3 Brak zgłoszeń przypadków dyskryminacji płci

Brak wsparcia dla kobiet w sporcie staje się jeszcze bardziej widoczny, gdy analizujemy do-
świadczenia uczestników i uczestniczek badania w kwestii dyskryminacji płci i raportowania 
takich przypadków. 

 

5% 6% 5%
9% 11% 5%
9%

27%

77% 56% 90%

Sportowcy i 
sportowczynie 

Liderki Liderzy 

Czy kiedykolwiek zgłosiłeś/łaś dyskryminację ze względu na płeć podczas uprawiania 
sportu (doświadczenie własne lub to, którego byłeś/łaś swiadkiem)?

Nie chcę odpowiadać

Tak, byłem/łam usatysfakcjo-
nowana reakcją

Tak, reakcja była niewystarczająca

Nie

Rycina 17. Zgłaszanie dyskryminacji ze względu na płeć. Procenty reprezentują odsetek respon-
dentów i respondentek dla każdej grupy badanej.

 
Chociaż od 43% do 58% ankietowanych sportowczyń i sportowców oraz liderek i liderów do-
świadczyło lub było świadkami aktów dyskryminacji płci w ostatnim roku, tylko 28% liderów i 
liderek oraz 18% sportowców i sportowczyń kiedykolwiek raportowało dyskryminację płci.

SZWECJA 
Chociaż 75% szwedzkich sportowczyń i sportowców doświadczyło odmiennego trakto-
wania ze względu na płeć, a 88% było świadkami dyskryminacji płci, żadna osoba nie 
zgłosiła tego. Podobnie 50% liderek i liderów doświadczyło, a 75% było świadkami in-
nego traktowania, a tylko 8% zgłosiło te przypadki. Wskazuje to na istnienie znaczących 
barier w zgłaszaniu przypadków dyskryminacji. Ale liczby mogą być również powiązane 
z szerszym problemem. Większość szwedzkich sportowczyń i sportowców oraz lide-
rek i liderów twierdzi, że mężczyźni mają więcej możliwości niż kobiety. Istnieje jednak 
duży odsetek, który uważa, że szanse są takie same, mimo że sami/same doświadczają 
dyskryminacji ze względu na płeć. Odzwierciedla to następujące stwierdzenie: „Równie 
często mężczyźni są traktowani inaczej” (liderka, hokej na lodzie, Szwecja). Sugeruje to, 
że kobiety mogą również wahać się przed raportowaniem i/lub uznaniem dyskryminacji 
strukturalnej.
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WŁOCHY 
Mimo że 35% sportowczyń i sportowców było świadkami, a 43% doświadczyło dyskry-
minacji ze względu na płeć w ostatnim roku, 76% nigdy tego nie zgłosiło. Sportowczy-
nie i sportowcy mają słabszą pozycję i mogą obawiać się konsekwencji związanych z 
zgłaszaniem przypadków dyskryminacji, np. wykluczenia z zajęć sportowych lub dalszej 
dyskryminacji. Doświadczenia sportowczyń i sportowców różnią się od liderek i liderów, 
którzy nie tylko są bardziej narażeni na dyskryminację, ale także częściej ją zgłaszają. 
Tylko 17% nigdy nie zgłosiło dyskryminacji, podczas gdy 83% było świadkami, a 67% 
doświadczyło odmiennego traktowania ze względu na płeć.

4.4 Niedostateczna rozpoznawalność istniejących mechanizmów zgłaszania DP 

Tylko 47% ankietowanych liderek i liderów oraz 36% sportowczyń i sportowców było wstanie 
wskazać krajową lub lokalną instytucję, która zapewnia równe szanse w sporcie. Dlatego jed-
nym z powodów, dla których przypadki dyskryminacji płci nie są zgłaszane, jest brak wiedzy o 
tym, gdzie złożyć skargę. Wśród liderów istnieje duża różnica w kwestii odpowiedzi na pytanie: 
77% mężczyzn wiedziało o takiej organizacji w porównaniu z tylko 35% kobiet.

POLSKA 
Znajomość mechanizmów zgłaszania dyskryminacji płci jest bardzo niska: 81% spor-
towców i sportowczyń, 62% kobiet i 58% mężczyzn na stanowiskach kierowniczych nie 
mogło wymienić instytucji zapewniających równość płci w sporcie.

Najczęściej wymienianymi instytucjami, które zapewniają równość płci, były krajowe organy 
sportowe i organizacje pozarządowe. Jednak wiele przykładów wymienianych przez respon-
dentki i respondentów wskazuje, że mają oni jedynie powierzchowną wiedzę w tym zakresie, 
ponieważ wiele wymienionych instytucji nie jest zaangażowanych w wyrównywanie szans w 
sporcie.

 4.5 Konieczność prowadzenia dalszych badań nad skutecznymi mechanizmami zgłasza-
nia dyskryminacji płci

„Moja trenerka powiedziała, żebym się tym nie zajmowała. Myślę, że mogła zrobić więcej. 
Powiedziała tylko, niech tak będzie, turniej już i tak się skończył. Ktoś powinien był po-
rozmawiać z tą osobą i powinna przeprosić. Chciałabym, aby trener [przeciwnika] musiał 
pomyśleć o swoich działaniach po incydencie, o tym, jak jego zachowanie było dyskrymi-
nujące. Nie zmienia to wiele dla osoby, która doświadczyła dyskryminacji, ale on powinien 
wiedzieć, że zachował się w sposób dyskryminujący”. 

(Sportowczyni, piłka nożna, Niemcy)

Spośród tych uczestników badania, którzy zgłosili dyskryminację ze względu na płeć, większość 
była niezadowolona z reakcji. Jednym z powodów może być to, że osoby, którym ufają, chcą 
uniknąć eskalacji konfliktu lub nie traktują skargi poważnie.
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Niemcy 
Liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, które zgłosiły dyskryminację, albo były 
niezadowolone z reakcji, jest wysoka i wynosi 38%, w porównaniu ze średnią europejską 
wynoszącą 27%.

„[Organizacje] twierdzą, że mają plany [odnoszące się do zapewnienia równych szans w 
sporcie], ale jeśli chodzi o faktycznie podejmowane działania…” 

(osoba niebinarna uprawiająca sport, pływanie/ fitness, Holandia)

Nasze dane sugerują, że spodziewany brak znaczących działań w następstwie skargi może 
być kolejnym powodem braku zgłoszenia przypadków dyskryminacji. Potrzebny jest lepszy 
dostęp do wiedzy na temat mechanizmów zgłaszania, więcej możliwości zgłaszania, a także 
ulepszenie istniejących już sposobów zgłaszania, ponieważ zadowolenie z procesu i wyników 
jest niskie. W związku z tym zalecamy dalsze badania nad tym, co stanowi zaufany i skutecz-
ny mechanizm zgłaszania oraz odpowiedź na dyskryminację ze względu na płeć w sporcie. 
 
5. Jak stworzyć skuteczne programy szkoleniowe dla kobiet na kierowniczych stanowi-
skach w sporcie?

„Byłoby wspaniale mieć program mentorski dla kobiet na kierowniczych stanowiskach 
sportowych, aby mieć szansę doświadczyć stylu przywództwa innej kobiety, zobaczyć, jak 
podchodzą do swoich obowiązków, jak się komunikują. To byłaby naprawdę dobra rzecz!” 

(Liderka, piłka nożna, Niemcy)

 
Treści szkoleniowe
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8%
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27%

41%

Wiedza o admi-
nistrowaniu w 

sporcie 

Umiejętności 
społeczne 

Praktyczna 
wiedza spor-

towa 

Psychologia 
sportowa/ 
Edukacja 

Polityka 
(sportowa) i 
prawodaw-

stwo 

Równość płci Role i obo-
wiązki 

LiderkiSportowczynie i sportowcy Liderzy

O jakich tematach /treściach chciałbyś/łabyś mieć więcej wiedzy, aby stać się odnoszą-
cym sukcesy i zadowolonym liderem/liderką w swoim sporcie?

Rycina 18. Sportowczynie i sportowcy oraz liderki i liderzy: potrzeby odnośnie dalszej nauki. Procenty 
odnoszą się do odsetka odpowiedzi dla każdej grupy badawczej. 



37

• Szkolenia muszą uwzględniać różne role, które liderzy i liderki muszą spełniać w swojej 
pracy 

• Szkolenia powinny koncentrować się na umiejętnościach społecznych i poziomie wiedzy 
badanych, ponieważ te są uważane za najważniejsze, aby odnieść sukces na pozycji liderki 
lub lidera 

• Szkolenia muszą otwarcie rozwiązywać problem nieprzyjaznego środowiska oraz wspierać 
sportowczynie i liderki w osiągnięciu sukcesu w takim środowisku bez podtrzymywania mitu, 
że problem stanowią same kobiety 

• Szkolenia muszą być ukierunkowane nie tylko na sportowczynie i liderki, ale także na ich 
otoczenie, w szczególności na osoby na stanowiskach decyzyjnych, które mogą zmieniać 
struktury i wpływać na otoczenie

 
Odpowiednie formaty szkoleniowe

41%

29% 27%

12% 12%

27%

64% 65%
73%

40%

56%

41%

22% 23%
27%

0%

Multimedia / szko-
lenie internetowe 
poprzez stronę 

internetową 

Aplikacja 
szkoleniowa 

Seminarium, na 
którym byłbym/by-
łabym osobiście 

Program men-
torski 1 na 1 

Drukowane 
materiały 

szkoleniowe 

LiderkiSportowczynie i sportowcy Liderzy

Jaki rodzaj szkolenia byłby dla Ciebie najbardziej pomocny?

Rycina 19. Sportowczynie i sportowcy oraz liderki i liderzy: odpowiednie formaty szkoleń 1.  
Procenty odnoszą się do odsetka respondentów lub respondentek w każdej grupie badanej.
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Seminarium w tygodniu

Seminarium wieczorne

Opieka nad dziećmi
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Możliwość uzyskania punktów ECTS

Seminarium w weekend

Seminarium, na którym byłyby tylko osoby 
twojej płci

Tłumaczenie na mój język ojczysty

Pokryte są koszty dojazdu

Możliwość skorzystania z pozwolenia na 
edukację 

Sportowcy i sportowczynie Liderki Liderzy

Rycina 20. Sportowcy i sportowczynie oraz liderzy i liderki: odpowiednie formaty szkoleń 2.  
Procenty odnoszą się do odsetka respondentów lub respondentek w każdej grupie badanej.
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Konieczne zmiany w środowisku sportowym

Co musiałoby się zmienić w twoim klubie / stowarzyszeniu, aby kobiety mogły 
wykorzystać swój potencjał przywódczy?

Sportowcy i sportowczynie Liderki Liderzy

Rycina 21. Zmiany, które powinny zajść w środowisku sportowym, aby kobiety mogły odnieść 
sukces jako liderki. Procenty odpowiadają odsetkowi respondentek lub respondentów dla każdej grupy 
badanej.
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Wnioski

 
Wydaje się, że mit, w którym to kobiety - a nie ich otoczenie - stanowią problem, funkcjonuje 
nadal. Mit ten jest widoczny w środowisku sportowym, które wydaje się nie tylko pozostawać 
bierne, ale również nie pozwalać na aktywne promowanie i wspieranie kobiet w zarządzaniu w 
sporcie. Te głęboko niepokojące ustalenia dotyczące (braku) struktur wsparcia wskazują albo 
na obecny brak świadomości barier strukturalnych, które napotykają sportowczynie i liderki w 
sporcie, albo na brak woli ze strony decydentów na zmiany systemowe i strukturalne.

Oczekiwanie na aktywne wsparcie dla liderek jest nie tylko kwestią moralną, opartą na prawach 
samych kobiet. Skutki wykluczenia kobiet ze sportu i procesów decyzyjnych są dalekosiężne. 
Jako wzory do naśladowania liderki odgrywają ogromną rolę w inspirowaniu innych kobiet i 
dziewcząt do uprawiania sportu. Mogą sprawić, że głosy i perspektywy kobiet zostaną wysłu-
chane, a prawa będą chronione, a także mogą stać się mentorkami dla młodszych sportowczyń.

Sport jest również bardzo widocznym i potężnym narzędziem społecznym, które może wpływać 
na szersze dążenie do równości płci w społeczeństwie. Kobiety w kierownictwie sportowym 
uczą się umiejętności, dzięki którym stają się liderkami we wszystkich dziedzinach życia spo-
łecznego. Organizacje i instytucje sportowe, które poważnie traktują równouprawnienie płci i 
zobowiązują się do postępowych działań, uzyskują większe możliwości na zaprezentowanie 
swojej użyteczności społecznej, jak również, lepsze wyniki związane z efektywnością działań 
statutowych. Co więcej, osiągają większe zyski z tytułu działalności komercyjnej oraz mają lepiej 
działający zespół pracowników. 
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Rekomendowane działania

Należy zaprzestać marnowania potencjału wysoce pewnych siebie i 
zmotywowanych kobiet, które chcą zostać liderkami w sporcie i wdrożyć na-
stępujące działania:

Zasady i me-
chanizmy

•  Wspieranie zasad i reguł na rzecz równości płci w klubach i 
organizacjach sportowych

•  Zwiększenie odpowiedzialności organizacji sportowych za 
wspieranie sportowczyń i liderek, tak aby uzyskać płciowo 
zbalansowane środowisko sportowe

•  Wspieranie obecności kobiet w zarządach organizacji i związków 
sportowych

Szkolenia i 
edukacja

•  Wprowadzenie (większej liczby) szkoleń tylko dla kobiet

•  Prowadzenie szkoleń z zakresu różnorodności dla osób 
odpowiedzialnych za kluby i organizacje sportowe

•  Prowadzenie kursów szkoleniowych dla osób na stanowiskach 
decyzyjnych na temat możliwych strategii ograniczania barier dla 
liderek i zawodniczek w sporcie

•  Opracowanie wspólnych kursów szkoleniowych dla kobiet 
pełniących już funkcje przywódcze i sportowczyń w celu 
wspierania wzmocnienia pozycji, wzmocnienia umiejętności 
osobistych i zapewnienia im sieci kontaktów oraz solidarności

Dyskryminacja 
ze względu na 
płeć

•  Wprowadzenie wydajniejszych mechanizmów zgłaszania 
dyskryminacji płci

•  Upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zgłaszania 
dyskryminacji płci i uzyskiwania wsparcia

Usieciowienie i 
wsparcie

•  Tworzenie większych możliwości wymiany i nawiązywania 
kontaktów między kobietami na kierowniczych stanowiskach 
sportowych, aby zachęcić kobiety do solidarności oraz 
wzajemnego wsparcia

Badania •  Przeprowadzenie większej liczby badań dotyczących 
dyskryminacji strukturalnej i dyskryminacji płci oraz korzystanie z 
perspektywy intersekcjonalności

•  Przeprowadzenie większej liczby badań na temat skutecznego 
oraz godnego zaufania mechanizmu zgłaszania oraz 
reagowania na dyskryminację płci w sporcie.
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Dowiedz się więcej

 
Więcej informacji o raporcie, źródłach i narzędziach można znaleźć tutaj:  
www.girlsinsport.se/step-up-equality.

@step up equality

@stepupequality #stepupequality
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