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Warszawa, 10 stycznia 2022 r. 
Parlamentarny Zespół 

ds. Sportu Kobiet 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
w imieniu własnym oraz członków Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet uprzejmie zapraszam  
na posiedzenie, którym inaugurujemy cykl spotkań pt. „Kobieca Strona Sportu”. 
 
Tematem wykładu będzie: „Protest, zmiana prawa, marsz przez instytucje. O taktyce i strategii walki  
z dyskryminacją płci (również w sporcie)”.   
 
Wykład poprowadzą: 
- Natalia Organista - doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  

w Warszawie, 
-  Wojciecha Woźniaka - doktor socjologii Uniwersytetu Łódzkiego 
 
Prelegenci podsumują aktualne obserwacje i badania dotyczące problematyki nierówności płci oraz dyskryminacji 
kobiet w sporcie. Przedstawią przykłady działań mających przeciwdziałać tym zjawiskom, zmieniać ukształtowane, 
a niesprawiedliwe reguły i zasady funkcjonowania świata sportu. Przedstawią również perspektywę różnych, 
zaangażowanych w te spory i konflikty osób  oraz instytucji, wskazując na możliwe taktyczne i strategiczne 
posunięcia, które mogą być podejmowane przez wszystkich pragnących doprowadzić do realnej zmiany społecznej 
i większej równości w różnych aspektach świata sportu.  
  
Po wykładzie zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym, w którym poza członkami Zespołu, zaproszonymi 
gośćmi wezmą udział: 

• Radosław Kossakowski, profesor socjologii, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
przewodniczący Rady Naukowej Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat bada społeczne znaczenie 
sportu, przede wszystkim piłki nożnej. Ostatnio wydał książkę dotyczącą roli i znaczenia kobiet w świecie 
kibiców.  
 

• Natalia Organista - doktor nauk o kulturze fizycznej, pracuje w Katedrze Nauk Humanistycznych  
i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące mediów 
sportowych i nierówności płci w sporcie. Członkini Sekcji Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego.  
 

• Wojciech Woźniak – doktor socjologii, pracownik Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego i przewodniczący Sekcji Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zajmuje się 
naukowo relacjami między sportem a polityką, nierównościami społecznymi oraz Finlandią.  

 
 
 
 
Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia do: 

 członków zarządu Państwa związku sportowego, 

 reprezentantów Polski, aktualnych i tych, którzy już zakończyli karierę sportową, 

 klubów sportowych będących członkami Państwa związku sportowego. 

Dziękujemy za pomoc w tym zakresie. 
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Posiedzenie, ze względu na obostrzenia covidowe i wynikające z tego ograniczenia w liczebności osób na sali, 
odbędzie się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, w dniu 25 stycznia 2022 r. (wtorek) w sali im. Władysława 
Raczkiewicza (nr 217, bud. A/Senat), początek o godz. 11.00. 
 
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Webex.  
Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, aby prowadzący posiedzenie wiedział komu udziela głosu w dyskusji. 

Link do spotkania poniżej 
https://senatpl.webex.com/senatpl/j.php?MTID=mce01f1590ac25323a2cc00e36ca47250 

Numer spotkania: 2731 417 7562  
Hasło do spotkania:  0002 
 
 
Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w posiedzeniu - do dnia 21 stycznia 2022 roku - przesyłając informację 
potwierdzającą udział na adres mailowy edyta.wojciechowska@sejm.gov.pl  wraz z podaniem imienia  
i nazwiska, adresu mailowego oraz formy uczestnictwa zdalna/stacjonarna.  
 
O udziale stacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 
 
Z poważaniem 

w imieniu Członków Parlamentarnego Zespołu ds. Sportu Kobiet 
/-/ Małgorzata Niemczyk 

 
Przewodnicząca  Zespołu 
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