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Kodeks Dobrych Praktyk   
zobowi!zania wobec zrównowa"onego rozwoju  

w  organizacji M#2023 w Polsce 
 

„Zrównowa!ony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mog" 
by# zaspokojone bez umniejszania szans przysz$ych pokole% na ich zaspokojenie”  

(!wiatowa Komisja ds. !rodowiska i Rozwoju z 1987 r.) 
  

 
Organizacja wielkiej imprezy sportowej jak" s" Mistrzostwa &wiata w pi$ce r'cznej 

m'!czyzn to ogromne wyzwanie g$ównie organizacyjne, ekonomiczne i sportowe dla 
organizatorów. Jednak nie mo!na zapomina#, !e ta impreza sportowa z racji miejsc jej 
odbywania (miasta i regiony) i czasu trwania oraz znacznej liczby uczestników 
(reprezentacje narodowe, organizatorzy, wolontariusze, dziennikarze i kibice) to tak!e 
oddzia$ywanie (rodowiskowe, spo$eczne i zarz"dcze. Zatem wskaza# nale!y na kolejne 
wyzwania dla organizatorów, których wspó$cze(nie nie mo!na pomin"#, czyli kwestie 
zwi"zane ze zrównowa!onym rozwojem. Dlatego jako organizatorzy Mistrzostw &wiata 
postanowili(my przygotowa# Kodeks Dobrych Praktyk, jako zobowi"zania wobec 
zrównowa!onego rozwoju, odnosz"ce si' w pierwszej kolejno(ci do departamentu 
organizacji mistrzostw, nast'pnie miast i regionów oraz hal jako miejsc rozgrywek, a tak!e 
narodowych dostawców oraz partnerów. Dokument ten ma na celu wyeksponowanie 
wa!nych dzia$a% realizowanych przez nas w organizacji mistrzostw, jak i w trakcie ich 
trwania, które s" adekwatne do wybranych celów Agendy 2030 ONZ.  

 
Prof. dr hab. Bogdan Sojkin 

Przewodnicz"cy Komitetu Organizacyjnego  
 
  

Kodeks Dobrych Praktyk dla zrównowa!onego rozwoju to przewodnik dla 
organizatorów Mistrzostw &wiata w 2023 roku w Polsce, który b'dzie przypomina$ nam jak 
wa!ne i istotne jest dzisiaj zaplanowane i zrównowa!one podej(cie do podejmowanych 
dzia$a% organizacyjnych i wykorzystywanych dost'pnych zasobów. Zwi"zek Pi$ki R'cznej 
w Polsce jest prekursorem polityki zrównowa!onego rozwoju przy organizacji najwi'kszych 
wydarze% sportowych w naszym kraju. Ta inicjatywa to dla nas wielkie wyró!nienie, a 
zarazem wyzwanie, które chcieliby(my !eby sta$o si' przyk$adem dla kolejnych 
organizatorów wielkich imprez, a w niedalekiej przysz$o(ci norm" nie tylko przy organizacji 
najwi'kszych mi'dzynarodowych wydarze% sportowych w Polsce; ale  tak!e wydarze% 
sportowych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Pami'tajmy, !e zrównowa!ony 
rozwój to my(lenie i dzia$anie w kategoriach zaspakajania obecnych potrzeb spo$ecznych, 
a ukierunkowane na  znajdowanie takich rozwi"za% (rodowiskowych, spo$ecznych i 
gospodarczych gwarantuj"cych dalszy rozwój bez ogranicze% potrzeb przysz$ych pokole%.   
We StickTogether for sustainability! 
 

Grzegorz Gutkowski 
Dyrektor Turnieju 
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Odpowiednie  podej(cie do zrównowa!onego rozwoju musi opiera# si' na tym, co 

organizacja faktycznie robi na co dzie%. Dzia$ania dla zrównowa!onego rozwoju s" 
skuteczne tylko jako wspólne przedsi'wzi'cia realizowane zespo$owo. Ma$e dzia$ania 
mog" prowadzi# do du!ych, istotnych zmian w (wiadomo(ci wszystkich uczestników 
wydarzenia jakim s" mistrzostwa (wiata i dalej odpowiedzialno(ci za (rodowisko oraz 
rozwój w ró!nych wymiarach kapita$u spo$ecznego. Proponowane kierunki dzia$a% w 
Kodeksie Dobrych Praktyk skoncentrowane s" na problemach zwi"zanych z organizacj" 
oraz przeprowadzeniem M&2023 w pi$ce r'cznej w Polsce. W rzeczywisto(ci nale!y 
rozpatrywa# je w d$u!szej perspektywie czasowej, albowiem wskazuj" wa!ne obszary 
przysz$ych dzia$a% zwi"zanych z wk$adem do zrównowa!onego rozwoju zwi"zku 
sportowego w dyscyplinie sportowej  pi$ka r'czna.    
 
 

Nasze kluczowe przes$anie  
StickTogether for sustainability 
#sticktogetherforsustainability 

 
 
Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk - nasze zobowi"zania wobec zrównowa!onego 
rozwoju w organizacji M&2023 w Polsce uwzgl'dniaj" wybrane cele z 17 Celów 
Zrównowa!onego Rozwoju ONZ. Stanowi" one rezultat wskaza% IHF/EHF czyli federacji 
mi'dzynarodowych zrzeszaj"cych narodowe zwi"zki pi$ki r'cznej, aktualnej sytuacji 
polityczno – spo$eczno – ekonomicznej oraz zasad wspó$pracy z narodowymi dostawcami 
oraz partnerami Mistrzostw &wiata i ZPRP. 
 
 

 
„Przyj'ta we wrze(niu 2015 r. Agenda na rzecz Zrównowa!onego Rozwoju 2030 jest 

ustalonym przez ONZ, w drodze negocjacji pomi'dzy krajami cz$onkowskimi, 
kompleksowym planem rozwoju dla (wiata z perspektyw" do 2030 r. Przyj'cie Agendy 

2030 jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii ludzko(ci. Wszystkie 193 kraje 
cz$onkowskie ONZ zobowi"za$y si' do podejmowania dzia$a% na rzecz realizacji 17 Celów 

Zrównowa!onego Rozwoju. Cele te skupiaj" si' na zapewnieniu godnego !ycia dla 
wszystkich mieszka%ców (wiata, pokoju i post'pu gospodarczego, przy równoczesnej 

ochronie (rodowiska naturalnego i przeciwdzia$aniu zmianom klimatu”.  
 

(https://sdg.gov.pl/o_sdg/) 
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Nasze dzia!ania w stosunku do 
pracowników/wspó!pracowników/wolontariuszy/ Narodowych Dostawców  

i Partnerów / "rodowisk lokalnych 
 

Punkt wyj(cia w organizacji Mistrzostw &wiata stanowi zapewnienie warunków 
organizacyjnych oraz bezpiecze%stwa fizycznego i zdrowotnego dla wszystkich 
uczestników. Dlatego przygotowanie protoko$ów bezpiecze%stwa zdrowotnego i 
fizycznego uczestników jest priorytetem; podobnie jak wspó$praca z miastami i regionami, 
które zaanga!owa$y si' w organizacj' mistrzostw. Niezb'dne jest tak!e wkomponowanie 
narodowych dostawców i partnerów oraz wolontariuszy w proces organizacji i realizacji 
mistrzostw, a tak!e aktywizacja potencja$u sportowego dzieci i m$odzie!y, jako 
potencjalnego zaplecza dyscypliny pi$ka r'czna. 

 
 

1. Obejmujemy protoko$em COVID-19 Risk Assessment1 wszystkie osoby 
zaanga!owane w organizacj' M&2023 (przyj'cie procedur post'powania 
zapewniaj"cych bezpiecze%stwo zdrowotne i fizyczne wszystkich uczestników 
wydarzenia). 

2. Jako partnerów/dostawców wybieramy w pierwszej kolejno(ci tych, 
gwarantuj"cych najwy!sz" jako(# us$ug medycznych i pe$n" ich dost'pno(#.   

3. Nawi"zujemy wspó$prac' z Partnerami i Narodowymi Dostawcami, dla których 
zasady zrównowa!onego rozwoju s" akceptowane i stanowi" wa!n" cz'(# 
strategii dzia$ania.  

4. Nawi"zujemy wspó$prac' ze spo$eczno(ciami lokalnymi miast i regionów 
Gospodarzy, prowadz"c z nimi dialog na zasadzie partnerstwa i wzajemnego 
zrozumienia. 

5. Traktujemy priorytetowo regionalnych i lokalnych podwykonawców i 
us$ugodawców jako Partnerów, w przypadku spe$niania wymaga% 
regulaminowych i procedur post'powania w trakcie wydarzenia.  

6. Rekrutujemy wolontariuszy bazuj"c na zasadzie równo(ci, bior"c pod uwag' 
spe$nienie wymaga% oraz ich do(wiadczenie. 

7. Promujemy skuteczne i odpowiedzialne zarz"dzanie wolontariuszami w trakcie 
wydarzenia, podkre(laj"c ich udzia$ i znaczenie w spo$ecze%stwie oraz spo$eczne 
zaanga!owanie. 

8. Wspieramy szko$y podstawowe i ponadpodstawowe w zakresie dost'pno(ci 
sprz'tu sportowego w miastach i regionach Gospodarzy stwarzaj"c mo!liwo(ci 
rozwoju fizycznego dzieci i m$odzie!y. 
 

     

 
1 Wspólna  inicjatywa OECD i Unii Europejskiej w zakresie postępowania z zagrożeniami związanym z Covid -19 
na podstawie ISO 31000 - https://www.sigmaweb.org/publications/SIGMA-COVID-19-Risk-assessment-
guidelines-March-2021.pdf 
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Nasze dzia!ania w celu minimalizacji emisji CO2 do atmosfery 

 
Podstawowe zagro!enie dla (rodowiska naturalnego stanowi emisja CO2, dlatego 

nasze dzia$ania organizacyjne zmierzaj" do zminimalizowania (ladu w'glowego 
b'd"cego efektem zachowa% zwi"zanych z mobilno(ci" wszystkich uczestników 
mistrzostw. Dlatego w ramach wspó$pracy z miastami i regionami d"!ymy do 
udost'pnienia uczestnikom mo!liwo(ci bezp$atnego korzystania ze (rodków transportu 
publicznego (akredytacje i bilety na zawody jako upowa!nienia do bezp$atnego 
przejazdu). Jednocze(nie przyk$adamy uwag' do planowania i realizowania naszych 
podró!y zwi"zanych z organizacj" mistrzostw. 

 
 
1. Ograniczamy wyjazdy zwi"zane ze spotkaniami, korzystaj"c z internetowych 

platform komunikacyjnych. 
2. Osoby zaanga!owane w organizacj' M&2023 korzystaj" z transportu publicznego 

tam, gdzie jest to mo!liwe.  
3. Korzystamy jedynie z aut hybrydowych w Departamencie ds. organizacji oraz jako 

floty na M&2023. 
4. D"!ymy do zapewnienia transportu lokalnego dla dru!yn w Miastach 

Gospodarzach (na trasie hotel – hala meczowa – hala treningowa – lotnisko) flot" 
autobusów elektrycznych b'd"cych na wyposa!eniu miejskich s$u!b 
transportowych.  

5. Podejmujemy dzia$ania, aby w trakcie M&2023 wolontariusze, na podstawie 
identyfikatora, podró!owali (rodkami komunikacji publicznej bezp$atnie.  

6. Podejmujemy dzia$ania, aby kibice, na podstawie biletu na mecz, korzystali 
bezp$atnie z komunikacji publicznej w dniach meczowych w celu dojazdu na 
wydarzenie. 

7. W przypadku podró!y lotniczych wybieramy loty bezpo(rednie i klas' ekonomiczn" 
tam, gdzie jest to mo!liwe.  

8. Unikamy lotów mi'dzymiastowych i korzystamy z transportu kolejowego kiedy jest 
to mo!liwe.  

9. W trakcie wszelkich dzia$a% operacyjnych planujemy noclegi w pobli!u miejsc 
spotka% lub z dobrym dojazdem transportem publicznym. 
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Nasze dzia!ania w celu równowa#enia konsumpcji i produkcji 
 

Istotny problem w zarz"dzaniu du!ym wydarzeniem sportowym, ze znaczn" liczb" dni 
meczowych, stanowi kwestia odpadów, które generuj" organizatorzy i uczestnicy 
wydarzenia. St"d wa!ne jest dla nas d"!enie do ich minimalizacji, które szczególnie 
dotyczy ograniczenia materia$ów drukowanych i opakowa% jednorazowego u!ytku z 
tworzyw sztucznych (butelki oraz opakowania), a tak!e zapewnienie segregacji odpadów 
oraz recykling. Drugim wa!nym aspektem, który staramy si' realizowa#, jest zapobieganie 
marnotrawieniu !ywno(ci, maj"c na uwadze, !e 1/3 (wiatowej emisji gazów cieplarnianych 
pochodzi z jej produkcji2. 

 
 

1. Wprowadzamy rozwi"zania minimalizuj"ce korzystanie z wody w butelkach 
jednorazowych (np. dystrybutory z wod").  

2. D"!ymy do ograniczania produktów plastikowych oraz wyrobów jednorazowego 
u!ytku z tworzyw sztucznych  tam gdzie jest to mo!liwe.  

3. Promujemy wyroby i opakowania umo!liwiaj"ce ponowne ich wykorzystanie lub 
nadaj"ce si' do recyklingu. 

4. Preferujemy materia$y cyfrowe, drukuj"c tylko te, które s" konieczne (druk bia$o-
czarny, zmniejszaj"c rozmiar czcionki i drukuj"c dwustronnie  w ramach mo!liwo(ci  
i zgodnie z kampani" Think Before Printing  – 50% drukowanego papieru 
zazwyczaj nie jest u!ywane3).  

5. Promujemy bilety elektroniczne w ró!nych formach i kana$ach sprzeda!y. 
6. Podczas M& 2023 staramy si' podnosi# (wiadomo(# na temat w$a(ciwej 

segregacji (mieci i przeciwdzia$ania marnotrawieniu !ywno(ci.  
7. Promujemy dyscyplin' pi$ka r'czna jako wa!n" determinant' rozwoju 

psychofizycznego i ruchowego dzieci i m$odzie!y, ze wzgl'du na jej naturaln" 
aktywno(# – bieganie, skakanie, rzucanie. 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
2   https://www.wwf.pl/jak-pozeramy-swiat 
3 https://thinkbeforeprinting.org/ 




