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Sz. Pani  

Jagna Marczułajtis-Walczak 

Poseł na Sejm RP 

 

Szanowna Pani Poseł, 
 
W związku z pismem z dnia 28 sierpnia 2021 r. w sprawie publikacji dotyczących 

funkcjonowania NLO nr 71 SMS PZKosz uprzejmie informuję i wyjaśniam, że: 
1) Szkoła – we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki - podjęła działania 

zmierzające do wyjaśnienia zasadności podnoszonych zarzutów. Jednocześnie szkoła 
została poddana kontroli przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

2) Wyniki tych działań znalazły odzwierciedlenie w treści protokołu z przeprowadzonej 
kontroli. Jak wynika z treści ustaleń Kuratorium, a także ze szczegółowej weryfikacji 
dokumentów szkolnych, w dokumentacji brak jest jakichkolwiek informacji 
potwierdzających stawiane byłym pracownikom szkoły zarzuty. 

3) Protokół kontroli zawiera zalecenia, których wdrażanie rozpoczęto po zakończeniu 
kontroli. Szkoła współpracuje z PZKosz w celu sprawnej i terminowej realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 

4) Protokół zawiera również opis funkcjonujących w SMS PZKosz Łomianki procedur 
ewaluacji nauczycieli i trenerów, a także wynik takiej ewaluacji przeprowadzonej  
w ramach kontroli.  

5) Co do tej części publikacji, która dotyczy rzekomych zachowań stanowiących 
ewentualnie naruszenie przepisów prawa karnego (molestowania seksualnego) szkoła 
nie posiada kompetencji do prowadzenia w tym obszarze jakichkolwiek czynności, 
jednakże będzie współpracowała z uprawnionymi organami w przypadku prowadzenia 
przewidzianych prawem postępowań.  

6) W działalności SMS PZKosz Łomianki nie wystąpiły dotychczas przypadki podejrzenia 
molestowania seksualnego dzieci poniżej 15-go roku życia, których dotyczyły 
doniesienia medialne wspomniane w Pani piśmie, w szczególności wobec faktu, że  
w szkole tym okresie nie było uczennic poniżej 15-go roku życia. Stąd – w ocenie szkoły 
– nie ma obiektywnej możliwości zaistnienia czynu kwalifikowanego jako pedofilia. 

7) W szkole nie istnieją wewnętrzne procedury ujawniania przypadków pedofilii lub 
molestowania seksualnego, a to wobec brzmienia przepisów prawa powszechnego 



 
  

 
 

zawierających prawny obowiązek poinformowania o podejrzeniu popełnienia tego 
typu przestępstw (art. 240 kodeksu karnego).  

8) Jednocześnie wskazujemy, że elementem prewencyjnym w zakresie przeciwdziałania 
molestowaniu dzieci przez osoby pełniące funkcje instruktora lub trenera jest przepis 
art.41 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.  

Odnosząc się do pytania ”….co zamierza szkoła zrobić, aby w przyszłości nie było takich 
dramatycznych sytuacji …” (?) szkoła stoi na stanowisku, że trudno o stworzenie jakichkolwiek 
procedur wewnętrznych, które miałyby opisywać sposób postępowania co do zapobiegania 
popełnianiu przestępstw ściganych z urzędu. Wdrożone wcześniej procedury w SMS PZKosz 
Łomianki – co potwierdzają ustalenia Kuratorium – były wyjątkowo rzetelne i restrykcyjne.  
Ponadto dopiero prowadzone ewentualnie postępowania organów do tego uprawnionych 
wykażą, czy w opisywane w publikacjach medialnych zdarzenia miały miejsce. Od tych ustaleń 
zależeć będzie korygowanie obowiązujących w szkole procedur. 
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