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Słowo wstępne 
Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki 

prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego

Wraz z tegoroczną inauguracją rozpoczęliśmy obchody ju-
bileuszowego roku akademickiego 2019/2020 w związku 
z 50-leciem Uniwersytetu Gdańskiego. W kontekście tak 
istotnej dla nas rocznicy uroczystość wręczenia doktoratu 
honoris causa Panu ¢omasowi Bachowi ma zatem szcze-
gólny, symboliczny wymiar. Senat naszej uczelni, formułując 
wniosek o nadanie tej najwyższej godności honorowej, zwró-
cił przede wszystkim uwagę na wkład doktora honorowe-
go w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz 
działania na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. Nie 
ma wątpliwości, że od czasu objęcia przez dr. ¢omasa Ba-
cha stanowiska Prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł 
gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę, dzięki czemu na nowo 
wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w zakresie nie tyl-
ko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości 
szans zawodniczych czy wzajemnego szacunku i solidarno-
ści. Mówiąc zatem o wymiarze symbolicznym, nie ma lep-
szego miejsca niż Gdańsk i jego uniwersytet do świętowania 
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tych właśnie wartości, miejsca, gdzie słowa, takie jak wolność 
i solidarność, wybrzmiewają całą swoją mocą.

¢omas Bach to postać niebywale zaangażowana w swoją 
codzienną działalność społeczną i zawodową, a lista jego do-
tychczasowych osiągnięć, o czym możemy przeczytać w re-
cenzjach, jest doprawdy imponująca. Począwszy od wspa-
niałej kariery sportowej, kiedy to sięgał po laury olimpijskie 
i mistrzostwo świata, poprzez aktywną praktykę prawniczą, 
po okres piastowania najwyższych stanowisk w międzynaro-
dowym ruchu sportowym, zawsze niezmiennie charaktery-
zowała go siła charakteru, trwałość i niezłomność postawy 
etycznej. To dzięki tym przymiotom stał się uosobieniem ety-
ki rywalizacji, działania na rzecz równego traktowania spor-
towców z całego świata, orędownikiem efektywnej wery�ka-
cji antydopingowej czy promotorem rozgrywek w sportach 
nieolimpijskich. W swoim bogatym dossier ma też na koncie 
dokonanie, które „nie miało prawa” się wydarzyć – wspólny 
występ reprezentacji sportowców z obu państw koreańskich 
podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

Wzorce niezłomności i wysokiego morale doktora hono-
rowego napawają nas optymizmem i otuchą, ponadto, w co 
głęboko wierzę, mogą nas stale motywować do doskonalenia 
się we wszystkich aspektach naszego życia… i dlatego warte 
są również wyróżnienia najwyższym honorowym odznacze-
niem akademickim, jakie może nadać nasza Alma Mater – 
tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.
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Kalendarium przewodu doktorskiego

Uchwała nr 02/06/2019  
Rady Wydziału Nauk Społecznych UG  

z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie nadania Doktorowi �omasowi Bachowi –  
Prezydentowi Międzynarodowego  

Komitetu Olimpijskiego  
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskie-
go z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm., tekst ujednolicony 
z dnia 8 stycznia 2018 roku) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Nauk Społecznych postanawia wystąpić do 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z wnioskiem o nadanie 
dr. ¢omasowi Bachowi – Prezydentowi Międzynarodowego 



Komitetu Olimpijskiego tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Gdańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego: uprawnionych: 100 osób, obec-
nych: 64 osoby, oddano: 59 głosów, przeciw: 7 głosów, wstrzy-
mujących się: 9 głosów.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
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Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Gdańskiego

Uzasadnienie wniosku o nadanie  
tytułu doktora honoris causa  

Uniwersytetu Gdańskiego  
Doktorowi �omasowi Bachowi

¢omas Bach jest światowej sławy działaczem społecznym 
w obszarze sportu, którego dorobek oraz zaangażowanie 
w propagowanie społecznej wartości sportu są niepodwa-
żalne. Wymiar społeczny sportu wyraża się między innymi 
w życzliwości między osobami, drużynami, towarzystwami, 
w podporządkowaniu się zasadom fair play, obiektywnej 
ocenie siebie i innych, unikaniu aspołecznych zachowań. 
Uniwersytet Gdański, a w szczególności Wydział Nauk 
Społecznych, od lat aktywnie uczestniczy w głównym nurcie 
badań naukowych dotyczących społecznej roli sportu i wido-
wisk sportowych.
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Aktywność dr. ¢omasa Bacha obejmuje trzy główne ob-
szary, tj. uczestnictwo w wysokokwali�kowanym sporcie 
wyczynowym, propagowanie etyki rywalizacji sportowej 
oraz zaangażowanie w działania na rzecz równego trakto-
wania sportowców z całego świata. Poniżej pozwolę sobie na 
przedstawienie pokrótce wymienionych obszarów.

¢omas Bach ukończył studia z zakresu prawa i politologii 
na Uniwersytecie w Würzburgu. W 1983 roku uzyskał tytuł 
doktora obojga praw. W 1982 roku założył �rmę prawniczą, 
pracował ponadto na stanowiskach kierowniczych i nadzor-
czych w wielu dużych przedsiębiorstwach i organizacjach, 
także międzynarodowych.

¢omas Bach jest utytułowanym sportowcem i zasłużo-
nym działaczem sportowym. Jako szermierz w 1976 roku 
i 1977 roku zdobył drużynowe mistrzostwo świata we ®ore-
cie, a w 1976 roku również mistrzostwo olimpijskie.

Jeszcze jako aktywny zawodnik zaangażował się w polity-
kę sportową. W 1991 roku został członkiem Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego, w latach zaś 2000–2004 
i 2006–2013 był Wiceprezesem Komitetu Wykonawcze-
go Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ponadto 
w okresie 2006–2013 pełnił funkcję prezydenta założyciela 
Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich (Deutscher 
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Olympischer Sportbund – DOSB), a od 2013 roku – funkcję 
prezydenta honorowego Konfederacji.

Dnia 10 września 2013 roku został wybrany na stanowisko 
dziewiątego z kolei Prezydenta Międzynarodowego Komi-
tetu Olimpijskiego. Jego troską jako szefa tej organizacji jest 
równoważenie wpływów różnych interesariuszy ruchu olim-
pijskiego i prowadzenie MKOl zgodnie z mottem „jedność 
i różnorodność”. Dwa główne cele prezydentury ¢omasa 
Bacha to usprawnienie procesu wyboru miast ubiegających 
się o goszczenie igrzysk olimpijskich oraz walka z dopin-
giem. Jednym z priorytetów jego prezydentury jest także 
zmiana obecnego procesu licytacji olimpijskiej i zapewnie-
nie zrównoważonego rozwoju. Zaproponował on szereg 
reform (znanych jako Agenda 2020), które zostały przyjęte 
na 127. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
w Monako. Reformy mają być zapewnione poprzez dobre 
rządy, tolerancję i solidarność.

Celem Prezydenta MKOl jest zadbanie o szeroko rozumianą 
równość i równe szanse w sporcie. Jednym z nadrzędnych 
zadań zaproponowanego przez Bacha programu jest więc 
kontrola antydopingowa, która ma chronić zawodników 
przed szkodliwymi substancjami i zapewnić uczciwą rywali-
zację zgodnie z zasadami fair play. Prezydent MKOl podej-
muje liczne działania dla zapewnienia „czystego i zdrowego 
sportu” – między innymi podpisał konwencję z Hiszpańskim 
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Komitetem Olimpijskim, aby wesprzeć dalsze dochodzenia 
przeciwko użyciu nielegalnych substancji.

Nie do przecenienia są także dążenia dr. Bacha zmierzające 
do zagwarantowania równego traktowania sportowców z ca-
łego świata. Według Prezydenta MKOl w tym celu niezbęd-
ne jest zachowanie autonomii instytucji sportowych, dlatego 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspiera wszystkie 
autonomiczne komitety narodowe. Warto podkreślić dzia-
łania Prezydenta MKOl związane z zapewnieniem równości 
płci – nie tylko w zawodach sportowych, ale także w struk-
turach MKOl: w 2018 roku łącznie 42,7 procent stanowisk 
w 26 komisjach MKOl będą zajmowały kobiety, co oznacza 
wzrost udziału kobiet o 16,8 procent w porównaniu z rokiem 
2017 i poprawę o 98 procent od 2013 roku. ¢omas Bach, 
szanując tradycję, docenia także młodość, stwierdza bowiem, 
że sama tradycja nie ma wartości, jeśli nie będzie kontynu-
owana i rozwijana przez młode pokolenie.

W swoich wypowiedziach dr Bach podkreśla znaczenie po-
zytywnej siły sportu w kontekście wyzwań współczesnego 
świata oraz traktuje sport jako ważną część edukacji, w tym 
edukacji uniwersyteckiej. Uważa, że sport, faktycznie reali-
zując wartości, które promuje, może pozytywnie wpływać 
na społeczeństwo: ma moc jednoczenia kultur i narodów ze 
wszystkich części świata. Jego celem, wyrażonym w programie 
Agenda 2020, jest zapewnienie silnego fundamentu, dzięki 
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czemu wartości olimpijskie (takie jak uczciwa gra i etyczne 
postępowanie, godna postawa w wygrywaniu i przegrywaniu) 
pozostaną uniwersalnymi wartościami, a w centrum ruchu 
olimpijskiego pozostanie człowiek: sportowiec.

¢omas Bach uzyskał liczne tytuły profesora honorowego 
oraz tytuły doktora honoris causa – jeden z nich został mu 
nadany przez Katolicki Uniwersytet w Murcji w 2015 roku.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego an-
gażuje się na wielu płaszczyznach w propagowanie społecz-
nej wartości sportu. Pracownicy Wydziału prowadzą badania 
empiryczne z zakresu psychologii i socjologii sportu oraz 
publikują ich wyniki w monogra�ach tematycznych i cza-
sopismach naukowych o najszerszym zasięgu. Na Wydzia-
le regularnie organizowane są krajowe i międzynarodowe 
kongresy dotyczące społecznej roli sportu. Nie ograniczamy 
się jednak tylko do naukowej eksploracji zagadnienia, lecz 
uczestniczymy w realizacji tych wartości, na przykład dzia-
łając aktywnie w Polskim Komitecie Olimpijskim, a także 
współpracując w roli psychologów, mentorów czy nawet 
trenerów ze sportowcami na różnych etapach ich kariery 
zawodniczej. Na Wydziale kształcimy też kadrę trenerską 
w zakresie psychologii sportu. Biorąc pod uwagę wyjątkową 
aktywność dr. ¢omasa Bacha jako wybitnego działacza na 
rzecz propagowania społecznej wartości sportu oraz specy-
�kę Wydziału Nauk Społecznych, z pełnym przekonaniem 



przedkładam Konwentowi Godności Honorowych Uniwer-
sytetu Gdańskiego prośbę o rozpatrzenie wniosku o nadanie 
Prezydentowi MKOl dr. ¢omasowi Bachowi tytułu doktora 
honoris causa.

Gdańsk, 17 października 2019 roku



Uchwała nr 84/19  
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie nadania Panu �omasowi Bachowi  
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
8 czerwca 2006 roku ze zm. – Senat Uniwersytetu Gdań-
skiego nadaje Panu ¢omasowi Bachowi tytuł doktora ho-
noris causa Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w rozwój 
międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na 
rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
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Opinie recenzentów

Prof. dr hab. Józef Lipiec
Przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej

Opinia o dorobku, działalności i osobowości  
Doktora �omasa Bacha

w związku z wszczętą procedurą nadania mu  
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

Doktor ¢omas Bach jest pierwszym w dziejach Prezyden-
tem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który 
wcześniej sam stanął na mistrzowskim podium w sporto-
wych zmaganiach igrzysk olimpijskich. Złotym medalistą 
został w Montrealu 1976 roku w drużynowym konkur-
sie ®oretu. Sukces ten powtórzył dwukrotnie na mistrzo-
stwach świata (zdobywając później jeszcze medal brązowy). 
Po ukończonych w rodzinnym Würzburgu studiach praw-
niczych i politologicznych, a także po rozwinięciu pięknej 
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kariery prawniczej we własnej kancelarii, uzyskał tytuł dok-
tora obojga praw (w zakresie prawa państwowego i kano-
nicznego), zdobywając następnie wysoką pozycję zawodową 
w niemieckim i europejskim środowisku korporacyjnym. Już 
w młodym wieku pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, 
nie tylko doradczych, lecz także zarządczych i kierowniczych 
w ścisłym sensie. Lista tych osiągnięć jest imponująca, po-
dobnie jak zestaw coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji 
pełnionych w ruchu sportowym.

Doktor ¢omas Bach osiągnął mocną i stale rosnącą pozy-
cję w strukturach związków, federacji i specjalistycznych ko-
misji w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodo-
wym, sięgając do najwyższych szczebli w światowym ruchu 
olimpijskim. Przewodniczący i członek kluczowych komisji 
MKOl, a od 2000 roku Wiceprezydent MKOl dał się poznać 
jako człowiek wysokich kompetencji, rozległych horyzontów 
i niezwykłej rzetelności. Ukoronowaniem godnej uznania, 
zasłużonej kariery stało się powierzenie mu funkcji Prezy-
denta MKOl w 2013 roku, dodajmy, w trudnym dla współ-
czesnego sportu okresie. Zestawienie walorów osobistych 
dr. Bacha wskazuje na jego nieprzeciętną wszechstronność, 
wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, zarazem zaś 
na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej i mocnego 
charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny praw-
nik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz świato-
wego ruchu olimpijskiego, tworzy nieprzypadkowy zestaw 
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cnót, reprezentatywnych dla antycznej kalokagatii. Podkre-
ślam ten fakt właśnie w kontekście polskich doświadczeń, 
gdyż od prawie czterdziestu lat przyznawany jest w Polsce 
specjalny medal Kalos Kagathos tym wybitnym sportowcom, 
którzy za metą, w późniejszym życiu potra�li wznieść się ku 
wyżynom poza stadionem, halą i planszą, do młodzieńczych 
sukcesów dodając nie mniejsze na innych polach: nauko-
wym, zawodowym, artystycznym i obywatelskim. Meda-
lem tym nagradzani są co prawda tylko Polacy, dr Bach jest 
wszelako wzorcowym przykładem właśnie owej platońskiej 
jedności dobra, prawdy i piękna, a więc wartości kojarzonych 
zarówno ze starożytnym, jak i nowoczesnym olimpizmem.

Bogate jakościowo oraz intensywne w zaangażowaniu i kul-
cie solidnej pracy życie ¢omasa Bacha powiodło go naj-
pierw drogą kariery sportowej, wymagającej wielu trudów 
i wyrzeczeń, koniecznych w sporcie wyczynowym na pozio-
mie mistrzowskim. Równolegle rozwijał swe dyspozycje in-
telektualne, zdobywając kolejne stopnie naukowe w zakresie 
prawa. Głębokie wykształcenie, osobiste doświadczenie za-
wodnicze, a przede wszystkim wyrazista, z ducha Couber-
tina zrodzona wizja sportu czystego, uczciwego i uniwer-
salnego rychło została dostrzeżona – zrazu w niemieckim 
środowisku, później na arenie międzynarodowej. Młody 
działacz i wybitny prawnik dał się poznać jako wytrawny or-
ganizator i rozważny moderator, delegowany przez samych 
sportowców do Komisji Zawodniczej MKOl, następnie jako 
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wysoce kompetentny, niezwykle pracowity i rzetelny znawca, 
koryfeusz kolejnych – nie waham się uznać, że wszystkich – 
istotnych obszarów działania tej najpotężniejszej sportowej 
organizacji świata. Warto wspomnieć, iż szczególnie wiele 
czasu i serca poświęcił ¢omas Bach problematyce prawnej, 
�nansowej, medialnej, antydopingowej, a także sportowi ko-
biet. Niestrudzenie też działał na rzecz pełnej partycypacji 
ruchu olimpijskiego w umocnieniu pokoju na świecie.

Nową, przywódczą kartę otworzył dr Bach po przejęciu sta-
nowiska Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpij-
skiego. Jego energia, wszechstronne kompetencje, prawość 
charakteru oraz wysoka kultura osobista i zdolności media-
cyjne pozwoliły mu w krótkim czasie wprowadzić do reali-
zacji ważne projekty ozdrowieńcze w kilku szczególnie istot-
nych sferach odpowiedzialności olimpijskiej. Historia pokaże 
w przyszłości pełny wymiar doniosłości tych przedsięwzięć, 
już dziś jednak dostrzec można pierwsze efekty zmian, przede 
wszystkim w generalnym przeobrażeniu polityki MKOl z de-
fensywnej na zdecydowanie ofensywną i kreacyjną.

Wymienić tutaj należy kilka przykładów. Pierwszy z nich to 
przygotowanie i konsekwentna realizacja projektu Agenda 
2020, skupionego na zadaniu wyrównywania szans i uprosz-
czeniu procedur związanych z ubieganiem się o rolę go-
spodarza igrzysk olimpijskich. Powinnością sportu jest 
konsekwentna troska nie tylko o równość i sprawiedliwość 
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na starcie i w przebiegu rywalizacji, lecz także w okresie 
przedstartowym oraz po zakończeniu agonu. Wymóg ten 
dotyczy również ogółu przyszłych organizatorów igrzysk, 
blokowanych często przez przewlekłe i kosztowne aplikacje, 
nolens volens narzucające niezdrową konkurencję, gigantyzm, 
bizantyjski luksus, w tle zaś korupcyjne zabiegi, a przy tym 
marnotrawstwo środków, głównie w zakresie niewykorzysta-
nia obiektów po zawodach. Widoczne też były próby mono-
polizacji przez bogate państwa i koncerny. Projekt ¢omasa 
Bacha stanowi wyraźną zapowiedź przeciwdziałania tym 
wszystkim zagrożeniom, która, jak nietrudno dostrzec, jest 
już wdrażana. Agenda sięga również do kwestii równości 
szans w aspekcie zawodniczym i społecznym. W 125-letnich 
dziejach nowożytnego olimpizmu nie zawsze dostrzegano 
problem nierównościowych uwarunkowań gospodarczych 
i politycznych, uniemożliwiających udział młodzieży z re-
jonów biedy i niedorozwoju, oraz różnych przejawów dys-
kryminacji. Doktor Bach okazał się konsekwentnym promo-
torem rozbudowanego i aktywnego systemu egalitaryzacji 
szans i pomocy olimpijskiej. Mieści się tutaj, oczywiście, 
kwestia antyrasizmu i nierównego traktowania sportu kobiet.

Drugi obszar wyzwań, powiązany z nazwiskiem dr. Bacha, to 
odważne, jednoznaczne stanowisko w kwestiach neutralno-
ści ruchu, z równoczesnym zaangażowaniem po stronie war-
tości humanistycznych i demokratycznych, w szczególności 
wolnościowych, sprzężonych wyraźnie z prawami człowieka. 
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Doktor Bach zacieśnił współpracę z ONZ, zwłaszcza w za-
kresie tworzenia podwalin powszechnego pokoju (nawią-
zując tym samym zarówno do antycznej idei ekechejrii, jak 
i do sławnej, oświeceniowej spuścizny Immanuela Kanta). 
Jego ważnym zadaniem jest sprostanie wyzwaniom poli-
tycznym, w szczególności dotyczącym sportowców z krajów, 
które zostały dotknięte wojną, terroryzmem, dyskryminacją 
mniejszości i nieudolnością struktur państwowych. Dzię-
ki niemieckiemu Prezydentowi na igrzyskach pojawiły się 
ekipy reprezentujące narody, nie zaś okupowane lub ogar-
nięte wojnami domowymi państwa, z ludnością skazaną na 
dramat uchodźstwa. Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
pod przewodem dr. Bacha stanął zdecydowanie po stronie 
sportowców, a nie polityków i generałów. Spektakularnym 
sukcesem stało się też wystąpienie na igrzyskach wspólnej 
reprezentacji obu Korei.

Trzeci obszar to walka o czystość sportu, przede wszyst-
kim bezkompromisowa, odważna postawa wobec zagroże-
nia sztucznym dopingiem. Uprzejmy i elegancki Prezydent 
MKOl nie wahał się podjąć decyzji wykluczających z igrzysk 
reprezentacje poszczególnych państw, z mocarstwami włącz-
nie. Trudno uznać za de�nitywnie zakończone starcie zwo-
lenników czystego sportu i brudnego sportu, ale z pewnością 
w ostatnich czasach nastąpił w tej sprawie istotny przełom.
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Obszar czwarty to podjęcie szeroko zakrojonej próby otwar-
cia na żywiołowo powstające, coraz bardziej atrakcyjne dla 
młodzieży nowe dyscypliny sportowe. Doktor Bach okazuje 
od lat żywe zainteresowanie w tym zakresie, między innymi 
inicjując i wspierając igrzyska sportów nieolimpijskich. Re-
prezentuje w tej materii rozważny, lecz rozwojowy kierunek 
myślenia. Choć jeszcze daleko do prowadzenia, obok letnich 
i zimowych, wiosennych i jesiennych igrzysk olimpijskich 
(wedle niedawno zgłoszonego polskiego projektu), to trzeba 
wyrazić uznanie, iż MKOl pod przewodnictwem ¢omasa 
Bacha jest na najlepszej drodze ku otwartości i nowoczesno-
ści przekształceń programowych, nie zamykając się w do-
stojnej tradycji, lecz reagując na wyzwania ze strony samej 
sportowej młodzieży.

Piąty, warty specjalnego podkreślenia obszar działań Prezy-
denta MKOl, wiąże się z ambicją wzmocnienia demokratycz-
nych zasad w funkcjonowaniu struktur ruchu olimpijskiego 
i rozszerzenia pola współpracy zarówno z zasłużonymi, jak 
i nowymi kadrami kompetentnych, wykształconych i ener-
gicznych osób z krajów dotąd mniej zauważanych. Tendencja 
ta widoczna jest również we wspomnianych już uproszczo-
nych procedurach przyznawania statusu miasta olimpijskie-
go, dbałości o wymiar ekologiczny i ekonomiczny zarazem. 
Doktor Bach wyznaje pogląd, że igrzyska olimpijskie mają 
z zasady stać się bodźcem rozwojowym, nigdy zaś przy-
czyną kryzysów, zwłaszcza nieopłacalnych, jednorazowych 
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inwestycji na pokaz. Igrzyska muszą być raczej skromne niż 
urządzane z przepychem. Powinny uczyć prostoty, solidności 
i pragmatyzmu, a unikać megalomanii narodowej i służby 
interesom władzy politycznej. Niesławnej pamięci igrzyska 
berlińskie z 1936 roku zostają w ten sposób de�nitywnie 
przekreślone.

Na długiej i pięknej liście zasług ¢omasa Bacha widać także 
akcenty polskie, z jego specjalnym, przyjaznym stosunkiem 
do naszego sportu i do środowiska olimpijskiego w szczegól-
ności. Oczywiste są więzy koleżeństwa łączące Prezydenta 
MKOl z dawnymi rywalami z szermierczej planszy. Częste 
są jego wizyty w Polsce zarówno z okazji wielkich imprez, 
jak i gospodarskich wizyt roboczych. Warte zauważenia jest 
zaufanie do sprawności organizacyjnej Polaków, czego do-
wodzi coraz gęściej zapisany kalendarz prestiżowych zawo-
dów rozgrywanych w Polsce. Autentyczna i serdeczna była 
przyjaźń i współpraca Bacha z Ireną Szewińską, kontynu-
owana dzisiaj z kierowniczym aktywem PKOl. Życzliwy sto-
sunek Prezydenta MKOl wobec skądinąd ogromnego grona 
współpracowników potwierdzany jest faktem obecności we 
wszystkich niemal krajach tworzących rodzinę olimpijską. 
Doktor Bach jest uosobieniem zasady, że wszyscy olimpij-
czycy są braćmi. Ruch olimpijski w wydaniu Bacha ma wciąż 
niespełnione zadanie tworzenia trwałej podwaliny pod edu-
kację moralną, tak aby stadion był nie tylko emanacją postaw 
widowni i mediów, ale by stał się autentycznym wzorcem 



piękna, dzielności i cnót moralnych. Ten punkt widzenia 
przebija od lat w tekstach i wystąpieniach dr. Bacha, czło-
wieka należącego bez wątpienia do grona najpoważniejszych 
autorytetów współczesnego świata, o olbrzymim wpływie na 
poglądy oraz postawy, dzięki potężnemu oddziaływaniu jego 
olimpijskiej i sportowej aksjosfery.

Konkluzja

Nadanie godności doktora honoris causa ¢omasowi Ba-
chowi przez Uniwersytet Gdański, w świetle przytoczo-
nej oceny, uznaję za akt w pełni uzasadniony. Dodam, że 
decyzja ta ma charakter symboliczny nie tylko w aspekcie 
stosunków polsko-niemieckich i wspólnoty uniwersalnych 
wartości, wyznaczonych przez znak pięciu kół olimpijskich, 
lecz także z powodów kalendarzowych. W 2019 roku przy-
pada, mianowicie, 100-lecie powstania Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, a więc wprowadzenia naszych sportowców 
(i artystów w konkursach sztuki) do światowej, olimpijskiej 
rodziny. Konkluzja niniejszej opinii jest zatem jednoznacz-
nie pozytywna.

Kraków, 15 kwietnia 2019 roku
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Dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej

Opinia o dorobku  
Doktora �omasa Bacha –  

Prezydenta Międzynarodowego  
Komitetu Olimpijskiego

w związku z wnioskiem Rady Wydziału Nauk Społecznych  
Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącym nadania  

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

1.  Tytuł doktora honoris causa jest zgodnie z obyczajami 
i tradycjami akademickimi najwyższą godnością nadawaną 
przez uczelnie wyższe osobom, które z punktu widzenia 
wnioskodawców przyczyniły się do rozwoju nauki, kultury 
i życia społecznego. Tytułem tym wyróżniane są zatem osoby, 
które wniosły znaczący wkład w rozwój określonej dziedzi-
ny życia, ale jednocześnie poprzez swą działalność publiczną 
miały niebagatelny, pozytywny wpływ na życie społeczne.
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Jak rozumiem, takimi właśnie motywami kierowały się władze 
akademickie i społeczność Wydziału Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Gdańskiego, które z inicjatywy Prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego skierowały wniosek do Konwentu 
Godności Honorowych Uniwersytetu w sprawie nadania ty-
tułu doktora honoris causa dr. ¢omasowi Bachowi, Prezy-
dentowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

2.  Wobec szerokiego zakresu osiągnięć Kandydata na niwie 
upowszechniania pokoju na świecie poprzez sport, w tym 
współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz 
związków z Polską i Polskim Komitetem Olimpijskim, po-
niższa opinia skupia się na jego roli w kształtowaniu ruchu 
olimpijskiego.

Powstały w 1894 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
zajmuje się nie tylko organizowaniem igrzysk olimpijskich, 
lecz także kieruje ruchem olimpijskim, którego celem jest 
utrwalanie pokoju i budowanie lepszego świata poprzez krze-
wienie idei olimpizmu, a w tym wychowywanie poprzez sport. 
Warto podkreślić, że olimpizm, zgodnie z Kartą Olimpijską 
i zapisanymi w niej fundamentalnymi zasadami, jest �lozo�ą 
życia łączącą sport z kulturą i edukacją. W olimpizmie pod-
kreśla się wychowawcze wartości dobrego przykładu, odpo-
wiedzialności społecznej, poszanowania dla uniwersalnych 
zasad etycznych. Wartości te zapisane są w tradycji, misji oraz 
wizji nie tylko Uniwersytetu Gdańskiego, ale również wielu 
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innych uczelni. Z tego względu sport jest tak ważnym składni-
kiem misji uniwersytetów. To również powód organizowania 
igrzysk studentów zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, 
jak regionalnym i światowym. Warto przy tym wspomnieć, że 
Akademicki Związek Sportowy, koordynujący życie sportowe 
na uczelniach oraz akademicką rywalizację sportową w Pol-
sce i będący organizatorem uczestnictwa polskich studentów 
sportowców w uniwersjadach, jest starszy niż obchodzący 
w tym roku 100-lecie istnienia Polski Komitet Olimpijski. Ta 
akademicka organizacja powstała bowiem już w 1909 roku 
jako wyraz dążenia do przygotowania młodych kadr, spraw-
nych nie tylko intelektualnie, ale i �zycznie, dla spodziewane-
go, odrodzonego państwa polskiego.

Nawiązuję do historii AZS-u, bo podobnie do historii tego 
Związku – odznaczającej się konsekwentnym budowaniem 
kompetencji i zbieraniem doświadczeń – kształtuje się dzia-
łalność Kandydata w ruchu olimpijskim.

3.  Doktor ¢omas Bach już jako aktywny zawodnik szer-
mierki zaangażował się w politykę sportową i zarządzanie 
sportem. W latach 1979–1981 przewodniczył Komisji Za-
wodniczej Niemieckiego Komitetu Sportu Wyczynowego 
w Niemieckiej Konfederacji Sportu, a w latach 1982–1991 
był członkiem niemieckiego Narodowego Komitetu Olim-
pijskiego. Zebrane doświadczenia i osiągnięcia w pracy 
na poziomie krajowym wykorzystał w działaniach w skali 
międzynarodowej.
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W 1981 roku został członkiem grupy założycieli Komisji 
Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 
w tym samym roku na 11. Kongresie Olimpijskim w Baden-
-Baden był przedstawicielem zawodników. W okresie 1985–
1988 zasiadał jako członek w Komisji Prasowej MKOl. 
Doświadczenia w tym zakresie wykorzystał, będąc w latach 
2002–2014 członkiem Komisji Praw Telewizyjnych i No-
wych Mediów MKOl, a w latach 2014–2015 przewodnicząc 
tej Komisji.

W działalności w MKOl wykorzystywał swe prawnicze wy-
kształcenie i praktykę. W latach 1993–2001 był członkiem 
Komisji Prawnej MKOl, a w latach 2002–2014 przewodni-
czył tej Komisji. Ponadto w latach 1995–2001 pełnił funkcję 
członka Komisji Prawo i Sport MKOl, a następnie jej prze-
wodniczącego w okresie od 2002 roku do 2014 roku.

W latach 1994–2013 przewodniczył Wydziałowi Odwo-
ławczemu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. W latach 
1994–1995 przewodniczył Komisji Oceniającej XIX Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich, a w latach 1995–1997 Komisji 
Oceniającej XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Doświadczenie nabyte podczas pracy w różnych komisjach 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zaowocowa-
ło wyborem ¢omasa Bacha na Wiceprezydenta MKOl 
w 2000 roku, a następnie, w 2013 roku, Prezydenta MKOl.
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Warto dodać, że w latach 2006–2013 dr Bach był prezyden-
tem założycielem Niemieckiej Konfederacji Sportów Olim-
pijskich, a od 2013 roku jest jej prezydentem honorowym.

Doktor ¢omas Bach, obejmując funkcję Prezydenta MKOl, 
zapowiedział przeprowadzenie reform o charakterze ewolu-
cyjnym związanych ze zmianami zachodzącymi we współ-
czesnym świecie. Część tych reform może mieć znaczące 
skutki w przyszłości. Dotyczy to na przykład procedury 
wyboru miast gospodarzy igrzysk olimpijskich. Dokument 
Agenda 2020, przyjęty w Monako na 127. Sesji MKOl, za-
wiera dodatkowo rekomendacje dotyczące obniżenia kosz-
tów organizacji igrzysk, a także innych udogodnień organi-
zacyjnych.

Należy odnotować, że działania dr. ¢omasa Bacha jako 
Prezydenta MKOl doprowadziły między innymi do wystę-
pu wspólnej reprezentacji sportowców z obu państw kore-
ańskich podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w Pjongczangu.

Będąc tak długo i tak silnie związanym z MKOl i sportami 
olimpijskimi, dr ¢omas Bach wspiera także organizowanie 
rozgrywek i rywalizacji w sportach nieolimpijskich. Warto 
zauważyć, że w związku z działalnością na tej niwie spor-
towej dr Bach był obecny na rozgrywanych we Wrocławiu 
X Światowych Igrzyskach Sportowych (¢e World Games). 
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Co więcej we wspomnianym dokumencie Agenda 2020 za-
warto rekomendacje związane z możliwością rozszerzania 
katalogu sportów olimpijskich o nowe konkurencje. Celem 
tych działań jest pozyskanie dla idei olimpizmu kolejnych 
środowisk ze wszystkich kontynentów.

Ponadto dr ¢omas Bach, aktywnie uczestnicząc w pracach 
w Komisji Marketingu MKOl (1992–2014) oraz Komisji 
Praw Telewizyjnych i Nowych Mediów, zainicjował utwo-
rzenie olimpijskiego kanału telewizji internetowej – Olym-
pic Chanel. Idea olimpizmu promowana jest przez niego 
także w mediach społecznościowych.

Warte podkreślenia są działania dr. ¢omasa Bacha w za-
kresie praw zawodników. Jest to jeden z jego priorytetowych 
celów realizowanych od momentu, gdy został członkiem 
założycielem Komisji Zawodniczej MKOl. Dzięki swoim 
staraniom doprowadził między innymi do opublikowania 
w 2018 roku olimpijskiej Karty Praw Zawodnika.

Konkludując, należy stwierdzić, że zasługi dr. ¢omasa Bacha 
dla rozwoju sportu, w tym sportu olimpijskiego, a także dla 
pokoju na świecie, są znaczące. Jego współpraca z Organi-
zacją Narodów Zjednoczonych doprowadziła do ustanowie-
nia Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju, 
obchodzonego w kwietniu, co stanowi ważne symboliczne 



podkreślenie funkcji i możliwości sportu w działaniach na 
rzecz praw człowieka.

Uwagę zwraca też konsekwentne zbieranie przez dr. Bacha 
doświadczeń i kształtowanie swych kompetencji w zakresie 
stosowania prawa, wykorzystywania mediów, poszukiwania 
optymalnych procedur i doskonalenia działania tak złożonej 
organizacji, jaką jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski. 
Organizacji mającej wpływ nie tylko na promowanie sportu, 
ale i na wiele innych, odległych od sportu, dziedzin życia. 
Umiejętne wykorzystanie tych doświadczeń sprzyjało roz-
wiązywaniu problemów, jak również podejmowaniu nowych 
inicjatyw sprzyjających krzewieniu idei olimpizmu. Dyna-
miczna działalność dr. ¢omasa Bacha na tych wszystkich 
rozległych obszarach sportu sprawiła, że powierzono mu 
pełnienie zaszczytnej i zobowiązującej funkcji Prezydenta 
MKOl. Stanowi to – moim zdaniem – dobre uzasadnienie 
dla poparcia wniosku o uhonorowanie dr. ¢omasa Bacha 
tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Warszawa, 14 kwietnia 2019 roku
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Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie

Opinia w sprawie nadania  
tytułu doktora honoris causa  

Uniwersytetu Gdańskiego  
Doktorowi �omasowi Bachowi –  
Prezydentowi Międzynarodowego  

Komitetu Olimpijskiego

Pobieżna obserwacja współczesnej kultury popularnej oraz 
fenomenów życia społecznego wskazuje na widoczne i wie-
lopłaszczyznowe oddziaływanie sportu na różne obszary na-
szego życia. Sport ujawnia swe wpływy w formach spędzania 
czasu wolnego, w systemach medialnych, w ekonomii, w sfe-
rach wychowania i zdrowia, ale też w polityce międzynaro-
dowej i transmisji określonych wartości w obszarze globali-
zującego się świata. Naukowa re®eksja nad tymi procesami 
i zależnościami staje się ważnym polem działalności akade-
mickiej. Przestaje nas zatem dziwić podejmowanie tematyki 
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sportowej w pracach akademickich, a także wykorzystanie 
zaawansowanych badań naukowych w dziedzinie sportu. 
W kontekście tej tendencji rzeczą naturalną staje się obec-
ność ważnych osobistości życia sportowego w gaju Akade-
mosa. Jedną z takich osobistości jest bez wątpienia wybitny 
działacz ruchu olimpijskiego dr ¢omas Bach.

¢omas Bach urodził się 29 grudnia 1953 roku w Würz-
burgu. W latach 1973–1978 studiował prawo i politologię 
na uniwersytecie w swym rodzinnym mieście. W 1983 roku 
uzyskał tytuł doktora prawa państwowego i kanonicznego. 
Równolegle z osiągnięciami na polu naukowym dr Bach 
zdobywał międzynarodowe znaczenie w dziedzinie szer-
mierki i ®oretu. Już w 1973 roku w Göteborgu otrzymał ty-
tuł drużynowego wicemistrza świata w rzeczonej dziedzinie, 
w 1977 roku drużynowego mistrza świata w Buenos Aires, 
w 1976 roku zaś drużynowego mistrza olimpijskiego na igrzy-
skach olimpijskich w Montrealu.

Połączenie prawniczego wykształcenia i sportowej pasji za-
owocowały zaangażowaniem dr. Bacha w dziedzinie zarzą-
dzania sportem zarówno w Niemczech, jak i na poziomie 
międzynarodowym. Wymienię tylko kilka, w mojej opinii, 
kluczowych momentów z tego obszaru aktywności dr. ¢oma-
sa Bacha. W latach 1979–1981 był Przewodniczącym Komisji 
Zawodniczej Niemieckiego Komitetu Sportu Wyczynowego 
w Niemieckiej Federacji Sportu. Od 1981 roku do 1988 roku 
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był członkiem założycielem Komisji Zawodniczej Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego. W okresie 2006–2013 
pełnił funkcję prezydenta założyciela Niemieckiej Konfedera-
cji Sportów Olimpijskich.

Próbując uchwycić wieloaspektową działalność dr. Bacha, 
należy zastosować pojęcie holizmu, zgodnie z którym sza-
nuje się różnorodność zainteresowania, lecz zawsze w per-
spektywie, jaką jest człowiek i jego dobro. Takie podejście 
szczególnie widać w połączeniu trzech obszarów działalno-
ści: zaangażowanie w wysokokwali�kowany sport wyczyno-
wy, promowanie etyki rywalizacji, a także działania na rzecz 
równego traktowania sportowców z całego świata.

Istotnym motywem wszystkich aktywności dr. Bacha jest 
bez cienia wątpliwości sport, który nie ogranicza się tylko do 
hal widowiskowych, boisk czy ekonomii, lecz spełnia przede 
wszystkim funkcję realizowania wartości przekładających się 
także na relacje społeczne i kulturowe. W sporcie, uprawia-
nym według zasad i reguł, tkwi ogromna siła jednoczenia na 
wielu płaszczyznach kultury i społeczeństwa.

W celu wydobycia najważniejszych aspektów ludzkiej aktyw-
ności, jaką jest sport, dr Bach podejmował i wciąż realizuje 
konkretne działania. Pierwszym z nich jest walka z dopin-
giem zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zorganizo-
wanych manipulacji dopingowych. Drugim elementem wal-
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ki o czysty sport jest podkreślanie potrzeby autonomii sportu 
w sensie usuwania zewnętrznych nacisków ze strony polityki, 
ekonomii itp., które mogłyby podważyć wiarygodność spor-
towej rywalizacji oraz instytucji powołanych w służbie dys-
cyplinom sportu.

W centrum zainteresowania dr. Bacha niezmiennie od wielu 
lat jego pracy są zawodnicy sportowi. Konkretnym przeja-
wem tej szczególnej troski było opublikowanie z jego inicja-
tywy Karty Praw Zawodnika (2018). Dokument ten ma na 
celu zapobiegać rasizmowi, wyrażać zasady tolerancji płcio-
wej, a także doprowadzić do pełnego równouprawnienia ko-
biet i mężczyzn w ruchu olimpijskim.

Swoistym exposé idei i planowanych działań – mających cha-
rakter ewolucji, a nie rewolucji, jak podkreśla dr Bach – w ru-
chu olimpijskim jest Agenda 2020 przyjęta podczas 127. Se-
sji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Monako. 
W dokumencie tym zawarto czterdzieści rekomendacji, któ-
re mają chronić idee i swoistość igrzysk olimpijskich oraz 
wzmocnić społeczną rolę sportu w utrwalaniu jedności i świa-
towego pokoju. Odnoszą się one między innymi do optyma-
lizacji wyboru miast olimpijskich, tak aby wydarzenia te były 
wpisane w długofalowy plan rozwoju miasta pod względem 
ekonomicznym, infrastrukturalnym czy ekologicznym. Po-
nadto w dokumencie położono nacisk na wymiar etyczny 
sportu w kontekście zmieniających się wymagań. Jednym 
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z postanowień zawartych w Agendzie 2020 było powołanie 
internetowej telewizji MKOl, Olympic Channel, która z po-
wodzeniem funkcjonuje od czasu igrzysk olimpijskich w Rio 
de Janeiro w 2016 roku.

Wspomniane już wcześniej zaangażowanie dr. Bacha 
w społeczne oddziaływanie sportu uwidacznia się najpełniej 
w inicjatywach podejmowanych na rzecz światowego poko-
ju, nawiązujących do starożytnej idei olimpijskiego pokoju. 
Historycznym wydarzaniem były XXIII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie w Pjongczangu, które doprowadziły do ocieple-
nia stosunków pomiędzy zwaśnionymi Koreami. Kierowany 
przez ¢omasa Bacha MKOl zdecydowanie potępia działa-
nia terrorystyczne oraz stara się szukać optymalnych rozwią-
zań w sytuacjach międzynarodowych kon®iktów, będących 
barierą dla zawodów sportowych.

Odpowiadając na ważny problem naszych czasów, jakim jest 
ruch migracyjny, MKOl realizuje liczne programy edukacyj-
ne. W związku z tym pierwszy raz w historii postanowio-
no stworzyć reprezentację uchodźców, którzy wzięli udział 
w igrzyskach w 2016 i 2018 roku.

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej działalność 
dr. ¢omasa Bacha, wyrażam głębokie przekonanie, że za-
sługuje on na wyróżnienie, jakim jest doktorat honoris causa, 
a więc najwyższa godność akademicka. Tytuł ten stanowić 



będzie wyraz uznania dla jego bogatego dorobku, cennego 
i wspierającego holistyczną wizję człowieka, który poprzez 
sport wyraża swój humanizm w pełnym wymiarze. Przy tej 
okazji gratuluję Uniwersytetowi Gdańskiemu włączenia do 
wspólnoty akademickiej tak wybitnego i uznanego na arenie 
międzynarodowej przedstawiciela sportu.

Warszawa, 10 maja 2019 roku
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Laudacja promotorska

Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

Laudacja z okazji nadania godności  
doktora honoris causa  

Uniwersytetu Gdańskiego  
Doktorowi �omasowi Bachowi

Magni�cencjo, Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Wielce 
Szanowny Panie Doktorze, Szanowni Państwo!

Tytuł honorowy, doktor honoris causa, wiąże się z tradycją 
wprowadzoną w XV wieku przez Uniwersytet w Oksfor-
dzie w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych, 
o wysokim statusie naukowym, cieszących się powszechnym 
szacunkiem i niekwestionowanym uznaniem. Decyzja o wy-
różnieniu tym tytułem jest zawsze poprzedzana szczegółową 
analizą osiągnięć i zasług kandydata. Dzisiaj, z woli Senatu 



–  41  –

Uniwersytetu Gdańskiego, w świetle jednoznacznie pozy-
tywnych recenzji, w obecności znamienitych gości celebru-
jemy takie właśnie podniosłe wydarzenie.

Przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji z okazji nadania 
godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskie-
go. Ten honorowy tytuł otrzymuje dzisiaj wybitny działacz 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dr ¢omas 
Bach. Podkreślić więc warto, że sport ujawnia swe wpły-
wy nie tylko w formach spędzania wolnego czasu, w sys-
temach medialnych, w ekonomii, w sferach wychowania 
i zdrowia, ale też w polityce międzynarodowej i transmisji 
określonych wartości w obszarze globalizującego się świata. 
Naukowa re®eksja nad wszystkimi tymi procesami i zależ-
nościami staje się ważnym polem działalności akademickiej. 
Przestaje zatem dziwić podejmowanie tematyki sportowej 
w pracach akademickich oraz wykorzystywanie zaawan-
sowanych badań naukowych w dziedzinie sportu. W kon-
tekście tej tendencji rzeczą naturalną staje się obecność 
ważnych osobistości życia sportowego w gaju Akademosa. 
Jedną z takich osobistości jest bez wątpienia zasłużony dzia-
łacz ruchu olimpijskiego Pan dr ¢omas Bach. Jego droga 
życiowa to droga od zawodnika (szermierza), a następnie 
działacza sportowego zajmującego się polityką sportową 
i zarządzaniem sportem w Niemczech, do działacza mię-
dzynarodowego aktywnie uczestniczącego w różnych struk-
turach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jako 
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Prezydent MKOl dr Bach zapowiedział przeprowadzenie 
ewolucyjnych reform tej instytucji, związanych ze zmia-
nami zachodzącymi we współczesnym świecie. Część tych 
reform może mieć w przyszłości ważne znaczenie nie tylko 
dla sportu. Mamy nadzieję, że tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego stanowić będzie wyraz uznania 
dla bogatego dorobku dr. Bacha, cennego i wspierającego 
holistyczną wizję człowieka, poprzez sport wyrażającego 
humanizm w pełnym wymiarze. Walory osobiste dr. Bacha 
wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie 
kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jed-
ność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego 
charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny praw-
nik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz świato-
wego ruchu olimpijskiego – wszystkie te formy aktywności 
wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót.

Przypomnieć należy, iż działalność dr. Bacha w MKOl zo-
stała podjęta w trudnym czasie, gdy ruch olimpijski przecho-
dził przez różne kryzysy wynikające z komercjalizacji igrzysk 
i powiązanymi z tym zjawiskami korupcyjnymi czy też z afe-
rami dopingowymi. Oceniając wieloaspektową działalność 
dr. Bacha, należy zastosować pojęcie holizmu, zgodnie z któ-
rym szanuje się różnorodność zainteresowania, lecz zawsze 
w perspektywie, jaką jest człowiek i jego dobro. Szczególnie 
widać to w połączeniu trzech obszarów jego działalności: 
zaangażowaniu w wysokokwali�kowany sport wyczynowy, 



promowaniu etyki rywalizacji, a także działaniach na rzecz 
równego traktowania sportowców z całego świata. Doktor 
Bach jest więc uosobieniem zasady, według której wszyscy 
olimpijczycy są braćmi. Jako Prezydent MKOl doprowadził 
między innymi do występu wspólnej reprezentacji sportow-
ców z obu państw koreańskich podczas zimowych igrzysk 
olimpijskich w Pjongczangu oraz aktywnie wspiera organi-
zowanie rozgrywek w sportach nieolimpijskich i podejmu-
je działania w zakresie praw zawodników. Ruch olimpijski 
w jego wydaniu ma wciąż niespełnione i niezwykle ambitne 
zadanie tworzenia trwałej podwaliny pod edukację moralną 
szerszej społeczności.
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Wykład doktora honoris causa  
Uniwersytetu Gdańskiego  
Doktora �omasa Bacha

To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uni-
wersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że 
otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszą-
cym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. 
W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością 
i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego pre-
stiżowego uniwersytetu.

Dzisiejsza ceremonia ma dla mnie tym większe znaczenie, że 
otrzymuję doktorat honoris causa w czasie, gdy Uniwersytet 
Gdański świętuje 50-lecie swojego istnienia, Polski Komitet 
Olimpijski 100-lecie, a Międzynarodowy Komitet Olimpij-
ski 125-lecie.

Jest to bardzo onieśmielające dołączyć do grona wybitnych 
postaci uhonorowanych tym tytułem przez Uniwersytet 
Gdański, wśród których znalazły się tak niezwykłe osobowo-
ści, jak Lech Wałęsa, François Mitterrand czy Elie Wiesel – 
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każda z nich bowiem pozostawiła po sobie niezatarty ślad 
w historii świata. Byłem również bardzo poruszony, kiedy 
dowiedziałem się, że doktoratem honoris causa został wy-
różniony na tej uczelni były Prezydent Niemiec, Richard von 
Weizsäcker, z którym łączyła mnie wieloletnia serdeczna 
przyjaźń. Był moim mentorem, wspierał mnie swoimi roz-
ważnymi, mądrymi radami. Do chwili śmierci pomagał mi 
w mojej ówczesnej pracy prezydenta założyciela Niemiec-
kiej Konfederacji Sportów Olimpijskich i członka MKOl. 
Ta prywatna przyjaźń została wzbogacona o wspólną więź 
z Uniwersytetem Gdańskim.

Wasza uczelnia – czy też nasza, jeśli mogę tak teraz mówić – 
szczyci się wybitnymi osiągnięciami w badaniach i edukacji, 
służąc w ten sposób rozwojowi społeczeństwa. Jej akademic-
kiego ducha określają wartości takie jak szacunek i tolerancja 
dla różnorodności poglądów. Solidarność to kolejny ważna 
wartość naszego uniwersytetu, wartość, która rezonuje szcze-
gólnie tutaj w Gdańsku – mieście wolności, gdzie narodził 
się ruch Solidarność.

Wszystkie te wartości są kluczowe również dla ruchu olim-
pijskiego. To dlatego od razu poczułem więź z Uniwersytetem 
Gdańskim. Wartości te łączą się z wieloma elementami, które 
leżą u źródła Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 
igrzysk olimpijskich, a także naszego celu, by uczynić świat 
lepszym i spokojniejszym miejscem do życia poprzez sport. 
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Nadrzędną misją Międzynarodowego Komitetu Olimpij-
skiego jest dążenie do tego, by sport służył pokojowemu 
rozwojowi ludzkości. Olimpijskie wartości, takie jak wybitne 
osiągnięcia, przyjaźń i szacunek, są najważniejsze we wszyst-
kim, co robimy.

Poprzez uniwersalność i swój globalny zasięg igrzyska olim-
pijskie pokazują nam, jak świat mógłby wyglądać, jeśli kiero-
walibyśmy się olimpijskimi wartościami pokoju, solidarności 
i szacunku. W wiosce olimpijskiej, w której sportowcy miesz-
kają w trakcie zawodów, przebywają razem zgodnie pod jed-
nym dachem reprezentanci ze wszystkich 206 narodowych 
komitetów olimpijskich i olimpijskiej drużyny uchodźców 
MKOl. Jedzą wspólnie posiłki, dzielą się swoim doświadcze-
niem i emocjami. Są rywalami w sporcie, ale wzajemnie się 
szanują zarówno wtedy, kiedy wygrywają, jak i wtedy, kiedy 
przegrywają. Olimpijski duch jest doświadczeniem de�niu-
jącym wszystkich olimpijczyków.

Zawsze kiedy spotykam sportowców olimpijskich, bez 
względu na to, z jakiego kraju pochodzą czy też kiedy 
uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich, wspólne doświad-
czenie wioski olimpijskiej łączy nas i natychmiast staje się 
tematem rozmowy. Dlatego również teraz jako Prezydent 
MKOl staram się zatrzymać w wiosce olimpijskiej przynaj-
mniej na kilka dni.
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Udział w igrzyskach olimpijskich jest niezwykłym przeży-
ciem dla każdego sportowca. Mogę powiedzieć ze swojego 
własnego doświadczenia, że nic nie może się z tym równać. 
Jest to oczywiście przede wszystkim święto sportowców 
i sportu. Jednak jest to również onieśmielające uczucie, kie-
dy zdasz sobie sprawę, że jako sportowiec stanowisz część 
czegoś większego. Jesteś częścią drużyny. Jesteś częścią 
prawdziwej globalnej społeczności. Jesteś częścią jedynego 
wydarzenia, które gromadzi cały świat pod jednym dachem. 
Na igrzyskach olimpijskich wszyscy są równi. W ten sposób 
każdy jest traktowany z godnością.

W sporcie olimpijskim wszyscy przestrzegają tych samych 
zasad, bez względu na społeczne pochodzenie, płeć, rasę, 
orientację seksualną czy poglądy polityczne. Zasada niedy-
skryminacji pozwala promować na igrzyskach olimpijskich 
pokój i wzajemne zrozumienie.

Kiedy 125 lat temu założyciel Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego, Pierre de Coubertin, wskrzesił ideę igrzysk 
olimpijskich, widział w niej sposób na upowszechnianie 
pokoju między narodami i ludźmi. Zawsze wizjonerski, po-
wiedział: „Jeśli instytucja igrzysk olimpijskich będzie się roz-
wijać, może stać się potężnym czynnikiem w zapewnieniu 
pokoju na świecie”.
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Siłą igrzysk olimpijskich jest ich uniwersalność. Tylko one 
mogą zbliżyć do siebie cały świat w pokojowej rywalizacji. 
Ale możemy tego dokonać na igrzyskach tylko, jeśli każdy 
ma możliwość wzięcia w nich udziału. Misję tę wypełnimy 
jedynie wówczas, kiedy będziemy okazywać sobie wzajemnie 
szacunek i solidarność.

Dlatego właśnie solidarność znajduje się w centrum dzia-
łalności MKOl. Z tego też powodu wspieramy sportowców 
ze wszystkich 206 narodowych komitetów olimpijskich na 
świecie i olimpijskiej drużyny uchodźców MKOl. Dotyczy 
to oczywiście również polskich sportowców, którzy są zna-
komitymi ambasadorami Polski, przynosząc dumę i radość 
swojemu narodowi.

Wzór solidarności pokazuje, dlaczego MKOl przeznacza aż 
90 procent swoich dochodów na rzecz rozwoju sportowców 
na całym świecie. Nasze �nansowe wsparcie tra�a do komi-
tetów organizacyjnych, które przygotowują igrzyska olimpij-
skie i zapewniają sportowcom tę unikalną scenę, by mogli na 
niej zabłysnąć; do narodowych komitetów olimpijskich, po-
magając sportowcom w poszczególnych krajach; i wreszcie 
do międzynarodowych federacji sportowych, aby wspoma-
gać sportowców i rozwój ich dyscyplin sportowych. Dzięki 
ideałowi solidarności 5 bilionów dolarów amerykańskich co 
cztery lata jest przeznaczanych na rozwój sportowców i spor-
tu na całym świecie.
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Dochody MKOl opierają się wyłącznie na sponsoringu i pra-
wach do mediów i nawet jeden grosz z pieniędzy podatni-
ków nie tra�a do jego budżetu. Wyraźnie trzeba powiedzieć, 
że dla MKOl pieniądze nie stanowią celu samego w sobie. 
Są tylko środkiem służącym do realizacji naszej misji, aby 
uczynić świat lepszym miejscem dzięki sportowi.

Innym wyrazem tej solidarności jest olimpijska drużyna 
uchodźców MKOl, która powstała w związku z igrzyskami 
olimpijskimi w Rio de Janeiro w 2016 roku. Włączając do 
igrzysk drużynę uchodźców na tej samej podstawie, jak inne 
drużyny z 206 narodowych komitetów olimpijskich, chcie-
liśmy zanieść przesłanie nadziei do uchodźców na całym 
świecie. Sportowcy uchodźcy pokazali, że wszyscy jesteśmy 
częścią tej samej ludzkości. Niestety powody, dla których po 
raz pierwszy utworzyliśmy taką drużynę, nadal są aktualne, 
dlatego podjęliśmy decyzję, aby ponownie powołać olimpij-
ską drużynę uchodźców MKOl i włączyć ją do igrzysk olim-
pijskich, tym razem w Tokio w 2020 roku. 

Solidarność wymaga wkładu ze strony silnych partnerów. 
Potrzebujemy silnych narodowych komitetów olimpijskich, 
takich jak Polski Komitet Olimpijski, aby promować i roz-
wijać krajowych sportowców i zarazem solidaryzować się ze 
sobą. Kilka dni temu uczestniczyłem w obchodach 100-lecia 
działalności PKOl i mogę powiedzieć, że polscy sportowcy 
i polski sport mają wszelkie powody ku temu, aby spoglądać 
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pewnie w przyszłość. Pod przywództwem Prezesa Andrzeja 
Kraśnickiego PKOl wytrwale realizuje obowiązek wspiera-
nia sportu i szerzenia wartości olimpijskich w społeczeń-
stwie. W ten sposób jest bardzo ważnym i cenionym człon-
kiem ogólnoświatowego ruchu olimpijskiego.

Aby osiągnąć uniwersalność igrzysk olimpijskich, potrze-
bujemy jednak nie tylko solidarności. Konieczne jest także 
zachowywanie ścisłej politycznej neutralności. Jedynie zasa-
da politycznej neutralności daje pewność, że igrzyska mogą 
stać ponad i poza politycznymi podziałami istniejącymi we 
współczesnym świecie.

Polityczna neutralność ściśle łączy się z autonomią sportu. 
Możesz być neutralny tylko, jeśli pozostajesz autonomiczny. 
Dzięki autonomii możemy sprawić, że zastosowanie zasad 
i reguł sportu będzie jednakowe na całym świecie. Bez tych 
globalnych zasad i reguł nie byłoby uczciwej międzynaro-
dowej rywalizacji. Wiemy jednak również, że z autonomią 
wiąże się odpowiedzialność. Tak jak ruch olimpijski oczeku-
je od polityki poszanowania autonomii sportu, tak polityka 
może oczekiwać od nas szacunku dla standardów dobrego 
zarządzania. Z tego względu autonomia i dobre zarządzanie 
to dwie strony tej samej monety.

Podczas gdy rządy mają swoje określone obszary odpowie-
dzialności w społeczeństwie, jednym z kluczowych obowiąz-
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ków MKOl jest dbałość o przestrzeganie zasad Karty Olim-
pijskiej w trakcie igrzysk olimpijskich. Dotyczy to w takim 
samym stopniu sportowców, jak i pozostałych uczestników 
igrzysk. Dzięki temu podczas zawodów każdy ma zagwaran-
towane podstawowe równe prawa, takie jak niedyskrymino-
wanie czy wolność prasy do relacjonowania.

Aby zapewnić te prawa, potrzebujemy dialogu z naszy-
mi partnerami o fundamentalnych zasadach i wartościach. 
W dialogu tym MKOl z jednej strony musi być politycznie 
neutralny, z drugiej jednak strony nie może być apolityczny. 
Nie jest on ogólnoświatowym rządem. Nasze obowiązki do-
tyczą organizacji igrzysk olimpijskich. Nie mamy ani manda-
tu, ani możliwości, aby zmieniać prawa czy polityczny system 
suwerennego państwa. Możemy na przykład sprzeciwiać się 
karze śmierci, ale z pewnością nie mamy kompetencji, aby 
narzucać taki pogląd suwerennemu narodowi lub odbierać 
mu możliwość organizowania igrzysk. To nie należy ani do 
naszej misji, ani do naszych uprawnień. Jakkolwiek otrzy-
manie prawa do organizacji igrzysk nie oznacza, że MKOl 
zgadza się ze wszystkim, co dzieje się w danym kraju.

Konkretnym sposobem zadbania o realizację wartości pod-
czas igrzysk olimpijskich jest zapisanie podstawowych praw 
i zasad w kontraktach zawieranych z gospodarzami igrzysk. 
Dzięki temu zobowiązują się oni do przestrzegania zapisów 
już na etapie ubiegania się o prawo do organizacji igrzysk. 



–  52  –

Gospodarze są zatem zobligowani do przestrzegania Kar-
ty Olimpijskiej i kontraktów zawieranych ze wszystkimi 
uczestnikami igrzysk, jak również kontraktów dotyczących 
wszelkich spraw związanych z igrzyskami. Ostatnio dokona-
liśmy zmian w kontrakcie gospodarzy, wprowadzając w nim 
część zaprojektowaną w celu wzmocnienia i ochrony praw 
człowieka. Zobowiązania obecnie wskazują, że prawa czło-
wieka są przestrzegane na podstawie międzynarodowych 
umów i standardów, w tym Wytycznych ONZ dotyczących 
Biznesu i Praw Człowieka.

Obszary odpowiedzialności muszą być jasno zde�niowane. 
Nie można oczekiwać od MKOl czy jakiejkolwiek innej 
organizacji sportowej rozwiązywania spraw politycznych 
lub dotyczących praw człowieka, których pokolenia rządów 
i polityków nie były w stanie rozwiązać. W zakresie naszej 
odpowiedzialności leży promowanie i przestrzeganie praw 
człowieka. Jest to nasz wyraźny obowiązek. Odzwierciedlają 
się w nim wartości, które reprezentujemy. Właśnie to spor-
towcy olimpijscy pokazują światu. 

W związku z tym MKOl zawsze zrobi to, co jest w jego 
mocy, aby utrzymać i bronić wartości solidarności, szacun-
ku i niedyskryminowania, na których opierają się igrzyska 
olimpijskie.
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Z tego względu w 2014 roku przyjęliśmy program reformy 
Agenda 2020. Czterdzieści rekomendacji zawartych w tym 
dokumencie opiera się na trzech �larach: wiarygodności, sta-
bilności i młodości, które kierowały działaniami MKOl od 
zawsze. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek. Nadrzęd-
nym założeniem Agendy 2020 jest wzmocnienie roli sportu 
w społeczeństwie w celu upowszechniania wartości olimpij-
skich w dzisiejszym społeczeństwie.

Najbardziej aktualnym przykładem tego, jak promujemy 
wartości pokoju, niedyskryminowania i szacunku w świecie, 
są zimowe igrzyska olimpijskie w Pjonczangu z 2018 roku. 
Wszyscy pamiętamy niezwykłą chwilę podczas ceremonii 
otwarcia, kiedy sportowcy z narodowych komitetów olim-
pijskich z Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludo-
wo-Demokratycznej maszerowali jako jedna drużyna pod 
wspólną Flagą Zjednoczenia. Wydarzenie to stało się potęż-
nym przekazem pokoju płynącym z Korei do świata.

Chwila ta nie była oczywiście przypadkowa. Stanowiła re-
zultat długiego procesu negocjacji, które MKOl prowadził 
od 2014 roku, i zaangażowania rządu na wysokim szczeblu. 
To właśnie wtedy zainicjowaliśmy specjalny program mający 
wspierać sportowców z Korei Północnej, aby mogli zakwali-
�kować się do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczan-
gu. W tamtym czasie byliśmy osamotnieni w tych działa-
niach, ponieważ zainteresowanie ówczesnego rządu Korei 
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Południowej w uczestniczeniu sportowców z Korei Północ-
nej było, mówiąc dyplomatycznie, niewielkie.

Sytuacja się zmieniła, kiedy spotkałem się z nowo wybranym 
Prezydentem Korei Południowej, Moon Jae-inem, wkrótce 
po objęciu przez niego urzędu w maju 2017 roku. Byliśmy 
zgodni co do tego, że udział sportowców z Korei Północnej 
w Pjongczangu będzie priorytetem i zadaniem MKOl, nato-
miast Prezydent Moon i jego rząd będą wspierali inicjatywy 
MKOl w sferze politycznej.

Jednak w drugiej połowie 2017 roku napięcia polityczne na 
Półwyspie Koreańskim znacząco eskalowały. Były one na 
tyle poważne, że na kilka miesięcy przed igrzyskami myśl 
o udziale sportowców z Korei Północnej wydawała się wręcz 
niedorzeczna: staliśmy wobec faktu testowania pocisków 
rakietowych i broni nuklearnej na Półwyspie Koreańskim. 
Rosnące napięcia stawiały pod znakiem zapytania to, czy zi-
mowe igrzyska olimpijskie w ogóle się odbędą na Półwyspie 
Koreańskim.

W związku z tym MKOl zintensy�kował swoje dyploma-
tyczne starania na wszystkich polach, zawsze zachowując 
ścisłą polityczną neutralność i podkreślając fundamentalną 
misję igrzysk olimpijskich, jaką jest zbliżanie do siebie ludzi 
w pokojowej rywalizacji.
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W trakcie tych niebezpiecznych chwil drzwi MKOl wciąż 
pozostawały otwarte dla udziału sportowców z Korei Pół-
nocnej w igrzyskach w Pjongczangu. Dokonaliśmy tego, 
przedłużając terminy, zapewniając sportowców o wyjątko-
wym charakterze skierowanych do nich zaproszeń i konty-
nuując realizację naszego programu wspierania sportowców. 
Dzięki temu obie strony wiedziały, że mogą liczyć na otwar-
tość MKOl w sprawie uczestnictwa w Pjongczangu.

Postąpiliśmy tak, kierując się wiarą w uniwersalność igrzysk 
olimpijskich. Postąpiliśmy tak na podstawie naszego nie-
wzruszonego przekonania, że sportowcy ze wszystkich na-
rodowych komitetów olimpijskich na świecie powinni mieć 
możliwość uczestniczenia w igrzyskach, nie dyskryminując 
nikogo, bez względu na okoliczności.

Główne działania MKOl w tej sprawie były skupione na re-
zolucji Pokój Olimpijski w Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. Idea tej rezolucja wywodzi się z tradycji liczącej trzy 
tysiące lat, wskrzeszonej zaś przez MKOl i ONZ, i wiąże się 
z wezwaniem do zaprzestania walk w okresie igrzysk olim-
pijskich. Biorąc pod uwagę ówczesną kryzysową sytuację na 
Półwyspie Koreańskim, MKOl wraz z rządem Korei Połu-
dniowej wprowadzili specjalną część w rezolucji Pokój Olim-
pijski, aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczny prze-
bieg zawodów i ich odpowiednią organizację. Po wszystkich 
tych wspólnych staraniach rezolucja została poparta przez 
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rekordową liczbę członków ONZ i przyjęta jednomyślnie 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 2017 roku. 
Dokument ten przyczynił się do osłabienia politycznych na-
pięć, które w sposób oczywisty ujawniły się podczas naszych 
negocjacji prowadzonych z obiema stronami.

Kiedy ostateczne zobowiązanie się Korei Północnej do jej 
uczestnictwa w igrzyskach stało się jasne dzięki noworocznej 
wiadomości z 2018 roku nadesłanej przez przywódcę Korei 
Północnej, natychmiast zorganizowałem spotkanie 20 stycz-
nia 2018 roku w Lozannie między MKOl, oboma narodo-
wymi komitetami olimpijskimi i koreańskimi rządami oraz 
komitetem organizacyjnym igrzysk. 

W rezultacie tego spotkania wszystkie strony biorące w nim 
udział podpisały deklarację Olympic Korean Peninsula Dec-
laration. W dokumencie tym zapisano wyjątkowe decyzje, 
które MKOl podjął, aby uczestnictwo i wspólne działania 
obu drużyn były możliwe. Decyzje te obejmowały uzgod-
nienie, że obie reprezentacje będą maszerować wspólnie 
jako jedna reprezentacja pod nazwą Korei i pod jedną Flagą 
Zjednoczenia. Przyjęcie deklaracji pozwoliło także na stwo-
rzenie wspólnej drużyny kobiet w hokeju na lodzie, złożonej 
z graczy pochodzących z obu narodowych komitetów olim-
pijskich. Po raz pierwszy w historii te dwa narodowe komite-
ty olimpijskie zjednoczyły się, aby wziąć udział w rywalizacji 
sportowej jako jedna drużyna.
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Jeśli jednak ktoś pomyślał, że porozumienie to wszystko wyja-
śniło, jest w błędzie. Szczegółowe polityczne dyskusje powró-
ciły dwa dni przed ceremonią otwarcia, a w wieczór poprze-
dzający rozpoczęcie igrzysk Korea Północna przekazała, że 
być może nie weźmie w nich udziału. Dlatego konieczne było 
wznowienie rozmów. Cztery godziny przed ceremonią otwar-
cia wreszcie doszliśmy do porozumienia przypieczętowanego 
uściskiem dłoni i potwierdzającego przestrzeganie warunków 
zawartych w Olympic Korean Peninsula Declaration.

Kiedy sportowcy z narodowych komitetów olimpijskich 
z obu Korei wreszcie wkroczyli na olimpijski stadion jako 
jedna drużyna, pod jedną ®agą, stanowiło to potężne prze-
słanie Półwyspu Koreańskiego o pokoju dla świata. Nato-
miast gra zjednoczonej drużyny kobiet w hokeju na lodzie 
w wypełnionej po brzegi hali, z niesamowitym wsparciem 
ze strony publiczności, pokazała jednoczącą moc sportu. Na 
ten ważny gest pojawiły się pozytywne odpowiedzi niemal 
z każdego zakątka świata. 

Byliśmy szczęśliwi i dumni, widząc, że nasze wysiłki się 
urzeczywistniły. Ale jeśli mam być szczery, odczułem też 
wówczas wielką ulgę, ponieważ do ostatniej chwili nie byli-
śmy pewni sukcesu.

Wiemy, że sport sam w sobie nie może zapewnić pokoju. 
Polityczne napięcia nie znikną z dnia na dzień. Jednak, jak 
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widzieliśmy w Pjongczangu, igrzyska olimpijskie za pomocą 
potężnych symboli mogą otworzyć drogę do dialogu, drogę 
do przyszłości wypełnionej większym pokojem.

Obaj koreańscy przywódcy podziękowali potem MKOl za 
podjęte działania, które otworzyły drzwi do pokojowych 
rozmów. Przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 
we wrześniu 2018 roku, Prezydent Korei Południowej 
Moon Jae-in podkreślił raz jeszcze ważną rolę, jaką MKOl 
odegrał w zbliżeniu się obu państw. Powiedział: „Między-
narodowy Komitet Olimpijski zasługuje na wielkie uznanie 
za ostatnie zaskakujące zmiany, pomagając Korei Północnej 
we wzięciu udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich 
w Pjongczangu”. 

Natomiast podczas mojej wizyty w Korei Północnej w mar-
cu 2018 roku przywódca kraju Kim Jong-un stwierdził, że 
XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie zmieniły charakter re-
lacji między Koreą Północną i Południową oraz że zostało to 
„całkowicie spowodowane przez wysiłki MKOl”.

Obaj przywódcy zwrócili się do mnie z prośbą o kontynuację 
wspierania politycznego dialogu poprzez sport. Międzyna-
rodowy Komitet Olimpijski zobowiązał się do tego i realizu-
je to zobowiązanie do dnia dzisiejszego. Rok po tym wyda-
rzeniu żywimy nadzieję na kolejny przełom w politycznym 
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dialogu prowadzonym dla zachowania pokoju na Półwyspie 
Koreańskim i poza nim.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu w 2018 roku są 
żywym przypomnieniem wagi olimpijskich wartości w obec-
nych czasach. Słowa Coubertina brzmią tak samo prawdzi-
wie dzisiaj, jak w jego epoce: „Dlatego wznawiane co cztery 
lata igrzyska olimpijskie zawsze muszą tworzyć braterskie 
miejsce spotkania dla młodych z całego świata, miejsce, 
gdzie, stopniowo, wzajemna ignorancja, w jakiej żyją ludzie, 
zniknie. Ignorancja, która wznieca resentymenty i nieporo-
zumienia prowadzące do zażartego kon®iktu”.

Igrzyska olimpijskie nie mogą zapobiec wojnom i kon®ik-
tom. Gromadząc jednak razem sportowców w pokojowej 
rywalizacji, pokazują nam, jak świat mógłby wyglądać, gdy-
byśmy wszyscy kierowali się wartościami olimpijskimi. Sta-
nowią one potwierdzenie naszego człowieczeństwa.

Jest to dla mnie najpotężniejsze przesłanie igrzysk olimpij-
skich. Wiąże się ono ściśle z wartościami olimpijskimi. Są 
one tym, co nas, ruch olimpijski, de�niuje jako społeczność. 
Określają to, co reprezentujemy. Reprezentujemy uniwer-
salność. Reprezentujemy dialog. Reprezentujemy jedność 
w różnorodności. Reprezentujemy tolerancję. Reprezentuje-
my szacunek. Reprezentujemy solidarność.



Igrzyska olimpijskie zawsze budują mosty. Nigdy nie wzno-
szą murów.

Wartości olimpijskie odzwierciedlają się również tutaj, 
w Gdańsku, w mieście wolności i solidarności, zwłaszcza 
na Uniwersytecie Gdańskim. W tych bowiem uniwersy-
teckich salach kolejne pokolenia studentów są inspirowane 
przez te same wartości, które potwierdzają wspólne nam 
człowieczeństwo.

W tym olimpijskim duchu raz jeszcze dziękuję za wielki za-
szczyt, jakiego dzisiaj dostąpiłem. W imieniu ruchu olim-
pijskiego dziękuję za to wyróżnienie. Kontynuujmy razem 
upowszechnianie naszych wspólnych wartości, aby uczynić 
świat lepszym miejscem. 

Gdańsk, 6 listopada 2019 roku



–  61  –

Życiorys Doktora �omasa Bacha

Wykształcenie

1973–1978 Uniwersytet w Würzburgu, 
prawo i politologia

1978–1982 Aplikacja prawnicza
1983 Stopień doktora w zakresie 

prawa państwowego i kanonicznego

Kariera sportowa

1973 Göteborg – drużynowy wicemistrz świata 
we ®orecie

1976 Montreal – drużynowy mistrz olimpijski 
we ®orecie

1977 Buenos Aires – drużynowy mistrz świata 
we ®orecie

1979 Melbourne – drużynowy brązowy 
medalista mistrzostw świata we ®orecie
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Kariera zawodowa

1982 Założenie własnej �rmy prawniczej
1985–1987 Adidas – Dyrektor ds. Promocji 

Międzynarodowej
1988–1900 Przewodniczący Rady Ekspertów 

Federalnego Ministerstwa Gospodarki
1998–obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej 

w Michael Weinig AG
2000–obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej 

w Weinig International AG
2000–2009 Członek Zarządu Siemens Schweiz AG
2006–2013 Prezes arabsko-niemieckiej Izby 

Gospodarczej i Przemysłowej Ghorfa
2008–2013 Przewodniczący Rady Ekspertów 

Melius GmbH
2009–2013 Członek Rady Nadzorczej Bartec GmbH
2009–2013 Członek Rady Nadzorczej Nürnberger 

Versicherung AG Austria

Zarządzanie sportem

1979–1981 Przewodniczący Komisji Zawodniczej 
Niemieckiego Komitetu Sportu 
Wyczynowego w Niemieckiej 
Konfederacji Sportu
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1981 Przedstawiciel zawodników 
na 11. Kongresie Olimpijskim w Baden-Baden

1981–1988 Członek założyciel Komisji Zawodniczej 
MKOl

1982–1991 Członek Indywidualny Narodowego 
Komitetu Olimpijskiego Niemiec

1994–2013 Przewodniczący Wydziału Odwoławczego 
Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu 
w Lozannie (CAS)

2006 Członek Rady Nadzorczej Komitetu 
Organizacyjnego Mistrzostw Świata FIFA

2006–2013 Prezydent założyciel Niemieckiej 
Konfederacji Sportów Olimpijskich

2007–2011 Przewodniczący Zarządu Komitetu 
Organizacyjnego Mistrzostw Świata 
Kobiet FIFA 2011

2013–obecnie Prezydent honorowy Niemieckiej 
Konfederacji Sportów Olimpijskich

2013–obecnie Przewodniczący Międzynarodowej 
Fundacji Olimpijskiego Pokoju

Zarządzanie w Międzynarodowym  
Komitecie Olimpijskim

1981–1988 Członek Komisji Zawodniczej MKOl
1985–1988 Członek Komisji Prasowej MKOl
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1992–2014 Członek Komisji Marketingu MKOl
1993–2001 Członek Komisji Prawnej MKOl
1994–1995 Przewodniczący Komisji Oceniającej 

XIX Zimowych Igrzysk Olimpijskich
1994–1997 Członek Komisji Kolekcjonerów 

Olimpijskich MKOl
1995–1997 Przewodniczący Komisji Oceniającej 

XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich
1995–2001 Członek Komisji Prawo i Sport MKOl
1996–1999 Członek Komisji Ruchu 

Olimpijskiego MKOl
1996–2000 Członek Komitetu Wykonawczego MKOl
1999 Koordynator Grupy Roboczej 

„Rola MKOl” w Komisji MKOl 2000
2000–2013 Wiceprezydent MKOl
2002 Koordynator projektu 

Reforma MKOl 2000
2002–2014 Członek Komisji Praw Telewizyjnych 

i Nowych Mediów MKOl
2002–2014 Przewodniczący Komisji 

Prawo i Sport MKOl
2002–2014 Przewodniczący Komisji Prawnej MKOl
2004 Koordynator Grupy Roboczej 

ds. Wynagrodzeń MKOl
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2013–obecnie Prezydent MKOl (dziewiąty z rzędu), 
wybrany podczas 125. Sesji MKOl 
w Buenos Aires

2014–2015 Przewodniczący Komisji Praw 
Telewizyjnych i Nowych Mediów MKOl

2015–obecnie Przewodniczący Rady Dyrektorów 
Olympic Channel

Tytuły

¢omas Bach jest pierwszym olimpijczykiem, który otrzy-
mał prawo używania skrótu/tytułu OLY przed imieniem 
i nazwiskiem. Posiada liczne tytuły profesora honorowego 
oraz doktora honoris causa, w tym między innymi tytuły 
doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Murcji, 
Uniwersytetu w Montrealu, Uniwersytetu Tsukuba.

Odznaczenia

Prezydent MKOl był wielokrotnie honorowany odznacze-
niami państwowymi, w tym między innymi: Niemieckim 
Federalnym Krzyżem Zasługi, Niemieckim Federalnym 
Orderem Zasługi, Tunezyjską Wielką Wstęgą Narodowego 
Orderu Zasług dla Sportu, Południowokoreańskim Orde-
rem Niebieskiego Smoka za Zasługi dla Sportu.
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Języki

Niemiecki, angielski, francuski, hiszpański.

Agenda 2020

¢omas Bach, obejmując funkcję Prezydenta MKOl, zapo-
wiedział przeprowadzenie reform, które będą bardziej ewo-
lucyjne niż rewolucyjne. W głównej mierze mają one na celu 
dostosowanie sposobu funkcjonowania ruchu olimpijskiego 
do rzeczywistości, która zmienia się współcześnie szybciej 
niż kiedykolwiek. Obecny Prezydent MKOl jest inicjatorem 
strategicznej reformy Agenda 2020, dotyczącej między inny-
mi procedury wyboru miast gospodarzy igrzysk olimpijskich. 
Dokument, przyjęty podczas 127. Sesji Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego w Monako, zawiera czterdzieści re-
komendacji, których głównymi celami są ochrona idei oraz 
wyjątkowości igrzysk olimpijskich, a także wzmocnienie 
roli sportu w społeczeństwie. Najważniejsze postanowienia 
Agendy 2020 dotyczą:
 • optymalizacji wyboru miast gospodarzy igrzysk olim-

pijskich poprzez zaproszenie do procesu aplikacyjnego 
miast, dla których możliwość organizacji igrzysk będzie 
odpowiadała ich potrzebom długoterminowego rozwoju, 
między innymi w aspekcie sportowym, ekonomicznym, 
społecznym oraz ekologicznym;
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 • obniżenia kosztów procesu aplikacyjnego poprzez 
zmniejszenie liczby podmiotów kandydujących oraz za-
pewnienie odpowiedniego wkładu �nansowego ze stro-
ny MKOl;

 • stworzenie możliwości rozszerzenia katalogu dyscyplin 
olimpijskich przez organizatora oraz współorganizacji 
igrzysk olimpijskich przez kilka miast gospodarzy;

 • dążenia do udziału równej liczby kobiet i mężczyzn ry-
walizujących podczas igrzysk;

 • wzmocnienia szóstej fundamentalnej zasady olimpizmu 
poprzez wprowadzenie do Karty Olimpijskiej zasad do-
tyczących tolerancji płciowej;

 • uruchomienia kanału telewizji internetowej MKOl pod 
nazwą Olympic Channel, który od zakończenia igrzysk 
olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku stanowi plat-
formę multimedialną zaspokajającą oczekiwania spor-
towców i fanów olimpizmu przez cały rok;

 • dostosowania i dalszego wzmocnienia zasad dobrego zarzą-
dzania oraz etyki względem zmieniających się wymagań;

 • uwzględnienia interesów sportowców, którzy pozostają 
najważniejszym elementem wszystkich czterdziestu pro-
pozycji, a ochrona ich przed dopingiem leży u podstaw 
�lozo�i MKOl.
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Antydoping

¢omas Bach jako Prezydent MKOl prowadzi stanowczą 
walkę z dopingiem. Realizowana polityka „0 tolerancji” wy-
mierzona jest nie tylko przeciwko pojedynczym próbom sto-
sowania dopingu, ale także przypadkom zorganizowanych 
manipulacji dopingowych. Pod przewodnictwem ¢omasa 
Bacha MKOl, chroniąc czystych sportowców, piętnuje oso-
by faktycznie odpowiedzialne za procedery dopingowe. Jak 
podkreśla Prezydent MKOl, „tylko czyści sportowcy mogą 
nosić miano prawdziwych i wartościowych olimpijczyków”.

Światowy pokój

Międzynarodowy Komitet Olimpijski pod wodzą ¢omasa 
Bacha kontynuuje wysiłki ruchu olimpijskiego dotyczące po-
koju na świecie. Poprzez współpracę z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, MKOl działa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, solidarności, niedyskryminacji oraz fundamental-
nej równości wszystkich ludzi. W efekcie wspólnych działań 
ONZ i MKOl ustanowiono Międzynarodowy Dzień Spor-
tu dla Rozwoju i Pokoju. Na dzień obchodów wyznaczono 
6 kwietnia, datę rozpoczęcia pierwszych igrzysk olimpijskich 
w epoce nowożytnej rozegranych w 1896 roku w Atenach. 
Ustanowienie tego święta symbolizuje uznanie ONZ dla 
możliwości oddziaływania sportu na rzecz praw człowieka, 
rozwoju społecznego oraz gospodarczego.
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O starożytnej idei olimpijskiego pokoju w sposób szczególny 
przypomniano podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich w Pjongczangu. Starania ¢omasa Bacha doprowadzi-
ły do ocieplenia stosunków pomiędzy państwami Korei Pół-
nocnej i Południowej, które od ponad półwiecza pozostają 
w stanie wojny. Ponadto z inicjatywy MKOl reprezentacje 
obu tych państw przemaszerowały podczas igrzysk w Pjong-
czangu pod wspólną Flagą Zjednoczenia, następnie rywa-
lizowały ramię w ramię podczas olimpijskich zmagań. Za 
zasługi na rzecz pokoju Prezydent Korei Południowej wrę-
czył Prezydentowi MKOl najwyższe sportowe odznaczenie 
państwowe, nazywając ¢omasa Bacha prawdziwym twórcą 
pokoju na Półwyspie Koreańskim.

Ponadto MKOl pod wodzą ¢omasa Bacha dąży do zniwe-
lowania dysproporcji w poziomie życia ludzi na świecie. Po-
pularyzuje ideę olimpijską na wszystkich kontynentach. Wy-
razem tych działań jest przyznanie przez MKOl prawa do 
organizacji młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku 
senegalskiemu Dakarowi. Ponadto MKOl nie wyklucza, że 
o prawo organizacji igrzysk olimpijskich w 2032 roku będzie 
ubiegało się jedno z afrykańskich miast, realizując założenia 
Agendy 2020.

Od lat MKOl w sposób zdecydowany potępia akty terroru 
wymierzone przede wszystkim w sportowców, którzy stali się 
o�arami zamachów. Stara się też łagodzić międzynarodowe 
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kon®ikty uniemożliwiające prowadzenie rywalizacji sporto-
wej. Warto dodać, że ¢omas Bach od 2013 roku jest rów-
nież Przewodniczącym Międzynarodowej Fundacji Olim-
pijskiego Pokoju.

Migranci

Wobec rosnących problemów migracyjnych ¢omas Bach 
uznał, że ruch olimpijski nie pozostanie obojętny wzglę-
dem tego zjawiska. Oprócz programów edukacyjnych oraz 
kampanii medialnych, MKOl postanowił po raz pierwszy 
w historii igrzysk stworzyć reprezentację uchodźców, któ-
rzy pod olimpijską ®agą wzięli udział w igrzyskach olim-
pijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz w Pjongczangu 
w 2018 roku. Olimpijska reprezentacja uchodźców wystąpi 
również podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku.

Czysty sport

Według ¢omasa Bacha organizacje sportowe powinny 
zachować właściwą sobie autonomię. Tylko w ten sposób 
sport może funkcjonować w sposób niezakłócony przez ze-
wnętrzne naciski. Jednakże każda z autonomicznych orga-
nizacji musi według Prezydenta MKOl być wiarygodnym 
uczestnikiem wydarzeń sportowych. Od władz organizacji, 
ich polityki i postępowania zależy to, czy sport będzie czysty. 
Według ¢omasa Bacha budowanie wiarygodności sportu 
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rozpoczyna się od budowania wiarygodności autonomicz-
nych organizacji sportowych.

Prawa zawodników

¢omas Bach za najważniejszych uczestników światowego 
ruchu olimpijskiego uważa zawodników. O staraniach na 
rzecz sportowców świadczy jego kariera zawodowa. Tuż po 
przejściu na sportową emeryturę ¢omas Bach został Prze-
wodniczącym Komisji Zawodniczej Niemieckiego Komitetu 
Sportu Wyczynowego w Niemieckiej Konfederacji Sportu. 
W 1981 roku był współzałożycielem Komisji Zawodniczej 
MKOl. Obecnie, już jako Prezydent MKOl, doprowadził do 
opublikowania pierwszej w historii olimpijskiej Karty Praw 
Zawodnika (opublikowanej w przeddzień III Młodzieżo-
wych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires w 2018 roku). 
Przyjęty dokument jest elementem strategii MKOl, która ma 
nie tylko chronić prawa zawodników, przeciwstawiać się rasi-
zmowi oraz wyrażać zasady tolerancji płciowej, ale także do-
prowadzić do pełnego równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
w ruchu olimpijskim. Wyrazem tych działań jest realizacja 
wytycznych zawartych w Agendzie 2020, które wskazują, że 
w igrzyskach olimpijskich powinna brać udział równa liczba 
kobiet i mężczyzn. Te założenia mają być zrealizowane już 
podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.
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Nowe media

Wobec wyzwań, jakie niesie za sobą postępująca cyfryzacja, 
MKOl dąży do tego, by samodzielnie kreować najnowocze-
śniejsze narzędzia komunikacyjne. ¢omas Bach doprowa-
dził do powstania pierwszego w historii olimpijskiego kana-
łu telewizji internetowej – Olympic Channel. Tym samym 
MKOl popularyzuje idee olimpijskie, wykorzystując własne 
kanały medialne, w tym również media społecznościowe. 
Obecnie ¢omas Bach pełni funkcję Przewodniczącego 
Rady Dyrektorów Olympic Channel.

Relacje z Polską

Przyjazne relacje z Polską sprawiają, że ¢omas Bach jest 
nad Wisłą częstym gościem. Najpierw jako szef Niemieckiej 
Konfederacji Sportów Olimpijskich, później już jako Prezy-
dent MKOl odwiedzał Polskę kilkakrotnie. Jedna z jego wi-
zyt miała miejsce przy okazji rozgrywanych w Polsce świato-
wych igrzysk sportów nieolimpijskich (¢e World Games), 
które w 2017 roku odbyły się we Wrocławiu. ¢omas Bach 
gościł wówczas w Centrum Olimpijskim PKOl, a dzień póź-
niej o�cjalnie otworzył X Światowe Igrzyska Sportów Nie-
olimpijskich. Prezydent MKOl pozostaje w bliskich relacjach 
z kierownictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, współ-
pracując najpierw z Piotrem Nurowskim, a obecnie z An-
drzejem Kraśnickim. Przyjaźnił się także z Ireną Szewińską. 



Najpierw jako zawodnicy, później jako członkowie MKOl 
wspólnie zdobywali olimpijskie laury, działając na rzecz świa-
towego ruchu olimpijskiego.

Nowe dyscypliny

Pod przewodnictwem ¢omasa Bacha MKOl pozostaje 
otwarty na możliwość dołączenia do katalogu sportów olim-
pijskich nowych konkurencji. W ramach Agendy 2020 dąży 
do tego, by formuła rozgrywania igrzysk olimpijskich po-
zwoliła zachować przychylność dotychczasowych sympaty-
ków igrzysk i zarazem zjednać sobie nowych fanów. Poprzez 
rozszerzenie katalogu dyscyplin olimpijskich o sporty, takie 
jak sur�ng, skateboarding i wspinaczka sportowa, MKOl 
chce otworzyć się na młodych ludzi, których interesuje sport 
w nowoczesnym wydaniu. Ponadto MKOl okazuje swoje 
wsparcie dla światowych igrzysk sportów nieolimpijskich. 
Współpracując przy organizacji tych igrzysk, sonduje moż-
liwość włączenia nowych dyscyplin do katalogu sportów 
olimpijskich. W ten sposób ruch olimpijski pozostaje otwar-
ty na wszystkie dyscypliny sportowe.
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A brief introduction – Vice-Rector 
for Research and Foreign Co-operation, 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

In conjunction with this year’s inauguration, we have begun 
the celebrations of this special academic year 2019/2020, 
which marks the �ftieth anniversary of the University of 
Gdańsk. In the context of such an important moment for all 
of us, the ceremony of conferring an honorary doctorate on 
¢omas Bach takes on a particular and symbolic dimension. 
¢e Senate of our University, when it formulated the motion 
to bestow this highest of academic honours, drew particular 
attention to Dr Bach’s contribution to the development of 
the international Olympic Movement and his activities in 
support of human rights and world peace. ¢ere is no doubt 
that from the moment that Dr Bach assumed the position of 
President of the IOC, the Olympic Movement has under-
gone a forceful and invigorating transformation. Once more 
sport’s fundamental rules have been proclaimed aloud, as 
they apply not just to outstanding performance and honesty 
in sport itself, but also to the equality of competitive op-
portunities, to mutual respect, and to solidarity. So speaking, 
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thus, of a symbolic dimension, there is no place better than 
Gdańsk and its University to celebrate those very values – 
a place where words such as freedom and solidarity sounded 
forth with all their mighty power.

¢omas Bach is a person who has been exceptionally en-
gaged in his daily social and professional activities, and the 
list of his achievements hitherto – which we can read of 
in the evaluations – is, indeed, impressive. Beginning from 
a splendid sporting career, in which he attained Olympic 
honours and world championship, through active legal 
practice to a period in which he held this highest oÂces in 
the international sports movement, he has always been dis-
tinguished by his strength of character, his persistence, and 
his unshakable ethical stance. ¢anks to these attributes, he 
has become an embodiment of the ethics of competition, of 
work in the cause of the equal treatment of athletes from 
all over the world, of advocacy for eÃective anti-doping test 
procedures, and of support for competition in non-Olym-
pic sports. His rich catalogue of achievements also contains 
one that “had no right” to occur – the joint team of athletes 
from both Korean states during the Winter Olympics in 
Pyeongchang.

¢e examples of our Honorary Doctor’s steadfastness and 
moral stature bring us optimism and raise our spirits, and 
further – as I profoundly believe – may always motivate us to 



improvement in all aspects of our lives… and, therefore, they 
are also worthy of distinction by way of the highest honorary 
academic distinction that our Alma Mater can confer – the 
title of doctor honoris causa of the University of Gdańsk.
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Timeline of the procedure to award 
the title of doctor honoris causa

Dean Faculty of Social Sciences  
Resolution no. 02/06/2019  

of the Council of the Faculty of Social Sciences 
of the University of Gdańsk  

6 June 2019

concerning the award of the title  
of doctor honoris causa of the University of Gdańsk  

to Doctor �omas Bach,  
President of the International Olympic Committee

Pursuant to § 12 paragraph 15 of the Statute of the Univer-
sity of Gdańsk of 8 June 2006 (with amendments, uni�ed 
text of 8 January 2018), the following is decreed:



§ 1

¢e Council of the Faculty of Social Sciences resolves to apply 
to the Senate of the University of Gdańsk to award Dr ¢om-
as Bach, President of the International Olympic Committee, 
the title of doctor honoris causa of the University of Gdańsk.

§ 2

¢e resolution comes into force on the day of its adoption.

Results of secret voting: entitled to vote: 100; present: 64; 
votes given: for – 43, against – 7, abstentions – 9.

Dean
Faculty of Social Sciences

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
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Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG
Dean of the Faculty of Social Sciences  

of the University of Gdańsk

Substantiation and grounds for the proposal  
to grant the title of doctor honoris causa  

of the University of Gdańsk  
to Doctor �omas Bach

¢omas Bach is a world-renowned social activist in the �eld 
of sport; his achievements and engagement in promoting 
the social value of sport cannot be questioned. ¢e social di-
mension of sport is expressed, inter alia, in good-will among 
people, teams, associations, in adherence to the principles of 
fair play, in an objective assessment of oneself and others, 
and in avoiding asocial behaviour. ¢e University of Gdańsk, 
and especially the Faculty of Social Sciences, has for many 
years actively participated in mainstream scholarly-scienti�c 
research into the social role of sport and sporting events.

Dr ¢omas Bach’s activities comprise three main �elds, that 
is, participation in competitive sport at the highest level, 
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promotion of the ethics of sporting competition, and en-
gagement in activities in support of the equal treatment of 
athletes from all parts of the world. In what follows, let me 
set out these �elds of activity.

¢omas Bach completed his studies in law and political sci-
ence at the University of Würzburg. In 1983, he was award-
ed the title of Doctor of Civil and Canon Law. In 1982, he 
set up his own law �rm, and thereafter held management 
and supervisory positions in many large concerns and organ-
izations, including international ones.

¢omas Bach is a medal-winning athlete and outstanding 
sports activist. As a fencer he won the team world champi-
onships in foils in 1976 and 1977, and in 1976 he also took 
the Olympic title.

While he was still an active athlete, he became involved in 
sports policy. In 1991, he became a member of the International 
Olympic Committee, and between 2000 and 2004 and 2006 
and 2013, he was Vice-President of the Executive Committee 
of the IOC. In addition, between 2006 and 2013, he was found-
ing President of the German Olympic Sports Confederation 
(Deutscher Olympischer Sportbund – DOSB), and from 2013 
he has been Honorary President of the Confederation.

On 10 September 2013, he was elected the ninth President 
of the International Olympic Committee. As head of this 
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organization, his concern has been to balance the interests 
of diÃerent participants in the Olympic Movement, and to 
lead the IOC in accordance with the motto “unity and dif-
ference.” ¢e two main aims of his presidency are: improv-
ing the process of the choice of cities competing to hold the 
Olympic Games, and �ghting doping. One of the priorities 
of his presidency has also been to change the existing process 
of Olympic bidding and to ensure balanced development. 
He has proposed a series of reforms (known as the Agenda 
2020), which were adopted at the 127th Session of the IOC 
in Monaco. ¢e reforms are to be ensured by good manage-
ment practice, toleration, and solidarity.

¢e aim of the IOC President is to ensure what can be 
broadly understood as equality and equal opportunities 
in sport. ¢us, one of the priorities proposed by the Bach 
programme is anti-doping measures, which aim to protect 
athletes from harmful substances and to ensure honest com-
petition in accordance with principles of fair play. ¢e Presi-
dent of the IOC has undertaken many steps to ensure “clean 
and healthy sport” – including signing a convention with the 
Spanish Olympic Committee to support further investiga-
tions into the use of illegal substances.

Dr Bach’s work to guarantee equal treatment for athletes from 
all parts of the world cannot be overestimated. According to 
the IOC President, the autonomy of sporting institutions 
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is essential to this aim; thus, the IOC supports all autono-
mous national committees. It is also worth emphasizing the 
work of the IOC President in ensuring gender equality – not 
just in sports events but also within IOC structures. As of 
2018, a total of 42.7 percent of positions on twenty-six IOC 
commissions are held by women, which entails a growth in 
women’s participation of 16.8 percent in comparison to 2017, 
and an improvement of 98 percent over 2013. Further, with 
full respect towards tradition, Dr Bach also values youth; he 
insists that tradition itself is of no value if it is not carried 
forward and developed by a younger generation.

In his public statements, Dr Bach emphasises the positive 
power of sports in respect of the challenges of the contem-
porary world, and he also recognizes sport as an important 
part of education, including that at university level. He 
maintains that sport by its actual realization of the values 
that it promotes can have a positive in®uence on society: it 
has the power to unite and to link diÃerent cultures and na-
tions from all parts of the world. His aim, as expressed in the 
Agenda 2020, is to guarantee a strong foundation whereby 
Olympic values (such as fair play, ethical conduct, and ap-
propriate behaviour in winning and losing alike) will become 
universal values, and at the centre of the Olympic Movement 
will remain the human being – the athlete.
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¢omas Bach has received many honorary professorships 
and honorary doctorates; one of these was given to him by 
the Catholic University of Murcia in 2015.

¢e Faculty of Social Sciences of the University of Gdańsk 
is involved on many levels in promoting the social value of 
sport. Members of our Faculty undertake empirical research 
in the psychology and sociology of sport, and they pub-
lish their results in monographs and scholarly journals that 
reach the widest readership. ¢e Faculty regularly organiz-
es national and international conferences on the social role 
of sport. However, we do not restrict ourselves to scholarly 
exploration of the subject, but we participate in the practi-
cal implementation of those values, for example, by actively 
participating in the Polish Olympic Committee, and also 
by working as psychologists, mentors, or even trainers with 
athletes at various stages of their careers. ¢e Faculty also 
oÃers professional training to trainers in sports psychology. 
Taking into consideration ¢omas Bach’s exceptional activ-
ity as an outstanding activist in the cause of promoting the 
social value of sport and the concerns of the Faculty of Social 
Sciences, it is with complete conviction that I lay before the 
Convention for Honorary Titles of the University of Gdańsk 
a request to consider the proposal to grant Dr ¢omas Bach, 
President of the IOC, the title of doctor honoris causa.

Gdańsk, 17 October 2019



Resolution no. 84/19  
of the Senate of the University of Gdańsk  

of 27 June 2019

regarding conferring the title of doctor honoris causa  
of the University of Gdańsk on �omas Bach

Pursuant to § 11 of the Statute of the University of Gdańsk 
of 8 June 2006 (with amendments), the Senate of the Uni-
versity of Gdańsk confers on ¢omas Bach the title of doc-
tor honoris causa of the University of Gdańsk for his con-
tribution to the development of the international Olympic 
Movement and for his activities in support of human rights 
and world peace.

Chair of the Senate
Rector of the University of Gdańsk

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała



–  88  –

Rewievers’ opinions

Prof. dr hab. Józef Lipiec
Chairman, National Olympic Academy of Poland

Evaluation of the achievements, activity,  
and personal qualities of Doctor �omas Bach

in connection with the commencement  
of proceedings relating to awarding him the title  

of doctor honoris causa of the University of Gdańsk

Dr ¢omas Bach is the �rst President of the Internation-
al Olympic Committee who has himself taken his place on 
the winners’ podium at the Olympic Games. He won a gold 
medal in the team foil event in Montreal in 1976. He repeat-
ed this success on two occasions at the world championships 
(later adding a bronze to his tally of medals). After complet-
ing legal studies and studies in political science in his native 
Würzburg, and after a �ne legal career in his own law oÂce, 
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he obtained the title of Doctor Juris Utriusque (that is, in 
civil and canon law). He subsequently achieved a high pro-
fessional position within German and European corporate 
circles. At a young age, he already held a range of respon-
sible functions, not just in an advisory capacity, but also in 
management and leadership in the strict sense. ¢e list of 
these achievements is impressive, as is his set of increasingly 
responsible functions within sports.

Dr Bach attained a strong and growing position within the 
structures of national and international unions, federations, 
and specialist commissions, extending even to the world 
Olympic Movement. As Chair and key member of the IOC 
Commission, and from 2000 as Vice-President of the IOC, 
he made his mark as a member possessing a high degree of 
competence, broad perspectives, and exceptional reliability. 
¢e crowning achievement of a valuable and praiseworthy 
career was his being entrusted in 2013 with the Presiden-
cy of the IOC, especially, it is worth noting, in a period of 
some diÂculty for contemporary sport. Dr Bach’s personal 
qualities are shown in his exceptional many-sidedness, his 
very varied competences and forms of engagement, along 
with, however, the integrity, durability, and identity of his 
ethical positions and forceful character. An Olympic master 
sportsman and, at the same time, an outstanding jurist and 
manager, as well as an uncommon creative force and activist 
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in the world Olympic Movement, he possesses an incidental 
range of virtues reminiscent of the ancient kalokagatia.

I wish to stress this element here, especially in the context of 
Polish experience. In Poland for almost forty years a special 
medal Kalos Kagathos has been awarded to those outstand-
ing sportspersons who – beyond the �nishing line – in lat-
er life have been able to reach heights outside the stadium, 
the sports hall, or the arena, adding to the successes of their 
younger years achievements in other �elds that are in no way 
inferior: scholarly-scienti�c, professional, artistic, and civic 
ones. ¢e Kalos Kagathos, of course, is only awarded to Poles, 
but Dr Bach is, nevertheless, a model example of that Pla-
tonic ideal of the oneness and unity of the good, the true, and 
the beautiful, and, thus, of those values linked with both the 
ancient and modern Olympic Movement. ¢omas Bach’s 
life – rich in quality, intense in its engagement and in its cult 
of solid work – initially led to success in a sporting career, 
one that demanded much eÃort and renunciation, qualities 
that are necessary in sport at the highest level. But parallel to 
these, he developed his intellectual abilities, attaining succes-
sive achievements and degrees in the �eld of law. A profound 
education, personal professional experience, and, above all, 
a clear vision, born of the spirit of Coubertin, of sport that 
is clean, honest, and universal, were early and immediately 
noticed in German circles and later in the international are-
na. ¢e young activist and outstanding jurist was recognized 
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as a clear-headed organizer and thoughtful moderator, del-
egated by sportspersons themselves to the Athletes’ Com-
mission of the IOC; he was subsequently noted as a highly 
competent, exceptionally hard-working and reliable expert 
and coryphaeus of successive – and I do not hesitate to say 
all – important areas of the operations of the most powerful 
sports organization in the world. It is worth recalling that 
¢omas Bach has devoted an especially large amount of time 
and energy to legal, �nancial, media-related, and anti-dop-
ing issues, as well as to women’s sports. He has also tirelessly 
worked in the cause of the Olympic Movement’s full partic-
ipation in building world peace.

Dr Bach took on a new leadership role after accepting the po-
sition of President of the International Olympic Committee. 
His energy, multi-facetted competence, integrity of character, 
and outstanding personal qualities and abilities as a medi-
ator, rapidly made it possible for him to implement impor-
tant remedial projects in several especially important �elds 
of Olympic responsibility. In the future, history will show the 
full extent of the import of these endeavours; already today, 
however, it is possible to see the �rst eÃects of the changes, 
above all in the general transformation of IOC policies from 
defensive ones to decidedly oÃensive and creative ones.

Here one should mention some examples. ¢e �rst of these 
is the preparation and consistent implementation of the 
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Agenda 2020 project, focused on the task of equalizing op-
portunities and simplifying procedures connected with ap-
plications for hosting the Olympic Games. ¢e obligation of 
sport is to be concerned rigorously not just about equality and 
justice at the starting line or in the course of competition, but 
also in the period preceding the start and after completion of 
the contest. ¢is demand also applies to the community of fu-
ture organizers of the Games, often prevented from applying 
by drawn-out and expensive application procedures, which, 
willy-nilly, impose unhealthy competition, gigantism, Byz-
antine luxury, against a background of corruption, and, also, 
a prodigal waste of resources, mainly in respect of not using 
sites after the Games are over. Attempts were also evident on 
the part of wealthy states and concerns to monopolize organ-
ization of the Games. ¢omas Bach’s plan is a clear declara-
tion to oppose all these threats, and one can readily see that it 
has already entered into practice. ¢e Agenda also relates to 
the issue of equality of professional and social opportunities. 
In the 125-year-long history of the modern Olympic Move-
ment, the problem of unequal economic and political deter-
minants has sometimes been ignored; these make it impos-
sible for youth from regions of poverty, underdevelopment, 
and various forms of discrimination to take part. Dr Bach 
has shown himself to be a consistent advocate of an expand-
ed and active system aimed at equalizing opportunities and 
oÃering Olympic support. Of course, this also involves oppo-
sition to racism and the unequal treatment of women’s sports.
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¢e second area of challenges associated with the name of 
Dr Bach, is his bold and unambiguous position in relation 
to the neutrality of the Movement, with a simultaneous en-
gagement on the side of humane and democratic values, es-
pecially those to do with freedom, and those unequivocally 
linked with human rights. Dr Bach has strengthened coop-
eration with the United Nations, especially in building the 
foundations for general peace (thereby invoking both the 
ancient idea of ekecheiria and the celebrated Enlightenment 
legacy of Immanuel Kant). He has attempted to face polit-
ical challenges, especially those encountered by sportsmen 
and sportswomen of countries aÃected by war, terrorism, 
discrimination against minorities, and by the inadequacy 
of state structures. ¢anks to this German President, teams 
have appeared at the Olympic Games representing peoples 
and nations, not just those occupied or in the throes of civil 
war, but also peoples condemned to the tragedy of migra-
tion, exile, and refugee status. Under Bach’s leadership, the 
IOC has taken a stand decisively on the side of sports-
men and sportswomen, and not on that of politicians and 
generals. A spectacular success was also the appearance at 
the Olympic Games of a joint team from both North and 
South Korea.

A third �eld is the struggle for the cleanliness of sport, above 
all, an uncompromising and bold position in relation to the 
threat of arti�cial doping. ¢e polite and elegant President of 
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the IOC has not hesitated to take decisions to exclude teams 
from particular states from the Games, including those from 
the great powers. We cannot say that the struggle of the pro-
ponents of clean sport and dirty sport has been de�nitively 
concluded, but there has certainly been a substantial break-
through in recent times.

A fourth �eld is a broadly conceived attempt to open the 
Games to the exuberantly proliferating sporting disciplines 
that are increasingly attractive to youth. For years, Dr Bach 
has shown a lively interest in this area by, inter alia, initi-
ating and lending support to the World Games (involving 
non-Olympic sports). Here Dr Bach represents a prudent 
but progressive, an evolutionary line of thought. Although 
we are still far away from the introduction of Spring and 
Autumn Games alongside the Summer and Winter ones 
(according to a recently announced Polish project), it must 
be acknowledged that, under ¢omas Bach, the IOC is 
moving towards openness and modernity in programme 
transformation; it has not enclosed itself in august tradi-
tion, but responds to the challenges that come from sport-
ing youth itself.

¢e �fth area of activity of the ninth President of the IOC – 
and this is worth particular emphasis – is connected with 
an ambition to strengthen democratic principles in the 
functioning of the Olympic Movement’s structures, and to 
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broaden cooperation both with deserving and experienced 
personnel and with new personnel embodied in competent, 
trained, and energetic persons drawn from countries that 
have hitherto attracted little attention. ¢is tendency is ap-
parent both in the above-mentioned simpli�ed procedures 
involved in becoming recognized as an Olympic city, and in 
a concern for the ecological and economic dimension of this. 
Dr Bach holds the view that the Olympic Games should, 
in principle, be a developmental stimulus, but never a cause 
of crisis, especially not of economically non-viable, one-time 
investments undertaken only for show. ¢e Games should be 
modest, rather than organized with a vain splendour. ¢ey 
should teach simplicity, solid virtues, and pragmatism; they 
should avoid national megalomania and service in the inter-
ests of political authority. ¢e notorious Berlin Olympics of 
1936 will thus be struck from the record.

In the long list of ¢omas Bach’s �ne achievements one 
can also see Polish motifs, connected with his particular 
and friendly relationship to Polish sport and to the Olym-
pic community. Of course, there are the long-term links to 
his former rivals on the fencing piste. ¢e President of the 
IOC makes frequent trips to Poland, both during important 
sporting events and for working visits. It is worth noting that 
he has con�dence in our organizational eÂciency, which is 
attested to by the increasingly busy schedule of prestigious 
competitions held in Poland. ¢omas Bach’s friendship and 
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cooperation with Irena Szewińska was genuine and heart-
felt, and this has continued with the present leadership of 
the Polish Olympic Committee. His friendly relationship 
towards what is in any case a huge group of fellow-workers is 
con�rmed by the fact of his presence in almost all countries, 
thus creating an Olympic family. Bach personi�es the prin-
ciple that all Olympians are brothers and sisters. His version 
of the Olympic Movement still faces the incomplete task of 
creating an enduring foundation for moral education, so that 
a stadium is not just a matter of spectators and media, but 
can become an authentic model of beauty, valour, and the 
moral virtues. For many years, this point of view has shone 
through in Dr Bach’s written texts and addresses. ¢ere is no 
doubt that he is a man who belongs among the most impor-
tant authorities in the modern world, a man of massive in-
®uence on views and attitudes thanks to the powerful impact 
of the Olympic and sporting ethical sphere.

Conclusion

In the light of the above, I judge the award of the title 
of doctor honoris causa to ¢omas Bach by the Univer-
sity of Gdańsk to be wholly justi�ed. I would like to add 
that this decision is of a symbolic nature not just as regards 
Polish-German relations and the community of universal 
values symbolized by the sign of the �ve Olympic circles, 
but also because of its appropriateness in terms of dates. 



¢e year 2019 is the centenary of the foundation of the Pol-
ish Olympic Committee, and, thus, of our sportsmen and 
sportswomen’s (and of our artists’ in art competitions) entry 
into the Olympic family. ¢erefore, the conclusion of my 
evaluation is without quali�cation positive.

Cracow, 15 April 2019
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Dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
Institute of Econometrics

SGH Warsaw School of Economics

Evaluation of the achievements  
of Doctor �omas Bach,  

President of the International  
Olympic Committee,

in connection with the motion of the Faculty Council  
of the Faculty of Social Sciences of the University  

of Gdańsk relating to the award of the title  
of doctor honoris causa of the University of Gdańsk

1.  In accordance with academic customs and traditions, 
the title of doctor honoris causa is the highest honour con-
ferred by universities on persons who, in the view of those 
behind the resolution, have contributed to the development 
of science and scholarship, culture, and social life. ¢is title 
is, thus, awarded to persons who have made a considerable 
contribution to the development of a speci�c area of life, but 
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who simultaneously through their public activities have also 
had a substantial positive eÃect on social life.

I understand that these were the motives of the academic au-
thorities and community of the Faculty of Social Sciences of 
the University of Gdańsk, who, at the initiative of the Presi-
dent of the Polish Olympic Committee, presented a motion 
to the Convention for Honorary Titles of the University of 
Gdańsk with regard to conferring the title of doctor honoris 
causa on Dr ¢omas Bach, President of the International 
Olympic Committee.

2.  In full awareness of the broad scope of the Candidate’s 
achievements in the realm of spreading peace in the world 
through sport, including cooperation with the United Na-
tions, and of his links with Poland and the Polish Olym-
pic Committee, the following evaluation concentrates on 
Dr Bach’s role in shaping the Olympic Movement.

Since its foundation in 1894, the International Olympic 
Committee has not just been concerned with organizing the 
Olympic Games, but it also directs the Olympic Movement, 
the aim of which is to build peace and a better world through 
promotion of the ideals of Olympism, including education 
through sport. It should be stressed that Olympism, accord-
ing to the Olympic Charter and the fundamental principles 
inscribed therein, is a philosophy of life that links sport with 
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culture and education. Olympism emphasizes the cultivation 
of values of setting a good example, social responsibility, and 
respect for universal ethical principles. ¢ese values are also 
inscribed within the traditions, values, mission, and visions 
not just of the University of Gdańsk but also of many oth-
er universities. ¢is is the reason why sport is an important 
component of the mission of universities. It also provides 
a cause for organizing student games on a local, national, 
regional, and world level. It is worth mentioning here that 
the Academic Sports Federation (AZS), which coordinates 
sporting life in higher education and also academic sport-
ing competition in Poland, as well as being the organizer of 
the participation of Polish student-athletes in universiades, 
is older than the Polish Olympic Committee, currently cele-
brating its centenary. ¢e AZS was founded as early as 1909, 
and was an expression of the aim to prepare a body of young 
people, not just intellectually �t, but also physically so, for 
the expected reborn Polish state.

I refer to the history of the AZS since, as in the history of the 
Federation, the activities of the Candidate within the Olym-
pic Movement have also evinced the consistent building up 
of competences and the gathering of experience.

3.  As an active fencer, Dr ¢omas Bach had already become 
involved in sports politics and sports management. Between 
1979 and 1981, he was Chair of the Athletes’ Commission 
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of the German Committee for Competitive Sports in the 
German Sports Confederation. From 1982 to 1991, he was 
a member of the German National Olympic Committee. He 
availed himself of the experiences and achievements of this 
period in his activities on an international scale.

In 1981, he was a founder member of the Athletes’ Com-
mission of the International Olympic Committee. In 1981, 
at the 11th Olympic Congress in Baden-Baden he was the 
athletes’ representative. From 1985–1988, he was a member 
of the Press Commission of the IOC. He was able to put 
his experiences here to good use between 2002 and 2014 
as a member of the IOC Commission for Law relating to 
Television and New Media; from 2014 to 2015, he chaired 
this Commission.

In his activities in the IOC he made use of his legal train-
ing and practical experience. Between 1993 and 2001 he was 
a member of the IOC Legal Commission, and from 2002 
to 2014 he chaired this Commission. Further, between 1995 
and 2001, he was a member of the IOC Commission for 
Law and Sport, and from 2002 to 2014 he was Chair of this 
Commission.

Between 1994 and 2013, he chaired Appeals Section of the 
Court Arbitration for Sport.
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In the years 1994–1995, he chaired the Evaluation Com-
mission for the XIX Winter Olympics, and between 1995 
and 1997, he chaired the Evaluation Commission for the 
XXVIII Summer Olympic Games.

His experience in the work of various commissions of the 
International Olympic Committee meant that in 2000 he 
became Vice-President of the IOC, and since 2013 he has 
been its President.

It is worth adding that between 2006 and 2013, Dr Bach 
was President of the German Olympic Sports Confedera-
tion, and since 2013, he has been its Honorary President.

When taking the oÂce of IOC President, Dr Bach an-
nounced the introduction of evolutionary reforms connected 
with changes that were part of a constantly changing world.

Some of these reforms may well have lasting eÃects in the 
future. ¢is relates, for example, to the choice of host cit-
ies for the Olympic Games. ¢e document Agenda 2020, 
adopted in Monaco at the 127th Session of the IOC contains, 
in addition, recommendations relating to the cost of organ-
izing the Games, and also facilitating organizational matters.

It is important to note that Dr Bach’s activities as President 
of the IOC have led, inter alia, to the participation of a joint 
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team of athletes from both Korean states during the Winter 
Olympics in Pyeongchang.

For so long and so strongly connected with the IOC and 
Olympic sports, Dr Bach has also supported events and 
competition in non-Olympic sports. Here it is worth noting 
Dr Bach’s presence at “¢e X World Games” in Wrocław, 
which consisted of non-Olympic disciplines. What is more, 
Agenda 2020 contains recommendations connected with 
broadening the catalogue of Olympic sports by including 
new types of competition. ¢e aim of these activities is to 
win new groups of people from all continents for the ideals 
of Olympism.

Dr Bach’s activities in the IOC Marketing Commission 
(1992–2014) and in Commission for Law relating to Tel-
evision and New Media meant that he was the initiator of 
the Olympic Channel: an Olympic internet TV channel. 
¢e idea of Olympism is, thus, being promoted in the social 
media too.

It is worth stressing Dr Bach’s activities in the �eld of ath-
letes’ rights. From the moment when he became a founder 
member of the IOC Athletes’ Commission, this has been 
one of the focuses of his actions. Among other achievements, 
he was instrumental in publishing the Charter of Athletes’ 
Rights in 2018.
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In conclusion, one must insist that his public achievements 
make the attainments of Dr ¢omas Bach of considerable 
importance for the development of sport, including Olympic 
sport, and also for world peace. His cooperation with the 
United Nations has led to the establishment – in April – of 
the International Day of Sport for Development and Peace, 
which is a symbolic expression of the functions and possibil-
ities of sport in actions to promote human rights.

One’s attention is taken by Dr Bach’s consistent gathering of 
experience and building competence in the �eld of the appli-
cation of the law, use of the media, and the search for the best 
procedures and for improvement in the operations of such 
a complex organization as the International Olympic Commit-
tee. It is an organization that has an in®uence not just on the 
promotion of sport but also on many areas of life far removed 
from sport. A deft use of experience has made it possible for 
Dr Bach to resolve problems, but so too has the creation of 
new solutions that positively aÃect the cultivation of the ideals 
of Olympism. All this means that Dr Bach has been entrusted 
with the high and important oÂce of IOC President.

In my opinion, this constitutes good grounds for supporting 
the motion to honour Dr Bach with the title of doctor hon-
oris causa of the University of Gdańsk.

Warsaw, 14 April 2019



–  105  –

Professor Father Stanisław Dziekoński
Rector of the Cardinal Stefan Wyszyński University  

in Warsaw

Evaluation relating to the award  
of the title of doctor honoris causa  

of the University of Gdańsk 
to Doctor �omas Bach,  

President of the International  
Olympic Committee

A cursory glance at contemporary popular culture and var-
ious aspects of social life points to a clear and multi-layered 
in®uence of sport on various areas of our lives. Sport shows 
its in®uence on how we spend our free time, in the media, 
in the economy, in education and health, and also in inter-
national politics and the transmission of speci�c values in 
a globalizing world. Scholarly-scienti�c re®ection on all 
these processes and interdependencies constitutes an impor-
tant �eld of academic activity. ¢us, the presence of sporting 
topics in academic works and the employment of advanced 
scienti�c research in the area of sport have ceased to cause 
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surprise. In the context of such a tendency, it is only natural 
that important persons from the world of sport take their 
place within the groves of academe.

¢omas Bach was born on 29 December 1953 in Würzburg. 
From 1973 to 1978, he studied law and political science at 
the university in his home town. In 1983, he was awarded 
a doctorate in civil and canon law. Alongside his academic 
achievements, Dr Bach achieved international recognition as 
a foil fencer. In Gothenburg in 1973, he won the title of team 
world vice-champion in that discipline; in 1977 in Buenos 
Aires, he became a team world champion; and in 1976 at the 
Olympic Games in Montreal, he won the title of Olympic 
team champion.

¢e combination of legal training and sporting passion led to 
Dr Bach’s involvement in the �eld of sports administration, 
both in Germany and at an international level. Let me men-
tion only a few – in my view, key – moments from this part of 
Dr Bach’s activities. Between 1979 and 1981, he was Chair 
of the Athletes’ Commission of the German Committee for 
Competitive Sport within the German Sports Confedera-
tion. From 1981 to 1988, he was a founding member of the 
Athletes’ Commission of the International Olympic Com-
mission. Between 2006 and 2013, he was founding-Presi-
dent of the German Olympic Sports Confederation.
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When one evaluates the many-sided activities of Dr Bach, 
one must apply the notion of a holistic understanding of 
things, one that respects varieties of interests, but one that 
retains a clear perspective of what a human being is and what 
is his/her good. ¢is is especially apparent in the connection 
of three areas of his activities: engagement in competitive 
sport at the highest level, promotion of the ethics of compe-
tition, and action in support of the equal treatment of sports-
men and sportswomen from all parts of the world.

Without the shadow of a doubt, the major aspect of Dr Bach’s 
activities is sport, but for him sport is not just limited to 
competition halls, sports �elds, and the economy, but, above 
all, it embodies values that can be transferred to social and 
cultural relations. In sport – when it is conducted in accord-
ance with appropriate principles and rules – there lies a vast 
power for harmony on many levels of culture and society.

In order to achieve the highest aspects of the human activity 
that is sport, Dr Bach has undertaken and continues to pur-
sue certain concrete actions. ¢e �rst of these, is the struggle 
against doping, both on an individual level and on the level 
of organized doping. ¢e second element of the struggle for 
clean sport is his stress on the need for the autonomy of 
sport, in the sense of removing external pressures on it from 
politics, economics, etc., pressures that can undermine the 
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credibility of sporting competition and of the institutions 
created in the service of sporting disciplines.

Athletes have invariably been at the centre of Dr Bach’s in-
terests in his professional work for many years. A concrete 
example of this especial concern was the publication at his 
initiative of the Athletes’ Rights and Responsibilities Decla-
ration (2018). ¢e Declaration aims to oppose racism, express 
principles of gender toleration, and also lead to a complete 
equality of women and men within the Olympic Movement.

Agenda 2020, adopted during the 127th Session of the IOC 
in Monaco, sets out principles and planned actions (evolu-
tionary and not revolutionary, as Dr Bach stresses) for the 
Olympic Movement. ¢e Agenda contains forty recom-
mendations that protect the ideas and the uniqueness of the 
Olympic Games, and that aim to strengthen the social role of 
sport in building unity and world peace. ¢e Agenda refers, 
inter alia, to optimizing the choice of Olympic host cities, so 
that the events are included within a long-term development 
plan for a city in terms of economy, infrastructure, and ecol-
ogy. In addition, the document lays emphasis on the ethical 
dimension of sport in the context of changing expectations 
and parameters. One of the suggestions of the Agenda was 
to create an IOC internet television channel, the “Olympic 
Channel,” which has successfully operated since the holding 
of the Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016.
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Dr Bach’s engagement with the social impact of sport, which 
I have mentioned above, is most evident in his activities 
undertaken in the cause of peace (reminiscent of the ancient 
idea of the Olympic Truce). ¢e XXIII Winter Olympics in 
Pyeongchang constituted a historical event that led to a warm-
ing of relations between the two hostile Korean states. Under 
Dr Bach’s leadership, the IOC has decisively condemned ter-
rorism and strives to �nd the best resolutions of international 
con®icts, which form a barrier to sporting competitions.

As a response to the important problem of our times that is 
migration, the IOC has implemented many educational pro-
grammes, and also, for the �rst time, resolved to create a ref-
ugee team, which took part in the 2016 and 2018 Games.

Considering the above-mentioned activities of Dr ¢omas 
Bach, I express my profound conviction that he deserves the 
distinction of a doctorate honoris causa, that is, the highest of 
academic titles. ¢is title will be a recognition of his rich list 
of achievements, valuable, and expressing a holistic vision of 
the human being, one who through sport fully expresses his/
her humane values. On this occasion, I would like to con-
gratulate the University of Gdańsk on its inclusion within 
the academic community of such an outstanding and inter-
nationally recognized representative of sport.

Warsaw, 10 May 2019
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Promotion

Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
Institute of Political Sciences

University of Gdańsk

Laudation on the occasion of the award  
of the title of doctor honoris causa  

of the University of Gdańsk  
to Doctor �omas Bach

Your Excellency, Senate Members, Distinguished Guests, 
Dr Bach, Ladies and Gentlemen!

¢e honorary title of doctor honoris causa is connected with 
a tradition begun in the �fteenth century at the Universi-
ty of Oxford of honouring especially worthy persons, those 
of high status in science and scholarship, enjoying universal 
regard and unquestioned recognition. A decision to award 
this title is always preceded by a detailed analysis of the can-
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didate’s achievements and merits. Today, by the wish of the 
Senate of the University of Gdańsk, in the light of unambig-
uously positive evaluations, and in the presence of illustrious 
guests, we celebrate such a truly exalted event.

To me has fallen the honour of giving the laudation on 
the occasion of awarding the title of doctor honoris causa 
of the University of Gdańsk. Today the recipient of the ti-
tle is the outstanding member of the International Olym-
pic Committee Dr ¢omas Bach. Accordingly, it is worth 
stressing that sport exercises its in®uence not only in how 
we spend our free time, in the media, in the economy, and 
in education and health, but also in international politics 
and the transmission of speci�c values within a globalizing 
world. Scholarly-scienti�c re®ection on all these process-
es and interdependencies constitutes an important �eld of 
academic activity. ¢us, the presence of sporting topics in 
academic works and the employment of advanced scienti�c 
research in the area of sport have ceased to surprise. In the 
context of such a tendency, it is only natural that important 
persons from the world of sport take their place within the 
groves of academe. One such personality is unequivocal-
ly that outstanding member of the Olympic Movement 
Dr ¢omas Bach. His path in life has taken him from being 
a sportsman (a fencer) to being a sporting activist, dealing 
with sports politics and sports management, �rst in Germa-
ny and then in the international arena as someone deeply  
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involved in the various structures of the International Olym-
pic Committee. As President of the IOC, Dr Bach has an-
nounced the introduction of evolutionary reforms of that 
Institution, linked to changes taking place in the contem-
porary world. In the future, some of these reforms may be 
of considerable importance not only for sport. We hope 
that the honorary doctorate of the University of Gdańsk 
will be seen as an expression of recognition for his rich list 
of achievements; they are valuable and support a holistic 
vision of the human being, and through sport fully express 
humane values. Dr Bach’s personal qualities demonstrate his 
exceptional multi-facetted personality, his multiple compe-
tences and forms of engagement, especially the integrity, 
durability, and identity of his ethical positions and forceful 
character. An Olympic medal-winner, an outstanding jurist 
and manager, and an exceptional creative force and activist 
within the world-wide Olympic Movement, his range of 
merits is unusual.

We should recall that Dr Bach’s work in the IOC occurred 
at a diÂcult time, when the Olympic Movement was going 
through various crises linked to the commercialization of 
the Games and to attendant corruption and doping scandals. 
When one evaluates the many-sided activities of Dr Bach, 
one must apply the notion of a holistic understanding of 
things, one that respects varieties of interests, but one that 
retains a clear perspective of what a human being is and what 



is his/her good. ¢is is especially apparent in the connec-
tion of three areas of his activities: engagement in compet-
itive sport at the highest level, promotion of the ethics of 
competition, and action in support of the equal treatment 
of sportsmen and sportswomen from all parts of the world. 
¢us, Dr Bach personi�es the principle that all Olympians 
are brothers and sisters. As President of the IOC, Dr Bach, 
inter alia, has helped to make it possible for a joint team 
from both Korean states to take part in the Winter Games 
in Pyeongchang, has also supported the organizing of com-
petitions in non-Olympic sports, and is active in the �eld of 
sportsmen’s and sportswomen’s rights. Under his guidance, 
the Olympic Movement continues to pursue the unful�lled 
and exceptionally ambitious task of building a �rm founda-
tion for the moral education of society at large.
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Lecture by Honorary Doctor  
of the University of Gdańsk  

Doctor �omas Bach

It is a great honour to be here with you at the University of 
Gdańsk today. It is an even greater privilege to receive the 
honorary doctorate from a university of such great renown 
in Poland, Europe and indeed the world. On behalf of the 
Olympic Movement, it is therefore with much gratefulness 
and appreciation that I accept this distinction from your 
prestigious university.

Receiving this honorary doctorate during the 50th anniversa-
ry of the University of Gdańsk, the 100th anniversary of the 
Polish Olympic Committee as well the 125th anniversary of 
the International Olympic Committee gives today’s ceremo-
ny even more signi�cance to me.

It is very humbling to join the illustrious ranks of previous 
recipients, which includes extraordinary personalities like 
Lech Wałęsa, François Mitterrand or Elie Wiesel, who have 
all left an indelible mark on world history. I was personally 
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very touched when I learned that the former President of 
Germany, Richard von Weizsäcker, is also a recipient. In the 
many years that I have known him, he was always a fatherly 
friend to me. He was a mentor, always encouraging me with 
sound advice and wise counsel. Until he passed away, he sup-
ported me in my role and endeavours at that time, as found-
ing President of the German Olympic Sport Confederation 
and IOC Member. ¢is personal friendship is now enriched 
by this shared bond with the University of Gdańsk.

Your university, or if I may say so now, our university, prides 
itself of its excellence in research and education, thereby serv-
ing the development of society. Values like respect and tol-
erance for a diversity of views also de�ne its academic spirit. 
Solidarity is another core value of our university, a value that 
resonates all the more here in Gdańsk, the city of freedom, 
where the Solidarity Movement in Poland was born.

All these values are also central to the Olympic Movement. 
¢is is why I immediately felt a connection to the University 
of Gdańsk. It brings together so many elements that are at 
the heart of the IOC, the Olympic Games and our goal to 
make the world a better, a more peaceful place through sport.

¢e overarching mission of the International Olympic Com-
mittee is to put sport at the service of peaceful development 
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of humankind. ¢e Olympic values of excellence, friendship 
and respect are central to everything we do.

With their universality and global appeal, the Olympic 
Games show us what our world could look like, if we were 
guided by the Olympic values of peace, solidarity and re-
spect. In the Olympic Village, where the athletes live dur-
ing the competitions, we have athletes from all 206 National 
Olympic Committees and the IOC Refugee Olympic Team 
living together peacefully under one roof. ¢ey share their 
meals, they share their experience and their emotions. ¢ey 
are competitors in sport, but they share their respect for each 
other in victory and defeat. ¢is Olympic spirit is the de�n-
ing experience for all Olympic athletes.

Whenever I meet other Olympic athletes, no matter where 
they are from or when they participated in the Olympic 
Games, this shared experience of the Olympic Village unites 
us all and immediately becomes the topic of conversation. 
¢is is why even now as IOC President, I try to stay in the 
Olympic Village at least a day or two.

Participating at the Olympic Games is an incredible expe-
rience for every athlete. I can tell you from my personal ex-
perience, nothing else can quite compare. It is of course �rst 
of all a celebration of the athletes and of sport. But it is also 
a humbling experience when you realise that as an athlete, 
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you are part of something bigger. You are part of a team. You 
are part of a real global community. You are part of the only 
event that brings the whole world together under one roof. 
In the Olympic Games, all are equal. In this way, we give 
dignity to everyone.

In Olympic sport, everyone respects the same rules, irrespec-
tive of social background, gender, race, sexual orientation or 
political belief. ¢is principle of non-discrimination allows 
the Olympic Games to promote peace and understanding 
among all people.

When 125 years ago the founder of the International Olym-
pic Committee, Pierre de Coubertin, revived the Olympic 
Games, he saw it as a way to promote peace among nations 
and people. Always the visionary, he said: “Should the insti-
tution of the Olympic Games prosper, it can become a po-
tent factor in securing universal peace.”

¢e power of the Olympic Games is their universality. ¢e 
Olympic Games are the only event with the power to bring 
the entire world together in peaceful competition. But we 
can only bring the entire world together at the Olympic 
Games if everyone can participate. We can only achieve this 
mission by showing respect and solidarity for one another.
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¢is is why solidarity is at the heart of the IOC’s activities. 
For this reason, we support athletes from all 206 National 
Olympic Committees of the world and the IOC Refugee 
Olympic Team. ¢is of course includes also the Polish ath-
letes, who are such great ambassadors for Poland, bringing so 
much pride and joy to your nation.

¢e solidarity model explains why the IOC redistributes 
90 percent of its revenue for the bene�t of the athletes the 
development of sport worldwide. Our �nancial support goes 
to the Organising Committees who make the Olympic 
Games possible and give the athletes that unique stage to 
shine; it goes to the National Olympic Committees, to sup-
port their national athletes; and it goes to the International 
Federations to support the athletes and the development of 
their sport. With this solidarity model, 5 billion US dollars 
in the four years of this Olympiad goes to support athletes 
and sport worldwide.

We generate our revenues exclusively through sponsorship 
and media rights and not a single cent of tax payers’ money 
goes to the IOC budget. But to be clear, for the IOC, money 
is not an end in itself. Money is just a means to achieve our 
mission, to make the world a better place through sport.

Another expression of this solidarity is the creation of the 
IOC Refugee Olympic Team that the IOC initiated for the 
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Olympic Games Rio 2016. By welcoming this team of ref-
ugees on an equal basis together with all other 206 National 
Olympic Committees, we wanted to send a message of hope 
to all refugees in our world. ¢e refugee athletes showed the 
world that we are all part of the same humanity. Unfortu-
nately, the reasons why we �rst created this team continue 
to persist. ¢is is why we have taken the decision to once 
again create an IOC Refugee Olympic Team for the Olym-
pic Games Tokyo 2020.

Solidarity requires the contribution of strong partners. We 
need strong National Olympic Committees, like the Polish 
Olympic Committee, to promote and develop the national 
athletes and to show solidarity at the same time. Having just 
attended the 100-year anniversary celebration of the Polish 
Olympic Committee a few days ago, I can tell you the Polish 
athletes and Polish sport have every reason to look to their 
future with great con�dence. Under the great leadership of 
its President Andrzej Kraśnicki, the Polish Olympic Com-
mittee is unwavering in its commitment to support sport and 
spread the Olympic values in society. In this way, the Polish 
Olympic Committee is a very important and highly appreci-
ated member of the worldwide Olympic Movement.

To achieve the universality of the Olympic Games we need 
not only solidarity. It also requires a strict commitment to 
political neutrality. Only this principle of political neutrality 
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ensures that the Olympic Games can stand above and be-
yond political diÃerences that exist in our world.

Political neutrality goes hand-in-hand with the autonomy of 
sport. You can only be neutral if you are autonomous. With 
this autonomy, we can ensure the worldwide equal appli-
cation of the rules and laws of sport. Without these global 
rules and laws of sport, there would be no fair international 
competition. But we also know that with autonomy comes 
responsibility. Just like the Olympic Movement expects pol-
itics to respect the autonomy of sport, politics can expect us 
to respect the standards of good governance. Autonomy and 
good governance are therefore two sides of the same coin.

Whereas governments have their de�ned areas of responsi-
bility in society, one of the key responsibilities of the IOC 
is to ensure the application of the Olympic Charter at the 
Olympic Games. ¢is applies equally to all athletes and to 
all participants of the Olympic Games. It guarantees basic 
equal rights for everyone during the Olympic Games, such 
as non-discrimination or freedom of the press to report from 
the Olympic Games.

To ensure this we need dialogue on fundamental principles 
and values with our partner. In this dialogue the IOC must 
on the one hand be politically neutral – but on the other 
hand, it cannot be apolitical. ¢e IOC is not a world govern-
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ment. Our responsibilities are with regards to the organiza-
tion of the Olympic Games. We have neither the mandate 
nor the capability to change the laws or the political system 
of a sovereign country. To give you an example, we can op-
pose the death penalty. But we are obviously not in a position 
to impose that view on a sovereign nation or exclude them 
from organising in the Olympic Games. ¢at is neither our 
mission nor our mandate. Granting the right to host the 
Olympic Games does not mean that the IOC agrees with 
everything that happens in a country.

A concrete way of how we ensure our values at the Olym-
pic Games is by including basic rights and principles in 
our Olympic host contracts. In this way, the Olympic hosts 
commit themselves already as candidates for hosting the 
Olympic Games. ¢ey commit themselves to respect the 
Olympic Charter and the host contract for all participants of 
the Games and all Games-related matters. We have recent-
ly made changes to the host contract, which now includes 
a speci�c section designed to strengthen and protect human 
rights. ¢e obligations now include that human rights are 
respected in line with international agreements and stand-
ards, including the United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights.

¢ere have to be clearly de�ned areas of responsibility. You 
cannot expect the IOC or any other sport organizations to 
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solve political or human rights issues which generations 
of governments and politicians have been unable to solve. 
Within our area of responsibility, we stand for the promo-
tion and the respect for human rights. ¢is is our clear com-
mitment. ¢is re®ects the values we are standing for. ¢is is 
what the Olympic athletes show to the world.

In this regard, the IOC will always do its utmost to uphold 
and defend the values of solidarity, respect and non-discrim-
ination that the Olympic Games are based on.

¢is is why we adopted our Olympic Agenda 2020 reform 
programme in 2014. ¢e forty recommendations of Olym-
pic Agenda 2020, built around the three pillars of credibility, 
sustainability and youth, have guided our actions ever since. 
In this way we are living up to our responsibility. ¢e over-
arching goal of Olympic Agenda 2020 is to strengthen the 
role of sport in society, in order to even better promote our 
values in society today.

¢e most recent example of how we spread the values of 
peace, non-discrimination and respect in the world was at 
the Olympic Winter Games Pyeongchang 2018. We all re-
member the incredible moment at the Opening Ceremony, 
when the athletes from the NOCs of the Republic of Korea 
and the Democratic People’s Republic of Korea marched 
as one team behind one ®ag, the Korean Uni�cation Flag. 
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¢is moment sent a powerful message of peace from Korea 
to the world.

¢is moment of course did not happen by chance. It was the 
result of a long process of negotiations and high-level gov-
ernment engagement by the International Olympic Com-
mittee that began back in 2014.

It was then that we started a special programme to support 
North Korean athletes to qualify for the Olympic Winter 
Games Pyeongchang 2018. At that time, we were alone with 
our support because the interest of the then South Korean 
government in the participation of the North Korean ath-
letes, was not very strong, to say it diplomatically.

¢ings began to change when I met with then newly-elected 
President of South Korea, Moon Jae-in, shortly after him 
taking oÂce in May 2017. We agreed that the participation 
of the athletes from North Korea in Pyeongchang would be 
a priority and the task of the IOC, while President Moon 
and his government would support the IOC initiative on the 
political side.

But the political tensions on the Korean Peninsula escalated 
signi�cantly during the second half of 2017. ¢is went so 
far that only a few months before the Games, the thought 
of a participation of North Korea seemed impossible: we 
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were facing missile launches and nuclear tests on the Korean 
Peninsula. ¢e escalating tensions put into question whether 
Olympic Winter Games on the Korean Peninsula could take 
place at all.

¢erefore, the IOC intensi�ed its diplomatic eÃorts with all 
sides, always maintaining strict political neutrality and em-
phasising the fundamental mission of the Olympic Games 
to bring all people together in peaceful competition.

During all these dangerous times, the IOC kept the door 
open on the sporting side for the participation of North Ko-
rean athletes in Pyeongchang. We did so by extending dead-
lines, assuring them of exceptional invitations, and continu-
ing our support programme for the athletes. In this way, all 
the parties knew that they could count on the IOC to keep 
the door for participation in Pyeongchang open.

We did so out of our �rm belief in the universality of the 
Olympic Games. We did so out of our unshakeable convic-
tion that athletes from all NOCs in the world should par-
ticipate in the Olympic Games without any discrimination, 
regardless of their background.

A major part of the eÃorts of the IOC in this regard were 
focused on the Olympic Truce resolution at the United Na-
tions. ¢e idea behind the Olympic Truce, a 3000-year old 
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tradition revived by the IOC and the UN, is to call for a halt 
to hostilities in the world during the time of the Olympic 
Games. Given the crisis situation on the Korean Peninsula 
at the time, the IOC, together with the government of South 
Korea, incorporated a special section in the Olympic Truce 
Resolution to ensure the safe passage for all participants and 
the organization of the Games. After all these joint eÃorts, 
the resolution was co-sponsored by a record number of UN 
Member States and adopted by consensus by the UN Gen-
eral Assembly in November 2017. ¢is resolution contrib-
uted to ease the political tensions, which became obvious in 
our negotiations with all parties going forward.

When the �nal commitment of North Korea for their par-
ticipation was made clear in the 2018 New Year’s message of 
the North Korean leader, I immediately called for a meeting 
on 20 January 2018 in Lausanne between the IOC, the two 
NOCs, the two Korean governments and the Organising 
Committee of the Games.

¢e meeting resulted in all parties signing the Olympic 
Korean Peninsula Declaration. ¢is declaration contained 
exceptional decisions of the IOC to make the participation 
and joint activities of the two teams possible. ¢ese decisions 
included that the two delegations would march together as 
one, under the name Korea and behind the one Korean Uni-
�cation Flag. It also allowed for the formation of a uni�ed 
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women’s ice hockey team with players from the two NOCs. 
For the �rst time in Olympic history, the two NOCs united 
to compete as one team in a sport.

If somebody thought that with this agreement everything 
was sorted, they were wrong. ¢e delicate political discus-
sions came up again two days before the Opening Ceremony. 
On the evening before the Opening Ceremony, North Ko-
rea indicated that they may not participate in the Olympic 
Games at all. ¢is is why I had to resume the talks again. 
Four hours before the Opening Ceremony, we �nally had 
an agreement by handshake to �nally respect the conditions 
contained in the Olympic Korean Peninsula Declaration.

When then the athletes from the NOCs of the both North 
and South Korea �nally entered the Olympic stadium as one 
team, behind the one ®ag, it sent a powerful message of peace 
from the Korean Peninsula to the world. When the uni�ed 
women’s ice hockey team played in a crowded arena with in-
credible support from the spectators, it showed the world the 
unifying power of sport. ¢ere was a very positive response to 
this important gesture from almost all corners of the world.

We were happy and proud to see all our eÃorts become re-
ality. But if I am honest, I was also much relieved, because 
until the very last moment, we could not be sure that we 
would succeed.
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We know that sport alone cannot create peace. ¢e politi-
cal tensions will not disappear overnight. But as we saw in 
Pyeongchang, the Olympic Games can open the way with 
powerful symbols to dialogue, to a more peaceful future.

Both leaders of both countries thanked the IOC afterwards 
for having opened the door for their peace talks through 
these actions. Speaking at the UN General Assembly in Sep-
tember 2018, President Moon Jae-in of South Korea high-
lighted once again the important role the IOC had played 
in opening the door for the current rapprochement. He said: 
“¢e IOC deserves a lot of credit for surprising changes of 
late by helping North Korea participate in the Pyeongchang 
Winter Olympics.”

During my visit to North Korea in March 2018, the coun-
try’s leader Kim Jong-un said that the Olympic Winter 
Games had shifted the momentum in North-South Korean 
relations and that this was “totally attributable to the eÃorts 
of the IOC.”

Both leaders asked me to continue to support the political 
dialogue through sport. ¢e IOC has committed to this and 
is doing so to this day. Over one year on, we hope for a new 
momentum in the political dialogue for peace on the Korean 
Peninsula and beyond.
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¢e Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 are a viv-
id reminder of the relevance of the Olympic values in our 
modern age. Re-reading the words of Coubertin, they ring 
just as true today than they did back in his time: “¢at is why 
every four years the restored Olympic Games must provide 
a fraternal meeting place for the youth of the world, a place 
where, gradually, the ignorance of each other in which peo-
ple live will disappear. An ignorance which encourages old 
resentments and misunderstandings that ultimately lead to 
savage con®ict.”

¢e Olympic Games cannot prevent wars and con®icts. But 
by bringing together all people in peaceful competition, the 
Olympic Games show us what the world could look like, if 
we were all guided by the Olympic values. ¢ey are a reaÂr-
mation of our shared humanity.

¢is to me is the most powerful message of the Olympic 
Games. ¢is brings me back to the Olympic values. ¢ey are 
what de�nes us, the Olympic Movement, as a community. 
¢ey de�ne what we stand for. We stand for universality. We 
stand for dialogue. We stand for unity in diversity. We stand 
for tolerance. We stand for respect. We stand for solidarity.

¢e Olympic Games always build bridges. ¢ey never erect 
walls.



¢ese Olympic values also resonate here in Gdańsk, the city 
of freedom and solidarity and especially at the University of 
Gdańsk. Because it is here in these university halls that the 
next generations of students are inspired by the same values 
that reaÂrm our shared humanity.

In this Olympic spirit, I thank you once again for this great 
honour that you conferred on me today. On behalf of the 
Olympic Movement, thank you for this distinction. Let us 
continue to promote our shared values together, to make the 
world a better place.

Gdańsk, 6 November 2019
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Curriculum vitae of Doctor �omas Bach

Education

1973–1978 University of Würzburg – Law and 
Political Science

1978–1982 Legal induction prior to Bar registration
1983 Doctorate in Civil and Canon Law

Sporting career

1973 Gothenburg – team world 
vice-champion in foils

1976 Montreal – Olympic team champion 
in foils

1977 Buenos Aires – team world champion 
in foils

1979 Melbourne – team world championship 
bronze medalist in foils
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Professional career

1982 Establishment of private legal practice
1985–1987 Adidas – Director of International 

Promotions
1988–1990 Chair of Expert Council, Federal Ministry 

of Economics
1998–present Chair, Supervisory Board, 

Michael Weinig AG
2000–present Chair, Supervisory Board, 

Weinig International AG
2000–2009 Board Member, Siemens Schweiz AG
2006–2013 President of the Arab-German Chamber 

of Commerce and Industry – Ghorfa
2008–2013 Chair, Expert Council, Melius GmbH
2009–2013 Member, Supervisory Board, 

Bartec GmbH
2009–2013 Member, Supervisory Board, 

Nürnberger Versicherung AG, Austria

Sports administration

1979–1981 Chair, Athletes’ Commission, German 
Committee for Competitive Sports, 
German Sports Confederation
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1981 Athletes’ representative, 
11th Olympic Congress, Baden-Baden

1981–1988 Founding Member, 
Athletes’ Commission, IOC

1982–1991 Individual Member, 
German National Olympic Committee

1994–2013 Chair, Appeals Section, Court of 
Arbitration for Sport (CAS), Lausanne

2006 Member, Supervisory Organising 
Committee, FIFA World Championships

2006–2013 Founding President, 
German Olympic Sports Confederation

2007–2011 Chair, Board, Organising 
Committee, FIFA Women’s 
World Championships 2011

2013–present Chair, International Olympic 
Truce Foundation

2013–present Honorary President, 
German Olympic Sports Confederation

IOC administration

1981–1988 Member, Athletes’ Commission, IOC
1985–1988 Member, Press Commission, IOC
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1992–2014 Member, Marketing Commission, IOC
1993–2001 Member, Legal Commission, IOC
1994–1995 Chair, Evaluation Commission, 

XIX Winter Olympic Games
1994–1997 Member, Olympic 

Collectors’ Commission, IOC
1995–1997 Chair, Evaluation Commission, 

XXVIII Summer Olympic Games
1995–2001 Member, Law and Sport 

Commission, IOC
1996–1999 Member, Olympic Movement 

Commission, IOC
1996–2000 Member, Executive Committee, IOC
1999 Coordinator, Working Group on the Role 

of the IOC in the IOC Commission 2000
2000–2013 Vice-President, IOC
2002 Coordinator, Project Reform, IOC 2000
2002–2014 Chair, Law and Sport Commission, IOC
2002–2014 Chair, Legal Commission, IOC
2002–2014 Member, Commission for Law relating 

to Television and New Media, IOC
2004 Coordinator, Working Group 

for IOC Salaries
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2013–present Ninth President, IOC. 
Elected at the 125th Session 
of the IOC in Buenos Aires

2014–2015 Chair, Commission for Law relating 
to Television and New Media, IOC

2015–present Chair, Directors’ Council, Olympic 
Channel

Titles

He is the �rst Olympian permitted to use the abbreviation/
title OLY before his �rst and last names. He has many titles 
of honorary professor and the title of doctor honoris causa, 
including from: ¢e Catholic University of Murcia, ¢e 
University of Montreal, Tsukuba University.

Medals, distinctions

He has been awarded several state medals, including: Cross 
of Merit of the Federal Republic of Germany, Order of 
Merit of the Federal Republic of Germany, Tunisian Grand 
Ribbon of the National Order for Services to Sport, South 
Korean Order of the Blue Dragon for Services to Sport.

Languages

German, English, French, Spanish.
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Agenda 2020

As President of the IOC, ¢omas Bach has announced re-
forms that will be evolutionary rather than revolutionary. 
Mainly, they aim to adapt the functioning of the Olympic 
Movement to a reality that is changing faster than ever be-
fore. ¢e present President of the IOC has initiated strategic 
reforms (entitled Agenda 2020) relating, inter alia, to proce-
dures for selecting host cities for the Olympic Games. ¢e 
document, adopted during the 127th Session of the Interna-
tional Olympic Committee in Monaco, contains forty rec-
ommendations. ¢ese have as their main aim the protection 
of the ideal and uniqueness of the Olympic Games, and also 
the strengthening of the role of sport in society. ¢e most 
important provisions of Agenda 2020 relate to:
 • optimizing the choice of host cities for the Olympic 

Games by inviting applications from cities for which the 
organizing of the Games will suit their needs for long-
term development in sporting, economic, social, and eco-
logical terms;

 • lowering the costs of the application procedure by reduc-
ing the number of candidates and guaranteeing an ap-
propriate �nancial contribution on the part of the IOC;

 • making it possible for the organizer to broaden the cat-
alogue of Olympic disciplines and making it possible for 
several host cities to co-organize the Games;



–  136  –

 • aiming to achieve equal numbers of male and female 
competitors in the Games;

 • strengthening the Sixth Fundamental Principle of 
Olympism by introducing principles of gender toleration 
to the Olympic Charter;

 • setting up an IOC internet TV channel, the “Olympic 
Channel,” which after the end of the Olympic Games in 
Rio de Janeiro in 2016 will be a multi-media platform, 
meeting the needs of athletes and fans of Olympism 
365 days a year;

 • adapting and further strengthening the principles of good 
management practice and ethics in relation to changing 
demands and expectations;

 • taking athletes’ interests into consideration; athletes 
remain the most element in all forty proposals, and 
protecting them against doping is fundamental to IOC 
philosophy.

As President of the IOC, ¢omas Bach vigorously �ghts 
against doping. ¢e implementation of a “zero tolerance” 
policy is not only directed against individual attempts at 
doping but also against organized doping. Under ¢omas 
Bach, the IOC, in defence of clean athletes, condemns per-
sons who are responsible for doping procedures. ¢e Presi-
dent of the IOC stresses that “only clean athletes can bear 
the title of true and valued Olympians.”
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World peace

Under ¢omas Bach, the IOC carries on the eÃorts of the 
Olympic Movement relating to world peace. In cooperation 
with the United Nations, the IOC works for balanced de-
velopment, solidarity, lack of discrimination, and the funda-
mental equality of all people. As a result of joint UN and 
IOC eÃorts, an International Day of Sport for Development 
and Peace has been established. ¢is will be celebrated on 
6 April, the date of the start of the �rst modern Olym-
pics in Athens in 1896. Establishing this celebratory date 
symbolizes the UN’s recognition of the potential impact of 
sport in the cause of human rights and social and economic 
development.

¢e ancient idea of the Olympic Truce was especially recalled 
during the XXIII Winter Olympic Games in Pyeongchang. 
¢omas Bach’s eÃorts led to a warming of relations between 
North and South Korea, states that for more than �fty years 
have been in a state of war with each other. Further, at the 
initiative of the IOC, the teams of both states marched to-
gether in Pyeongchang under the joint ®ag of a united Ko-
rea, and subsequently competed shoulder to shoulder during 
the Games. For services in the cause of peace, the President 
of South Korea bestowed on the President of the IOC the 
highest state order for sport, calling ¢omas Bach a genuine 
force for peace on the Korean Peninsula.
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In addition, under ¢omas Bach, the IOC aims to combat 
the disproportion in people’s lives in the world. ¢e IOC 
popularizes the Olympic ideal on all continents. An ex-
pression of these eÃorts is the IOC’s award of the right to 
organize the Youth Olympic Games in 2022 to the Sen-
egalese city of Dakar. Further, the IOC does not rule out 
the possibility that an African city may apply to hold the 
Olympic Games in 2032, thus implementing the principles 
of Agenda 2020.

For many years, the IOC has decisively condemned acts of 
terrorism, above all, those directed at athletes, who have in-
nocently become the victims of terrorist acts. In addition, 
the IOC endeavors to mitigate international con®icts that 
make sporting competition impossible. It is worth adding 
that since 2013 ¢omas Bach has been Chair of the Interna-
tional Olympic Truce Foundation.

Migrants

In the face of the growing problem of refugees and mi-
grants, ¢omas Bach decided that the Olympic Movement 
would not ignore the issue. Alongside educational pro-
grammes and media campaigns, the IOC determined for 
the �rst time in the history of the Games to create a ref-
ugees’ team. Under the Olympic ®ag, this took part in the 
Olympic Games in Rio de Janeiro in 2016 and in Pyeong-
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chang in 2018. A Refugee Olympic Team will also take part 
in the Games in Tokyo in 2020.

Clean sport

According to ¢omas Bach, sports organizations should 
have appropriate autonomy. Only thus can sport function 
unhindered by external pressures. However, according to 
the IOC President, every autonomous organization must be 
a credible participant in sporting events. It depends on an 
organization’s authorities, their policies and conduct whether 
sport is clean. According to ¢omas Bach, building up the 
credibility of sport begins with building up the credibility of 
autonomous sporting organizations.

Athletes’ rights

¢omas Bach considers athletes the most important mem-
bers of the world Olympic Movement. His professional ca-
reer attests to his eÃorts on behalf of athletes. After retiring 
from competition, ¢omas Bach became Chair of the Ath-
letes’ Commission of the German Committee for Compet-
itive Sports within the German Sports Confederation. In 
1981, he was co-founder of the Athletes’ Commission of the 
IOC. Now, as President of the IOC, he has brought about 
the publication of the �rst (in Olympic history) Charter of 
Athletes’ Rights. It was published the day before the opening 
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of the Youth Olympic Games in Buenos Aires in 2018. ¢is 
document is an element in the IOC strategy, which aims not 
just to protect the rights of athletes, oppose racism, and em-
phasize the principle of gender toleration, but also to achieve 
complete equality of men and women in the Olympic Move-
ment. An expression of these aims is the implementation of 
the guidelines contained in Agenda 2020 that propose that 
an equal number of men and women should participate in 
the Olympic Games. ¢ese principles are to be implemented 
during the Olympic Games in Tokyo in 2020.

New media

In the light of increasing digitalization, the IOC aims in-
dependently to create the most modern tools of communi-
cation. ¢omas Bach has brought about the development of 
the �rst internet television channel (the Olympic Channel) 
in Olympic history. ¢rough it, the IOC promotes Olympic 
ideals, employing its own media channels, including social 
media. At present, ¢omas Bach is Chair of the Directors’ 
Council of the Olympic Channel.

Relations with Poland

Friendly relations with Poland mean that ¢omas Bach is 
a frequent guest in that country. First as chief of the German 
Olympic Sports Confederation, and later as IOC President, 
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he has visited Poland several times. One of his visits took 
place during the World Games, which were held in Wrocław 
in 2017. On that occasion, ¢omas Bach was a guest at the 
Olympic Centre of the Polish Olympic Committee, and 
on the following day oÂcially opened the X World Games. 
¢e IOC President has close relations with the leadership 
of the Polish Olympic Committee, working �rst with Piotr 
Nurowski and at present with Andrzej Kraśnicki. He was 
also a friend of Irena Szewińska. First, as athletes, and later 
as members of the IOC, together they won Olympic laurels 
working in the cause of the world Olympic Movement.

New disciplines

Under ¢omas Bach, the IOC remains open to the possi-
bility of adding new competitive disciplines to the catalogue 
of Olympic sports. Within Agenda 2020, the IOC aims 
to achieve a formula for the Olympics that simultaneously 
makes it possible to retain the sympathies of existing ad-
herents of the Games and to win new fans. ¢rough broad-
ening the catalogue of Olympic disciplines by including 
sports such as sur�ng, skateboarding, and sport climbing, 
the IOC wishes to open out towards young people who are 
interested in contemporary varieties of sport. In addition, 
the IOC demonstrates its support for the World Games, 
during which athletes from all over the world compete in 
non-Olympic sports. ¢rough cooperation with the World 



Games, the IOC tests out the possibility of adding new dis-
ciplines to the catalogue of Olympic sports. In this way, the 
Olympic Movement remains open to all sporting disciplines.
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