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Szanowni Czytelnicy! 

 

W Wasze ręce oddajemy ostatni tegoroczny numer czasopisma 

Lex sportiva. Na łamach niniejszego wydania odnosimy się  

m. in. do kontrowersyjnej, acz niezwykle aktualnej ostatnimi 

czasy, problematyki korelacji pomiędzy światem polityki  

a sportem, nawiązując do casusu spotkania rozgrywanego przez 

reprezentacje Serbii i Albanii w ramach eliminacji do piłkarskich 

mistrzostw Europy w 2016 r. Ponadto, po raz pierwszy prezentu-

jemy opracowanie dotyczące „królewskiej gry”, przybliżając 

zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej za oszustwa doko-

nywane w trakcie turniejów szachowych przy użyciu programów 

komputerowych. W bieżącym numerze czasopisma uwagę po-

święcamy także statusowi prawnemu Polskiego Komitetu Olim-

pijskiego oraz przedstawiamy prawne aspekty afery szpiegow-

skiej w Formule 1, znanej jako Stepneygate. Godny polecenia jest 

również kolejny z cyklu artykułów nt. prawnych form funkcjono-

wania klubów sportowych. Tym razem analizie poddano spół-

dzielnię oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Życząc przyjemnej lektury, zachęcam do przesyłania pod adres 

redakcji własnych propozycji publikacji z obszaru prawa sporto-

wego.  

Ponadto, mam przyjemność poinformować o kolejnym udanym 

przedsięwzięciu, organizacji którego podjęło się Koło Naukowe 

Prawa Sportowego. Z inicjatywy członków Koła 15 grudnia br. na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyło się seminarium 

naukowe pt. Ochrona prawna wizerunku w sporcie. W charakte-

rze prelegentów wystąpili mgr M. Drewek (Aktualne problemy 

cywilnoprawnej ochrony wizerunku sportowca) oraz  

mgr M. Owsianny (Szkoda na wizerunku klubu sportowego  

w oparciu o wybrane orzecznictwo CAS). Spotkanie zwieńczyła 

owocna dyskusja z udziałem słuchaczy. 

  

Redaktor Naczelny 

Aleksander Wachciński 

mailto:prawosportowe.umk@gmail.com
mailto:a.wachcinski@outlock.com
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Próba walki z wkraczaniem polityki do świata sportu 

– casus serbsko-albański 

 

reckie starożytne igrzyska 

olimpijskie od samego począt-

ku oparte zostały na idei pax 

olimpica, a więc rozgrywania rywalizacji 

sportowej atletów w trakcie pokoju. Sym-

boliczne zawieszanie wojen między grec-

kimi polis na czas Igrzysk w Olimpii stało 

się w 1896 r. jedną z najistotniejszych 

inspiracji Pierre’a de Coubertina dla reak-

tywacji Igrzysk już w erze Nowożytnej. 

Mogło się wydawać, że idea pokojowej 

rywalizacji na stadionach stanie się prze-

ciwwagą dla walki na polach bitew całego 

świata. Słynne rzymskie stwierdzenie in-

ter arma muse silent można było bowiem 

odnieść także i do sportu, który przecież 

od zawsze był sztuką doskonalenia ludz-

kiego ciała i rywalizacji według zasad fair 

play. Sport jednoczył ludzi, rozładowywał 

waśnie między narodami i uczył pokory 

oraz szacunku. Niestety, jak pokazała hi-

storia, sport często stawał się jednak za-

rzewiem sporów i źródłem negatywnych 

emocji.    

  Wydaje się, że najgorszą sytuacją, 

która powoduje, że rywalizacja sportowa 

przestaje tracić swój walor autentyczności  

i witalności jest wkroczenie do niego 

świata polityki
1
. Zdarza się to od wielu lat,  

a słynna wojna futbolowa w Ameryce 

Łacińskiej, jak się okazuje, nie jest nawet 

dziś tak bardzo odległa. Wydarzenia pod-

czas spotkania Eliminacji Mistrzostw Eu-

ropy 2016 w piłce nożnej Serbia – Albania 

pozwalają dostrzec wiecznie żywą potrze-

bę podkreślania sportowej neutralności  

i apolityczności. Stworzenie regulacji 

wewnętrznych prawa sportowego w tej 

materii wraz z ich wykładnią stosowaną 

przez organy związków i trybunałów spor-

towych pozwala wierzyć, że coraz rzadziej 

będziemy spotykać przypadki mieszania 

się propagandy politycznej do rywalizacji 

sportowej. 

Prezentacja stosunków między oby-

dwoma państwami bałkańskimi na płasz-

czyźnie prawnej, a zwłaszcza na gruncie 

prawa sportowego, wymaga spojrzenia  

z perspektywy historycznej i politycznej 

na cały region. Albania jest zamieszkiwa-

na przez 2,5 miliona osób narodowości 

albańskiej. Większość narodu albańskiego 

                                                 
1 Wnioski choćby z konferencji we Wrocławiu  

z okazji otwarcia Stadionu Miejskiego – „Szacu-

nek, partnerstwo, odpowiedzialność, rozwój, tole-

rancja, czyli jak wielkie imprezy sportowe powin-

ny kształtować pozytywne postawy społeczne”. 

G 



zamieszkuje jednak na terytorium innych 

państw: Serbii, Macedonii, Grecji, Czar-

nogóry. Jest to liczba prawie 3 milionów 

osób. Grupa ta stanowi w większości en-

klawę, która w sposób bardzo żywiołowy 

podchodzi do swej kultury i narodowości. 

Widocznym przejawem takiej postawy 

jest koncepcja tzw. Wielkiej Albanii,  

a więc zapoczątkowana jeszcze przed  

I wojną światową (m.in. przez Ismaila 

Quemali oraz Isa Bolentini) idea zjedno-

czenia wszystkich etnicznych Albańczy-

ków w ramach jednego państwa. W ostat-

nim czasie albańskie żądania dotyczą tery-

toriów serbskich ziem Doliny Preševo 

oraz Kosowa. To właśnie status prawno-

międzynarodowy Kosowa stanowi punkt 

zapalny współczesnego Półwyspu Bałkań-

skiego. Kosowo jest historyczną kolebką 

serbskiej państwowości. Po dziś dzień 

Serbowie czczą tradycję bitwy na Koso-

wym Polu, która odbyła się w 1389 r.,  

a w której Serbowie obronili swą suwe-

renność wobec Imperium Tureckiego.  

Po I wojnie światowej oraz po II wojnie 

światowej teren ten znajdował się na tere-

nie Jugosławii. Jako że zarówno Albania, 

jak i Jugosławia wchodziły w skład Bloku 

Wschodniego, konflikt kosowski zeszedł 

na plan dalszy. Upadek Jugosławii i wojna 

bałkańska 1992 - 1995, która przekształci-

ła się w konflikt międzynarodowy, sprawi-

ły, że sprawa kosowska stała się kolejnym 

zarzewiem sporu
2
. Prowadzona od marca 

1998 r. do kwietnia 1999 r. wojna do-

mowa na terenach Kosowa przyczyniła się 

tylko do jeszcze większego pogorszenia 

stosunków na linii Serbia - Albania. 

Okropności konfliktu kosowskiego skłoni-

ły Radę Bezpieczeństwa ONZ do wydania 

Rezolucji nr 1199, potępiającej serbskie 

działania na terenie walk. Rezolucja nie 

przyniosła jednak zakładanych efektów, 

wobec czego koniecznym stało się rozpo-

częcie misji pokojowej państw obcych. 

Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 

konferencji w Rambouillet 24 marca 1999 

roku. Operacja reagowania kryzysowego 

NATO Allied Force zmusiła strony kon-

fliktu do podpisania porozumienia w Ku-

manowie 9 czerwca 1999 r., na mocy któ-

rego wojska serbskie wycofały się z Ko-

sowa, a ich miejsce zajęły wojska KFOR  

z sił NATO.  

  Status prawnomiędzynarodowy 

Kosowa stał się przedmiotem Rezolucji 

Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244,  

w myśl której terytorium Kosowa jest czę-

ścią Serbii pod zwierzchnictwem ONZ aż 

do czasu wyjaśnienia statusu tego terenu. 

Do zarządu powołano specjalny organ, 

                                                 
2 Fronczyk A., Kuźniar Z., Wojna etniczna w byłej 

Jugosławii - źródła i skutki. Wybrane aspekty, 

Zeszyty Naukowe WSOWL 2013, nr 2(168),  

s. 41. 



UNMiK, czyli Tymczasową Misję Admi-

nistracyjną Narodów Zjednoczonych  

w Kosowie. Dnia 17 lutego 2008 roku 

Kosowo ogłosiło swą niepodległość.  

O legalności tej deklaracji wypowiedział 

się Międzynarodowy Trybunał Sprawie-

dliwości w opinii doradczej z 22 lipca 

2010 r. MTS wyraził stanowisko, że pro-

klamacja niepodległości dokonana przez 

Kosowo nie jest sprzeczna z prawem mię-

dzynarodowym, bowiem nie istnieje nig-

dzie norma międzynarodowa zakazująca 

ogłoszenia przez terytorium Kosowa swej 

niepodległości. Wiele państw jeszcze 

przed opinią MTS uznało jednak oficjalnie 

Kosowo. Na dzień 20 maja 2015 roku, 

Kosowo jest uznawane przez 111 państw 

zrzeszonych w ONZ, w tym 23 z 28 

państw UE (np. Polska) oraz m.in. USA. 

  Ciekawą kwestią jest przynależ-

ność kosowskich federacji sportowych 

oraz komitetu olimpijskiego tego kraju do 

konfederacji międzynarodowych. MKOL 

tymczasowo uznał komitet olimpijski Ko-

sowa w 2014 roku. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy było zapewnienie kosowskim 

sportowcom możliwości wystartowania  

w kwalifikacjach olimpijskich i później 

ewentualnie samych igrzyskach. Sam ko-

mitet olimpijski Kosowa skupia obecnie 

30 związków sportowych, w tym 13  

w sportach olimpijskich, z czego 6 związ-

ków to członkowie oficjalni, natomiast  

6 to członkowie tymczasowi konfederacji 

międzynarodowych
3
.  

Aktualnie ludność narodowości serb-

skiej stanowi około 4% ogółu mieszkań-

ców Kosowa (większość z nich zamiesz-

kuje w okolicach Mitrovicy). Region ko-

sowski przeżywa obecnie ogromne pro-

blemy związane z ubóstwem ekonomicz-

nym. Kosowo to jeden z najbiedniejszych 

regionów kontynentu europejskiego. Lud-

ność jest podzielona nie tylko ze względu 

na narodowość, problem stanowi również 

podział religijny- Serbowie to chrześcija-

nie, Albańczycy- muzułmanie. Olbrzymim 

wyzwaniem dla tutejszej społeczności jest 

także walka z powszechnie występującą 

korupcją i nepotyzmem. Warto wspo-

mnieć, że olbrzymie wsparcie finansowe 

Unii Europejskiej dla Kosowa praktycznie 

nie jest w żaden sposób odczuwane przez 

zwykłych mieszkańców. Dotowane przez 

podmioty zewnętrzne quasi-państwo fak-

tycznie w ogóle się nie rozwija. Wszystko 

to sprawia, że sytuacja regionu jest wyjąt-

kowo trudna
4
. 

Wydarzenia na stadionie w Belgra-

dzie okazały się kolejnym asumptem kon-

                                                 
3 http://www.przegladsportowy.pl/inne-dyscypliny, 

kosowo-tymczasowo-uznane-przez-mkol,artykul,5 

12563,1,307.html [dostęp: 22.11.2015 r.]. 
4 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,1148 

73,9124325,Duze_bezrobocie__przestepczosc_i_w

zrost_gospodarczy_.html [dostęp: 21.11.2015 r.]. 



fliktu narodowościowego. 23 lutego 2014 

roku podczas losowania eliminacji Mi-

strzostw Europy 2016 roku Serbia i Alba-

nia trafiły do wspólnej grupy I. Obydwa 

kraje nie zostały automatycznie oddzielo-

ne. UEFA nie podjęła decyzji o koniecz-

ności zablokowania możliwości doloso-

wania jednego kraju do drugiego. Taka 

decyzja ze względu na konflikty natury 

politycznej podjęta została w stosunku do 

Armenii i Azerbejdżanu oraz Hiszpanii  

i Gibraltaru. Wydaje się, że rzeczywiście 

ograniczanie rywalizacji niektórych 

państw powinno być przypadkiem wyjąt-

kowym, jednak warto zastanowić się czy 

pewne przesłanki skłaniające do takiej 

właśnie decyzji, co do Serbii i Albanii, nie 

istniały już przed losowaniem. Po samym 

jednak losowaniu nikt z przedstawicieli 

federacji zainteresowanych państw nie 

zgłaszał zastrzeżeń co do wyników loso-

wania, można więc było mieć nadzieję,  

że do ekscesów nie dojdzie. 

Pierwsze eliminacyjne spotkanie obu 

państw zaplanowane zostało na 14 paź-

dziernika 2014 roku. Miało odbyć się  

w Belgradzie na stadionie Partizana bez 

udziału kibiców gości, z uwagi na potrze-

bę zachowania bezpieczeństwa. Jak podali 

później organizatorzy, spotkanie oglądało 

25.2550 widzów
5
. Wyznaczonym sędzią 

był Anglik Martin Atkinson. Zgodnie  

z późniejszymi przesłuchaniami świadków 

wydarzeń w Belgradzie przeprowadzonym 

przez organy UEFA i Trybunał Arbitra-

żowy w Lozannie, do incydentów doszło 

już przed samym spotkaniem. Autokar 

wiozący albańską reprezentację miał zo-

stać obrzucany kamieniami. Podczas roz-

grzewki natomiast albańscy zawodnicy 

mieli być natomiast znieważani przez ki-

biców serbskich, a w ich kierunku miały 

lecieć puszki i butelki plastikowe. Nie-

podważalne jest natomiast słowne wy-

krzykiwanie przez serbskich fanów haseł  

o konotacji rasistowsko - ksenofobicznej, 

typu ,,Zabić Albańczyków”. Podczas tra-

dycyjnego przedmeczowego odegrania 

hymnów państwowych, hymn Albanii 

został wygwizdany. Tuż po rozpoczęciu 

zawodów na trybunach podpalono flagę 

NATO. Kolejnym incydentem z 15 minu-

ty spotkania było wrzucenie racy na płytę 

stadionu. Około 25 minuty meczu serbscy 

chuligani podpalają flagę Grecji. Apele 

spikera o zachowanie spokoju nie poma-

gają i w 35. minucie zawodów w kierunku 

wykonującego rzut rożny Albańczyka 

Ansi Agolli oraz stojącego tuż obok sę-

dziego bocznego, zostaje rzucona petarda, 

                                                 
5 Opis faktyczny zdarzenia w Decyzji CAS  

nr 2015/A/3874. 



a także inne niebezpieczne przedmioty. 

Gdy piłkarz zostaje oślepiony za pomocą 

lasera, angielski arbiter pierwszy raz prze-

rywa spotkanie. Serbscy zawodnicy Alek-

sandar Kolarov i Danko Lazović starają 

się uspokoić atmosferę na trybunach, wo-

bec czego mecz po 4 sekundach zostaje 

wznowiony. W 40 minucie rywalizacji  

w kierunku Bekima Balaja zostaje rzucona 

butelka. Równocześnie część serbskich 

kibiców usiłuje przedostać się na teren 

boiska. W 42 minucie dochodzi do osta-

tecznego zawieszenia czasu gry po tym, 

jak na boisku pojawia się kolejna raca.  

W tym samym czasie nad stadionem po-

jawia się dron wraz ze zwisającą flagą 

tzw. Wielkiej Albanii. Serbski obrońca 

Stefan Mitrović zrywa zwisającą  z drona 

flagę. Widzący to albańscy zawodnicy 

dobiegają do Mitrovicia, rozpoczynając 

przepychankę, w której flaga zostaje wy-

niesiona poza plac gry przez Bekima Bala-

ja W tym momencie jednak na boisku po-

jawiają się serbscy kibice, którzy przed-

ostali się przez kordon ochroniarzy. Sytu-

acja jest na tyle niebezpieczna, że Anglik 

zarządza opuszczenie placu gry przez za-

wodników. Rozpoczyna się bijatyka al-

bańskich zawodników z serbskimi chuli-

ganami, którzy atakują schodzących do 

szatni Albańczyków krzesełkami, butel-

kami i innymi rzeczami. Jeden z Albań-

czyków zostaje uderzony przez kibica oraz 

przez jednego ze stewardów. Serbowie po 

chwili również udają się do tunelu żegnani 

oklaskami braw. 

  Angielski sędzia po 30 minutach 

przerwy wraz z delegatem UEFA kończy 

spotkanie. Jak później wynika ze złożone-

go oświadczenia sędziego, jest to wyni-

kiem odmowy gry przez reprezentantów 

Albanii (kapitan Albanii Bekim Balaj in-

formuje, że jego koledzy nie są w stanie 

kontynuować zawodów, ponieważ nie 

czują się bezpiecznie na stadionie Partiza-

na, a poza tym są ,,okaleczeni” po star-

ciach z serbskimi chuliganami i ochroną). 

Albańska delegacja zostaje poddana kon-

troli przez serbską policję celem identyfi-

kacji osoby sterującej dronem (ostatecznie 

jednak nie odnaleziono winnego). 

Przedstawiony opis faktyczny zdarze-

nia należy poddać analizie z punktu wi-

dzenia norm wewnętrznego prawa spor-

towego przyjętych przez sportowe konfe-

deracje związków sportowych, bowiem to 

właśnie te regulacje są wyznacznikiem 

zobowiązań związków oraz standardów 

oceny wielu zdarzeń, które występują na-

stępnie na sportowych arenach. Normę 

szczebla ponad-federacyjnego, a dotyczą-

cą jakichkolwiek oficjalnych meczów pił-

karskich, zawiera artykuł 5 Zasad Gry 



FIFA(edycja 2015/2016)
6
, który stanowi,  

że sędzia zawodów może zatrzymać, 

opóźnić bądź zakończyć spotkanie z po-

wodu naruszeń Zasad Gry FIFA czy ze-

wnętrznych zakłóceń gry jakiegokolwiek 

rodzaju. W myśl wskazanego przepisu 

obowiązkiem sędziego zawodów jest za-

pewnienie, że żadna nieuprawniona osoba 

nie wkracza na plac gry. 

  Regulamin rozgrywek piłkarskich 

Mistrzostw Europy UEFA we Francji  

w  2016 r. obowiązywał także jeśli chodzi 

o eliminacje do turnieju głównego
7
. Inte-

resujący problem prawny odpowiedzial-

ności za przeprowadzenie spotkania pił-

karskiego uregulowany został w artykule 

27 tego aktu. Paragraf 1 stanowi, że wła-

ściwy organ UEFA podejmuje rozstrzy-

gnięcie w sprawie, jeśli związek odmawia 

uczestnictwa w grze bądź jeśli jest  odpo-

wiedzialnym za przeprowadzenie spotka-

nia, a te nie zostaje rozegrane lub nie zo-

staje dokończone. Zgodnie z paragrafem 2 

,,UEFA Control, Ethics and Disciplinary 

Body może uznać za ważny wynik spotka-

nia w momencie jego przerwania, jeśli był 

on niekorzystny  dla związku odpo-

                                                 
6 http://resources.fifa.com/mm/document/football 

development/refereeing/02/36/01/11/lawsofthegam 

eweben_neutral.pdf [dostęp: 24.11.2015 r.]. 
7 http://www.osservatoriosport.interno.gov.it/euro_ 

2016/regolamento_uefa_2016.pdf [dostęp: 24.11. 

2015 r.]. 

wiedzialnego za przerwanie tego spotka-

nia
8
”.  

  Najszersze unormowanie zawarte 

jest jednak w Regulaminie Dyscyplinar-

nym UEFA (wersja 2014)
9
. Art. 3 tego 

aktu wyznacza zakres podmiotowy obo-

wiązującej regulacji. Jest to krąg względ-

nie enumeratywny (podmioty są wyzna-

czone w sposób taksatywny, jednak  

w kilku przypadkach określenie katalogu 

reprezentantów podmiotów jest tylko 

przykładowe), zawierający zwłaszcza 

wszystkie stowarzyszone w UEFA federa-

cje związkowe. Artykuł 8 Regulaminu 

dotyczący odpowiedzialności stanowi,  

że wobec członka zrzeszonego w UEFA 

mogą być zastosowane środki dyscypli-

narne, jeśli zostanie naruszony przepis 

regulaminu bądź innych regulacji. Przepis 

zawiera wyszczególnienie podmiotów, za 

których zachowania odpowiedzialność 

ponosi federacja związkowa. Wśród nich 

są m.in. reprezentanci (jako zawodnicy), 

delegaci oraz  kibice. Artykuł 6 Regula-

minu stanowi katalog sankcji możliwych 

do nałożenia na podmioty podlegające 

odpowiedzialności dyscyplinarnej przed 

                                                 
8 Can validate the result as it stood at the moment 

when the match was abandoned if the match result 

was to the detriment of the association responsible 

for the match being abandoned. 
9 http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/ 

Regulations/uefaorg/UEFACompDisCases/02/11/ 

2 3/49/2112349_DOWNLOAD.pdf [dostęp: 24.11. 

2015 r.]. 



organami UEFA.   

  W przypadku federacji sportowych 

takimi środkami są dla przykładu ostrze-

żenie, nagana, grzywna w wysokości 100  

- 1.000.000 euro, anulowanie wyniku spo-

tkania, odjęcie punktów, nakaz ponowne-

go rozegrania spotkania, rozegranie spo-

tkania bez udziału publiczności, orzecze-

nie walkowera a nawet dyskwalifikacja  

z rozgrywek w toku lub w przyszłości. 

Artykuł 14 zawiera unormowanie od wie-

lu lat stanowiące kwestię priorytetową dla 

UEFA, a więc zagadnienie zachowań rasi-

stowskich i przejawów dyskryminacji. 

Zgodnie z paragrafem 1. każdy podmiot, 

który obraża godność osoby lub grupy 

osób z jakiejkolwiek przyczyny, w tym  

ze względu na kolor skóry, rasę, religię, 

pochodzenie etniczne, zostaje zawieszony 

na co najmniej 10 spotkań lub na określo-

ny czas albo też zostaje na niego nałożona 

inna sankcja. W myśl paragrafu drugiego, 

jeśli w zachowanie określone w paragrafie  

1 jest zaangażowany członek stowarzy-

szenia bądź klub, właściwą karą jest co 

najmniej częściowe zamknięcie stadionu.  

W przypadku zachowania noszącego 

znamiona recydywy, co stanowi paragraf 

trzeci, stosuje się następujące środki dys-

cyplinarne: drugie naruszenie- karane 

sankcją całkowitego zamknięcia stadionu 

na kolejne spotkanie bądź grzywną w wy-

sokości 50.000 euro; dalsze naruszenia- 

sankcja rozgrywania więcej niż jednego 

meczu bez udziału publiczności lub za-

mknięcia stadionu, kara walkowera, odję-

cia punktów albo dyskwalifikacji z roz-

grywek. Paragraf 5 dotyczy sytuacji, która 

wystąpiła w Belgradzie. Mianowicie jeśli 

spotkanie zostaje przerwane za sprawą 

decyzji sędziego z powodu zachowania 

rasistowskiego bądź dyskryminacyjnego, 

mecz może być uznany za zakończony 

walkowerem.  

  Warto w tym miejscu przytoczyć 

także artykuł 16 Regulaminu Dyscypli-

narnego UEFA, dotykający problematyki 

porządku i bezpieczeństwa podczas zawo-

dów. Zgodnie z jego postanowieniami 

związki sportowe czy też kluby są odpo-

wiedzialne za nieodpowiednie zachowania 

ze strony swoich kibiców, w postaci m.in. 

użycia gestów, słów, przedmiotów bądź 

innych sposobów przekazu informacji 

niewłaściwych dla widowiska sportowego, 

zwłaszcza dotyczących natury politycznej, 

ideologicznej, religijnej, o podtekście 

agresywnym czy prowokacyjnym. 

Opierając się na regulacjach we-

wnętrznych UEFA organy tej federacji 

bardzo szybko po przerwanym spotkaniu 

Serbii z Albanią zajęły się problematyką 

oceny zaistniałej sytuacji. UEFA Control, 

Ethics and Disciplinary Body swą decyzję 



wydało 23 października 2014 roku
10

.  

W rozstrzygnięciu uznano federację al-

bańską odpowiedzialną za odmowę kon-

tynuowania gry oraz za użycie treści  

o charakterze politycznym podczas meczu 

piłkarskiego. Federacja serbska natomiast 

została uznana winną naruszenia artykułu 

16 paragraf 2 ale nie artykułu 14 Regula-

minu Dyscyplinarnego UEFA. Prowoka-

cje serbskich kibiców określono jako uży-

cie treści o charakterze politycznym lecz 

nie o treści dyskryminacyjnej. Orzeczo-

nymi sankcjami były: wobec Albanii: na-

kaz gry przy zamkniętym dla kibiców sta-

dionie w następnym oficjalnym spotkaniu; 

kara grzywny 100.000 euro; kara walko-

wera 0:3 na rzecz Serbii w niedokończo-

nym spotkaniu w Belgradzie, natomiast 

wobec Serbii: odjęcie 3 punktów od do-

robku reprezentacji w eliminacjach ME 

2016; nakaz rozegrania 2 kolejnych spo-

tkań w roli gospodarza bez udziału pu-

bliczności; kara grzywny w wysokości 

100.000 euro. Federacja albańska od orze-

czenia złożyła odwołanie. Organ odwo-

ławczy - UEFA Appeals’ Body - decyzję 

o podtrzymaniu rozstrzygnięcia pierwszo 

instancyjnego podjął 2 grudnia 2014 roku. 

Innymi słowy orzeczono tzw. dwustronny 

walkower. Obie strony naruszyły posta-

                                                 
10  http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid= 

2172207.html [dostęp: 24.11.2015 r.]. 

nowienia Regulaminów UEFA i obie po-

niosły sankcje.  

  Federacja albańska, niezadowolona 

z rozstrzygnięcia, swe odwołanie od decy-

zji UEFA Appeals’ Body wniosła  

30 grudnia 2014 roku. Sprawą miał się 

zająć Trybunał Arbitrażowy do spraw 

sportu w Lozannie. W swym procedowa-

niu CAS ponownie przeanalizował doku-

menty przedstawione przez obie strony, 

doszło także do ponownego odczytania 

zapisów przesłuchań świadków stron do-

konanych przez organ dyscyplinarny 

UEFA. Ostateczna decyzja z dnia 10 lipca 

2015 roku zasadniczo zmieniła postano-

wienia organów UEFA. W sprawie  

o przyznanej sygnaturze 2015/A/3874
11

, 

uznano że spotkanie zostało przerwane  

z powodu zaniedbań organizatora, a więc 

serbskiej federacji, a także wrogości kibi-

ców oraz piłkarzy wobec Albańczyków. 

Dodatkowo CAS doszedł do wniosku,  

że Albańczycy mieli uzasadnione powody, 

by odmówić powrotu na boisko, więc ka-

ranie ich za to zachowanie jest sprzeczne  

z zasadami sportu. CAS w przeciwień-

stwie do organów wewnętrznych UEFA 

doszedł do wniosku, że zachowanie serb-

skich kibiców nosiło znamiona dyskrymi-

nacji. Najistotniejszą zmianą były orze-

                                                 
11 http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/A 

ward_3874__FINAL_.pdf [dostęp: 24.11.2015 r.]  

- na tej podstawie również opis stanu faktycznego.  



czone konsekwencje: wobec Albanii: 

przyznanie walkowera na rzecz albańskiej 

federacji w meczu z Serbią (3:0), utrzy-

manie grzywny 100.000 euro, odstąpienie 

od kary gry bez publiczności; wobec Ser-

bii natomiast: utrzymanie kar nałożonych 

przez organy UEFA, tj. kary grzywny 

100.000 euro, nakazu rozegrania 2 spo-

tkań bez udziału publiczności, dodatkowo 

orzeczenie walkowera na niekorzyść fede-

racji serbskiej. Innymi słowy serbski 

związek piłkarski za sprawą jednej decyzji 

stracił w praktyce 6 punktów: 3 punkty 

karne odjęte wcześniej przez UEFA oraz  

3 kolejne jako wynik walkowera.  

Doszło do interesującej sytuacji, gdyż 

Serbia przez pewien czas miała na swym 

koncie -2 punkty, figurując na ostatnim 

miejscu w grupie. Albania uzyskała 3 ko-

lejne punkty i na koniec rozgrywek z 10 

na swym koncie awansowała na Mistrzo-

stwa Europy z drugiego miejsca w grupie 

I. Bez 3 punktów nabytych w drodze roz-

strzygnięcia arbitrażowego Albania nie 

awansowałaby bezpośrednio na turniej we 

Francji, lecz musiałaby walczyć w me-

czach barażowych.  

Rozstrzygnięcie Trybunału Arbitra-

żowego skłania do pewnych refleksji  

de lege ferenda. Przede wszystkim warto 

zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście roz-

strzygnięcie podjęte przez CAS jest reali-

zacją zasady sprawiedliwości i słuszności. 

Jest to tym bardziej zasadne pytanie, po-

nieważ jak wynika z wielu nieoficjalnych 

doniesień osób związanych z organami 

UEFA, analizie poddawane jest ostatnie 

spotkanie Albanii w eliminacjach w 2015 

roku - z Armenią (zakończone wynikiem 

0:3 na korzyść Albanii) pod kątem przed-

stawienia zarzutów ustawienia wyniku 

spotkania 
12

. CAS w swej decyzji w zasa-

dzie nie zmienił rodzaju środków sankcjo-

nujących użytych przez organy europej-

skiej federacji. Myślę, że godnym uwagi 

jest natomiast spojrzenie na sankcję najsu-

rowszą, a więc wykluczenie z rozgrywek. 

Ten środek dyscyplinarny został już raz 

wykorzystany wobec federacji sportowej, 

mającej swą siedzibę również na Bałka-

nach, a mianowicie wobec federacji jugo-

słowiańskiej w 1992 roku, kiedy to jako 

akt sprzeciwu środowiska sportu działa-

niom wojsk jugosłowiańskich podczas 

wojny domowej w tym kraju, Jugosławię 

wykluczono z udziału w Mistrzostwach 

Europy w piłce nożnej. CAS postanowił 

tym razem sankcji tej nie zastosować, po-

mimo, że przewiduje ją Regulamin Dys-

cyplinarny UEFA. Arbitrzy CAS chcieli  

w ten sposób najpewniej pokazać, że su-

rowsze sankcjonowanie nie jest metodą 

                                                 
12 http://www.polsatsport.pl/Wiadomosc/al/Albania 

-Zostanie-Wyrzucona-Z-Euro-2016-Mecz-Z-Arme 

nia-Mogl-Byc-Ustawiony/ [dostęp: 23.11.2015 r.]. 



rozwiązania sporu, a może przyczynić się 

jedynie do jego pogłębienia. Kwestią pro-

blematyczną jest dalsze postrzeganie 

ewentualnych rywalizacji sportowców 

serbskich z albańskimi. Czy zwłaszcza na 

gruncie piłkarskim związki sportowe tych 

państw powinny być, podobnie jak np. 

związki sportowe Armenii oraz Azerbej-

dżanu, oddzielone od możliwości spotka-

nia się w grupach eliminacyjnych? Taki 

ostateczny środek wydaje się wobec wy-

nikłej sytuacji jednak chyba konieczny. 

Innym pomysłem zaradzenia problemowi 

,,meczów podwyższonego ryzyka” (rów-

nież na szczeblu reprezentacyjnym) jest 

możliwość rozgrywania spotkań na neu-

tralnym terenie. Nie wolno jednak wów-

czas zapomnieć, że jeśli mecze takie mia-

łyby odbywać się dodatkowo bez udziału 

publiczności, praktycznie cała rywalizacja 

sportowa stałaby się tylko czystą farsą. 

Ostatnim, a w świetle niedawnych zama-

chów terrorystycznych w Paryżu, bardzo 

aktualnym zagadnieniem jest kwestia łą-

czenia sportu z polityką. Nikt nie ma wąt-

pliwości, że jakakolwiek ideologia mająca 

na swych ustach hasła rasistowskie czy 

jednoznacznie agresywne nie powinna 

nigdy mieć dostępu do świata sportu. Py-

tanie, czy możemy widzieć sport w ode-

rwaniu od całej rzeczywistości społeczno-

politycznej. Jest to w realiach globalizmu 

niemożliwe. Możemy zadać pytanie, czy 

normy prawa sportowego mogą wpływać 

na kształtowanie się życia społeczno-

politycznego? Pytanie to pozostaje pyta-

niem otwartym. Można jednak jedno-

znacznie stwierdzić, że zasady fair play, 

stanowiące sui generis normy konstytu-

ujące pozostałe normy prawa sportowego 

na pewno mogą pełnić funkcję wycho-

wawczą w społeczeństwie, a w aspekcie 

międzynarodowym być podstawą dla wie-

lu pozytywnych i pokojowych działań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stepneygate – afera szpiegowska w Formule 1 

 

ormuła 1nazywana jest królową 

sportów motorowych. Kojarzona 

jest przede wszystkim z najszyb-

szymi bolidami, niepowtarzalnymi oso-

bowościami, które pędząc z prędkością 

przekraczającą 300 km/h, stawiają swoje 

życie na szali, a także markami, których 

tradycje sięgają lat 50 XX wieku. Na suk-

ces kierowców pracują całe fabryki za-

trudniające setki pracowników, robiąc 

wszystko, aby zyskać setne części sekund 

przewagi nad rywalami. Wydawałoby się, 

że w najwyższej kategorii wyścigowej nie 

ma miejsca na nieczyste zagrania. Tam, 

gdzie w grę wchodzą ogromne pieniądze, 

mają jednak miejsce także skandale.F1 

jest przede wszystkim biznesem, a wiele 

niezrozumiałych decyzji i wydarzeń na 

torze ma swoje korzenie w interesach, 

często niezgodnych z prawem. Znanym 

przykładem skandalu w F1 jest afera 

szpiegowska, znana jako spygate lub step-

neygate.  

 Wspomniane wydarzenie miało 

miejsce w 2007 roku. Istotą sprawy jest 

uzyskanie przez zespół Mclaren-Mercedes 

danych technicznych dotyczących bolidu 

zespołu Scuderia Ferrari. Mike Coughlan 

(szef zespołu Mclaren) otrzymywał infor-

macje od głównego mechanika, kierowni-

ka technicznego Ferrari - Nigela Stepneya.  

W trakcie przeszukania domu Coughlana-

znaleziono 780 stron dokumentów zawie-

rających rozwiązania techniczne Ferrari. 

Oczywiście była to własność intelektualna 

Ferrari podlegająca ochronie prawnej. 

 W jaki sposób sprawa wyszła na 

jaw? W toku śledztwa pojawił się wątek 

Trudy Coughlan
1
, żony Mike'a Coughlana. 

Powielała poufne dokumenty w punkcie 

ksero w pobliżu siedziby pracodawcy 

swojego męża. Pracownik zauważywszy 

co przyszło mu kopiować, powiadomił 

Ferrari. Podczas Grand Prix Monako na 

zbiornikach paliwa
2
bolidów włoskiego 

zespołu znalazł się podejrzany biały pro-

szek. Wszczęto własne wewnętrzne do-

chodzenie. Doprowadziło ono do spodni 

Nigela Stepneya. Nieznana zespołowi 

substancja znalazła się na jego kieszeni. 

Sam podejrzany tłumaczył się, że podrzu-

cono mu ją podczas gdy brał prysznic. 

Zespół wytoczył mu proces i zwolnił go 3 

lipca 2007 r.  

 Mclaren przeprowadził także we-

wnętrzne dochodzenie. Następnego dnia 

wydano oficjalne oświadczenie, w którym 

                                                            
1 http://edition.cnn.com/2007/SPORT/09/11/f1.spy 

gate [dostęp: 23.11.2015 r.]. 
2 http://www.autosport.com/news/report.php/id/60 

467 [dostęp: 23.11.2015 r.]. 
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poinformowano o zakończeniu śledztwa 

oraz dodano, że żadna intelektualna wła-

sność Ferrari nie została wykorzystana 

przy budowie bolidu. Ron Dennis, szef 

Mclarena, zabrał głos w sprawie. 

Coughlana uznano za zamieszanego  

w sprawę, z kolei rozwiązania techniczne 

(podobno) nie zostały użyte przy budowie 

konstrukcji bolidu z 2007 roku.  

 FIA – Fédération Internationale  

de l'Automobile (pol. Międzynarodowa 

Federacja Samochodowa)- wszczęła do-

chodzenie. Federacja opiera swoje postę-

powanie na regulaminie sportowym (FIA 

International Sporting Code
3
 - pol. Mię-

dzynarodowy Kodeks Sportowy). Równo-

cześnie w sprawie toczyły się spory wyto-

czone przez Ferrari we Włoszech oraz 

Wielkiej Brytanii ponieważ były to sądy 

właściwe w krajach, gdzie znajdują się 

siedziby rejestrowe zespołów. Siedziba 

Ferrari znajduje się w Maranello, we wło-

skiej prowincji Modenie. Natomiast Mcla-

ren został zarejestrowany w Woking, za-

chodniej części Surrey w Anglii. Faktem 

jest, że Włosi procesowali się w dwóch 

różnych porządkach prawnych - włoskim 

(civil law) z Stepneyem oraz brytyjskim 

(common law) z Coughlanem.  

 Mike Coughlan został przesłucha-

ny 10 lipca 2007 r. Okazało się, że o całej 

sprawie wiedział Jonathan Neale pełniący 

funkcję dyrektora w brytyjskim zespole. 

                                                            
3 http://www.fia.com/regulations/regulation/interna 

tional-sporting-code-123 [dostęp: 23.11.2015 r.]. 

Niniejszym oficjalne stanowisko Rona 

Dennisa zostało obalone.  Zadawano sobie  

pytanie, od kiedy mógł o tym wiedzieć. 

Federacja wezwała przedstawicieli brytyj-

skiego zespołu na nadzwyczajne przesłu-

chanie przed Światową Radą Sportów 

Motorowych (WMSC - World Motorsport 

Council). Termin zaplanowano na 26 lipca 

2007 roku. Reprezentantów zespołu we-

zwano, żeby odpowiedzieli na oskarżenie 

naruszenia artykułu 151c
4
 Międzynarod-

wego Kodeksu Sportowego, czy Mclaren  

był w posiadaniu nieautoryzowanych do-

kumentów i poufnych informacji.  

  Na nadzwyczajnym przesłuchaniu 

przed Światową Radą Sportów Motoro-

wych (WMSC) potwierdzono
5
 powyższe 

zarzuty w związku z naruszeniem artykułu 

151c Międzynarodowego Kodeksu Spor-

towego. Nie nałożono jednak żadnej kary. 

WMSC podała w wyroku, że jeżeli znajdą 

się w przyszłości jakiekolwiek dowody 

wskazujące na użycie danych ze szkodą 

dla Mistrzostw Świata, Rada ponownie 

wezwie zespół, a wtedy grozić mu będzie 

wykluczenie z sezonów 2007 oraz 2008. 

  Wyrok wywołał ogromne oburze-

nie w świecie Formuły 1, w którym każdy 

                                                            
4 Art. 151. Złamanie przepisów:  

 Każde spośród następujących wykroczeń, włącznie 

z wykroczeniami wspomnianymi poprzednio, bę-

dzie traktowane jako złamanie tych przepisów. 

c)Każde nieuczciwe zachowanie bądź zachowania 

naruszające interesy konkurencji lub sportów mo-

torowych w całości.   

5 http://www.gpupdate.net/en/f1-news/161382/no-

penalty-for-guilty-mclaren/ [dostęp: 23.11.2015 r.]. 



ceni swoją pracę i chroni najdrobniejsze 

szczegóły w trakcie całego sezonu. Luigi 

Macaluso, prezydent Włoskiej Federacji 

Samochodowej (odpowiednik Polskiego 

Związku Motorowego) zwrócił się w li-

ście
6
 do Maxa Mosleya (ówczesny Prezy-

dent FIA, prawnik) w celu przekazania 

sprawy do Międzynarodowego Sądu Ape-

lacyjnego FIA
7
. Ferrari natomiast rozwa-

żało pozwanie konkurentów do sądu. 

Flavio Briatore
8
 (ówczesny szef Renault 

F1 team) wyrażał dużą dezaprobatę  

w związku z brakiem kary dla brytyjskie-

go zespołu. Głośno dawał do zrozumienia, 

że nie wierzy w słowa szefa Mclarena.

 W związku z licznymi głosami 

niezadowolenia - FIA wznowiła śledztwo. 

We wrześniu 2007 r. znaleziono nowe 

dowody mające istotne znaczenie dla afery 

szpiegowskiej. Kierowcy zespołu Mcla-

ren-Mercedes zostali uznani za podejrza-

nych w sprawie, ponieważ wymieniali
9
 

między sobą SMS-y oraz e-maile wskazu-

jące na znajomość poufnych informacji 

swoich rywali. Treść wiadomości była 

niezwykle interesująca. Zawierały one 

szczegółowe informacje o hamulcach oraz 

ich ustawieniach, a nawet dotyczyły roz-

mieszczenia wagi bolidów. W treści kore-

                                                            
6 http://www.eurosport.com/formula-1/spy-gate-to-

rumble-on_sto1263463/story.shtml [dostęp: 23.11. 

2015 r.]. 
7 http://www.autosport.com/news/report.php/id/61 

243 [dostęp: 23.11.2015 r.]. 
8 http://www.autosport.com/news/report.php/id/61 

334 [dostęp: 23.11.2015 r.]. 
9 http://edition.cnn.com/2007/SPORT/09/14/spygat 

e.newrevelations/index.html [dostęp: 23.11.2015 r.]. 

spondencji poruszona była, także kwestia 

składu mieszanek gazów używanych  

w oponach dla osiągania lepszych czasów 

na torze. Kierowcami zamieszanymi  

w sprawę byli Fernando Alonso (kierowca 

etatowy) i Pedro de la Rosa
10

 (kierowca 

testowy, zajmujący się rozwojem bolidu  

w fabryce). Wyznaczono kolejną datę na 

posiedzenie FIA w celu poddania analizie 

nowego materiału dowodowego.  

 W Paryżu zespół Mclaren-

Mercedes reprezentowali: Lewis Hamilton 

(kierowca etatowy), Pedro de la Rosa (kie-

rowca testowy), Ron Dennis (szef), Nor-

bert Haug (menadżer) i Jonathan Neale 

(główny inżynier). Przedstawicielami Fer-

rari byli: Jean Todt(szef) oraz Ross Brawn 

(główny inżynier). Początkowo nieoficjal-

ne informacje mówiły o wykluczeniu Mc-

larena z sezonów 2007 i 2008 z klasyfika-

cji konstruktorów. Byłaby to najsurowsza 

kara w historii F1 od roku 1984, kiedy to 

wykluczono zespół Tyrell za stosowanie 

balastu niezgodnego z regulaminem tech-

nicznym. Po kilku minutach pojawiło się 

oficjalne stanowisko podające kwotę 100 

mln dolarów grzywny oraz odebranie 

wszystkich punktów z klasyfikacji kon-

struktorów w sezonie 2007.  Kierowcom 

postawiono ultimatum. Mieli oni współ-

pracować z FIA, jeżeli chcieliby się liczyć 

w klasyfikacji indywidualnej.  Gdyby jed-

                                                            
10 http://www.f1fanatic.co.uk/2007/09/14/alonso-

de-la-rosas-emails-led-to-mclarens-punishment/ 

[dostęp: 23.11.2015 r.]. 



nak odebrano punkty kierowcom za sezon 

2007 i przyszły 2008 rok, jak spekulowa-

no, Robert Kubica posiadający tyle samo 

punktów co Kimi Raikkonen na 3 miejscu 

(w tabeli Polak zajmował 4 miejsce, po-

nieważ posiadał mniejszą ilość zwycięstw 

na swoim koncie) byłby w czołowej trójce 

klasyfikacji indywidualnej.  Mistrzem 

Świata w 2008 roku został Lewis Hamil-

ton z zespołu Mclaren-Mercedes. Prezy-

dent FIA - Max Mosley - ogłosił, że jeżeli  

w przyszłorocznym bolidzie niezależni 

eksperci znajdą jakiekolwiek podobień-

stwa do rozwiązań technicznych Ferrari  

- Mclaren wystartowałby z ujemnym bi-

lansem punktowym. Brytyjski zespół mu-

siał pilnować się na każdym kroku. Przy-

znali się do porzucenia trzech rozwiązań 

technicznych w swoich bolidach, aby 

uniknąć podejrzeń. FIA 8 grudnia wyraża-

ła wątpliwości co do legalności przygoto-

wywanych bolidów na sezon 2008.  

 Kilka dni później Mclaren-

Mercedes publicznie przeprosił w liście
11

 

adresowanym do FIA, zespół Ferrari oraz 

kibiców. Zaproponowano między innymi 

ustalenie okresu zamrożenia trzech roz-

wiązań technicznych. Chodziło o wdroże-

nie systemu pozwalającego na szybszą 

zmianę biegów, parametrów napełniania  

i używania mieszanek gazów z dwutlen-

kiem węgla przy pompowaniu opon. Mar-

tin Whitmarsh, dyrektor ds. operacyjnych 

                                                            
11 http://www.skysports.com/f1/news/12433/2967 

901/mclaren-offer-apology [dostęp: 23.11.2015 r.]. 

grupy Mclaren wyraził skruchę w związku 

z zaistniałą sytuacją. Wspomniał w swoim 

publicznym oświadczeniu, że ich we-

wnętrzne śledztwo nie wykazało skali 

problemu. Tajne dane należące do Scude-

rii Ferrari były szeroko rozpowszechnione 

wewnątrz zespołu. Ustne i pisemne 

oświadczenia Mclarena z przesłuchań  

z dnia 26 lipca i 13 września 2007 roku 

okazały się nieprawdziwe. Zgodzili się na 

pokrycie kosztów śledztwa poniesionych 

przez FIA. Rada wezwała nadzwyczajne 

posiedzenie na 14 grudnia 2007 roku 

w Paryżu, gdzie Mclaren-Mercedes wraz  

z innymi zespołami rozmawiał o dalszych 

krokach.  

 Po wszystkim Whitmarsh dodał,  

że zespół nie ucierpi w związku ze skan-

dalem szpiegowskim i chcieliby zakoń-

czyć sprawę aby skupić się na sezonie 

2008. Prezydent FIA, Max Mosley zwró-

cił się do zespołów i WMSC o zajęcie 

stanowiska, czy w świetle publicznych 

przeprosin Mclarena-Mercedes można 

uznać sprawę za zamkniętą. Scuderia Fer-

rari przyjęła publiczne przeprosiny wraz  

z proponowanymi rozwiązaniami i uznała 

skandal za zakończony ze sportowego punk-

tu widzenia. Postępowanie sądowe we Wło-

szech miało swój bieg mimo zaistniałych 

gestów. 18 grudnia 2007 roku FIA zakoń-

czyła postępowanie.   

 Włoski zespół podtrzymał swoje 

stanowisko, że nie wycofa spraw z włoskich 

i brytyjskich sądów. We Włoszech  



w Modenie toczył się proces mający wyja-

śnić dokładny udział Nigela Stepneya.  

W Anglii zaś toczył się proces przeciwko 

Mike'owi Coughlanowi. Nigel Stepney zo-

stał skazany za sabotaż oraz ujawnienie 

poufnych informacji. Jego adwokat zawarł 

ugodę z prokuratorem na karę 20 miesięcy 

więzienia oraz grzywnę w wysokości 516 

funtów12. Rozprawa sądowa Ferrari prze-

ciwko Coughlanowi została wycofana13, 

ponieważ pracownik Mclarena zgodził sie 

na złożenie oświadczenia pod przysięga 

opisując swój udział.  

  Niewątpliwie pomimo pomyślnego 

jak na skalę popełnionych czynów bezpraw-

nych przez Mclarena zakończenia skandalu, 

zespół mógł odczuwać skutki w następnym 

sezonie. Nałożona grzywna, wykluczenie  

z klasyfikacji konstruktorów w sezonie 2007 

(im lepsza pozycja, tym większe pieniądze z 

podziału zysków od firm zarządzających 

F1), poniesienie kosztów śledztwa FIA, 

zamrożenie trzech pomysłów i toczące się 

postępowania sądowe z pewnością nie uła-

twiały im pracy. Trzykrotny mistrz świata 

F1, Niki Lauda powiedział niemieckiemu 

dziennikowi Blick: „Mclaren zamiast pra-

cować nad nowym bolidem, wciąż musiał 

myśleć o dochodzeniu FIA i z pewnością 

poświęcił kilka ciekawych pomysłów”. Bry-

tyjski zespół zajął w sezonie 2008 drugie 

miejsce w klasyfikacji konstruktorów (151 

                                                            
12 https://uk.sports.yahoo.com/29092010/58/f1-

spy-given-jail-sentence.html [dostęp: 23.11.2015 r.]. 

 
13 http://www.zimbio.com/Mike+Coughlan/articles 

/3/Spy+case+court+hearing+called+off [dostęp: 23. 

11.2015 r.]. 

punktów), zaraz za Scuderią Ferrari (172 

punktów) Trzecie miejsce zdobyło BMW 

Sauber (135 punktów), w którym jeździł 

Robert Kubica. mistrzem świata został Le-

wis Hamilton jeżdżący dla Mclaren-

Mercedes, a wice-mistrzem Felipe Massa  

z Scuderii Ferrari, tracąc tylko 1 punkt. 

Trudno stwierdzić czy kara nałożona przez 

FIA na Mclarena była adekwatna. Sezon 

2008 mimo wszystko wygrał Lewis Hamil-

ton z Mclarena. Gdyby nałożono karę na 2 

sezony dla kierowców jak spekulowano 

mistrzostwa z pewnością potoczyłyby się 

inaczej dla wielu kierowców. Moim zda-

niem sezony 2007 oraz 2008 pozostaną pod 

znakiem zapytania ze względu na legalność 

bolidów Mclarena. Niewątpliwie omawiane 

wydarzenia miały istotne znaczenie. Godną 

polecenia jest książka autorstwa Toma Bo-

wera pt. Formuła 1 to ja - Bernie Ecclesto-

ne, rzucającą inne światło na opisywane 

wydarzenia. Zawiera ona interesujące frag-

menty14 dotyczące drugiej fazy wydarzeń 

afery szpiegowskiej oraz wiele innych. 

                                                            
14 Zob.: http://www.cyrkf1.pl/kulisy-afery-szpiego-

wskiej-fragment-ksiazki-formula-1-to-ja-bernie-ec-

cle_stone, s. 278 – 283.   



Jak założyć klub sportowy? (cz. II) 

 

 

 poprzednim numerze cza-

sopisma została przedsta-

wiona problematyka dzia-

łalności gospodarczej prowadzonej przez 

kluby sportowe oraz Uczniowskie Kluby 

Sportowe i kluby w formie stowarzyszeń. 

To pierwsze zagadnienie będzie miało 

istotne znaczenie z punktu widzenia 

kolejnej formy, jaka zostanie omówiona 

na łamach Legis Sportivae, a mianowicie 

spółdzielni, która prowadzi obligatoryjnie 

działalność gospodarczą. Poza nią schara-

kteryzowana zostanie spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością.  

 Klub sportowy może działać  

w formie spółek kapitałowych, czyli 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

oraz spółki akcyjnej. Na szczególną 

uwagę zasługuje omówienie tej drugiej, 

bowiem wszystkie największe kluby spor-

towe nie tylko w Polsce, ale i na świecie, 

działają właśnie w tej formie. Wyjątkami 

są w tej kwestii hiszpańscy giganci - Real 

Madryt i FC Barcelona. Poza nimi 

wszystkie profesjonalne kluby mają wy-

móg działania w formie spółki akcyjnej.   

  Wkładem wspólników w założenie 

spółki kapitałowej - bez względu na to, 

czy jest to spółka akcyjna czy z ogra-

niczoną odpowiedzialnością - muszą być 

przedmioty majątkowe, to jest rzeczy  

i prawa, jeżeli są zbywalne
1
. Powinno to 

zapewnić spółce stabilność finansową  

i pewność jej majątku. Spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością, podobnie jak 

spółka akcyjna, opiera się na zaanga-

żowaniu kapitałowym wspólników i ogra-

niczeniu ich odpowiedzialności do wkładu 

w majątek spółki
2
. Zgodnie z art. 151 § 4 

kodeksu spółek handlowych
3
 wspólnicy 

nie są odpowiedzialni za zobowiązania 

spółki. Jest to zgodne z ideą spółek kapi-

tałowych, według której spółka taka 

odpowiada całym swoim majątkiem, od-

rębnym od majątków wspólników. Stano-

wi to także wyraz jednej z podstawowych 

zasad prawnoustrojowych spółek kapitało-

wych, zgodnie z którą spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością jest odrębną od 

wspólnika osobą prawną i odrębnym 

podmiotem  odpowiedzialności cywilno-

prawnej
4
. Art. 157 § 1 pkt 2

5
 stanowi 

natomiast, że umowa sp. z o. o. zawierać 

                                                 
1   Kruczalak K., Prawo Handlowe. Zarys 

wykładu, Warszawa 2006, s 156. 
2   Ibidem, s. 158. 
3  Art. 151 § 4 k. s. h.: Wspólnicy nie odpo-

wiadają za zobowiązania spółki. 
4  Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. 

Komentarz, Warszawa 2012, s. 247. 
5  KSH Art. 157 § 1. Umowa spółki z ogra-

niczoną odpowiedzialnością powinna określać: 

 2)  przedmiot działalności spółki. 

W 



powinna przedmiot działalności spółki.  

W tym momencie można się już 

zastanawiać, jak mogłoby to wyglądać  

w przypadku klubu sportowego, tym 

bardziej, że podobnie jest w przypadku 

spółek akcyjnych, gdzie przedmiot dzia-

łalności musi określać statut. Polska 

Klasyfikacja Działalności przewiduje po 

prostu działalność klubów sportowych, 

bez wdawania się w szczegóły na czym 

ona ma polegać. Oznaczona została 

kodem 93.12.Z - „Działalność klubów 

sportowych” i właśnie tak został okreś-

lony przedmiot działalności spółki w przy-

padku na przykład Lecha Poznań, Legii 

Warszawa czy Śląska Wrocław. Poza tym 

wpisy do KRS tych klubów przewidują  

i inne przedmioty działalności - te zwią-

zane ze sportem: 93.19.Z. – „Pozostała 

działalność związana z sportem”, 93.11.Z.  

- „Działalność obiektów sportowych”,  

85. 51.Z. – „Pozaszkolne formy edukacji 

sportowej oraz zajęć sportowych i rekrea-

cyjnych”, 96.04.Z. – „Działalność usłu-

gowa związana z poprawą kondycji 

fizycznej”; mniej związane ze sportem, 

acz uzasadnione z punktu widzenia 

organizowania zawodów sportowych oraz 

zaspokojenia potrzeb kibiców: 56.59.Z.  

– „Pozostała usługowa działalność 

gastronomiczna”, 47.99.Z. - „Pozostała 

sprzedaż detaliczna prowadzona poza 

siecią sklepową, straganami i targo-

wiskami”, 47.91.Z. – „Sprzedaż detaliczna  

prowadzona przez domy sprzedaży wysył- 

kowej lub Internet”, 63.12.Z. –„Dzia-

łalność portali internetowych”, 68.20.Z.  

– „Wynajem i zarządzanie nierucho-

mościami własnymi lub dzierżawionymi”; 

a także określenia wprawiające w pierw-

szej chwili w lekkie zdziwienie: 79.11.A. 

– „Działalność agentów turystycznych”, 

58.19.Z. – „Pozostała działalność wydaw-

nicza”, 73.12.A. – „Pośrednictwo w sprze-

daży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w radio i telewizji”. Jak więc widać, 

określenie przedmiotu działalności  

w przypadku klubów sportowych nie 

stanowi większego problemu. Kody PKD 

dają duże możliwości w precyzyjnym 

określeniu tegoż przedmiotu. Warto 

jednak zaznaczyć, że umowa sp. z o. o.,  

a także statut w przypadku spółki 

akcyjnej, nie musi operować kodami 

PKD. Możliwy jest słowny opis przed-

miotu działalności, bowiem przepisy usta-

wy o KRS dotyczące zgodności opisu 

przedmiotu działalności z PKD są adre-

sowane do sądu rejestrowego, a nie do 

spółek handlowych, na które ani ustawa  

o KRS, ani k. s. h. nie nakładają obo-

wiązku opisu zgodnego z kodami
6
.  

 Minimalna wysokość kapitału zak-

ładowego dla spółek z ograniczoną odpo-

wiedzialnością to 50 000 złotych. Nie jest 

to szczególnie duża kwota, co ułatwia 

                                                 
6 Rodzynkiewicz M., op. cit., s. 254. 



założenie takiej spółki. Kapitał zakładowy 

dzieli się na udziały, a minimalna wartość 

takiego udziału winna wynosić 50 zł. 

Prawa wspólników podzielić można na 

prawa korporacyjne i majątkowe, a także 

indywidualne, kolektywne i prawa mniej-

szości. Prawa korporacyjne to na przykład 

prawo uczestnictwa i głosu na zgroma-

dzeniach wspólników, prawo kontroli, 

prawo zaskarżania uchwał. Prawami ma-

jątkowymi będą prawa do udziału w zys-

ku bilansowym, prawa uczestnictwa  

w podziale zlikwidowanego majątku spół-

ki, prawa do wynagrodzenia za dostar-

czone spółce świadczenia niepieniężne,  

do zwrotu wpłat na udział w razie redukcji 

kapitału zakładowego, do umorzenia 

udziałów kosztem obniżenia kapitału 

zakładowego, do nabycia przez spółkę 

własnych udziałów oraz do przekształ-

cenia spółki w spółkę akcyjną. Prawa 

indywidualne z kolei to prawa wykony-

wane samoistnie przez każdego wspól-

nika, za kolektywne uznać należy zaś te, 

które są wykonywane przez wspólników  

w formie uchwał, natomiast prawa mniej-

szości to prawa wykonywane przez wspól-

ników mających co najmniej 1/10 kapitału 

zakładowego lub mniejszą część, jeśli tak 

wynika z aktu założycielskiego
7
. Do 

obowiązków wspólników należy pokrycie 

udziału w gotówce lub aportami, doko-

                                                 
7 Kruczalak K., op. cit., s. 167. 

nanie dopłat (wkładów), których celem 

jest pomnożenie kapitału obrotowego 

spółki, wyrównanie ubytku w kapitale 

zakładowym spowodowanego bezprawną 

wypłatą na rzecz odbiorcy oraz, jeżeli 

wynika tak z aktu założycielskiego spółki, 

dokonywanie periodycznych świadczeń 

niepieniężnych, a także inne obowiązki 

takie jak sprawowanie zarządu, sprawo-

wanie nadzoru, udział w zgromadzeniu 

wspólników
8
.  

 Ponieważ nie zawsze przedsię-

biorstwo - a w tym przypadku klub spor-

towy - działa tak jakby tego wspólnicy 

oczekiwali, może zdarzyć się, iż człon-

kowie zarządu będą zmuszeni ponieść 

solidarnie odpowiedzialność za zobowią-

zania spółki. Jak wynika art. 299 § 1 i 2   

k. s. h., stanie się tak, jeśli egzekucja 

przeciwko spółce okaże się bezskuteczna 

oraz nie zostanie zgłoszony w odpo-

wiednim czasie wniosek o ogłoszenie 

upadłości lub nie zostanie wszczęte 

postępowanie układowe. Jeśli zostanie 

wykazane, że niezgłoszenie wniosku  

o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie 

postępowania układowego nastąpiło nie  

z winy członków zarządu,  to mogą oni 

uwolnić się od odpowiedzialności. Podob-

nie, jeśli mimo niezgłoszenia wniosku  

o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia 

postępowania układowego wierzyciel nie 

                                                 
8 Ibidem, s. 168 



poniósł szkody
9
. Przytoczone przepisy  

o odpowiedzialności cywilnoprawnej nie 

stanowią wyjątku od wspomnianej wcześ-

niej regulacji z artykułu 151 § 4 doty-

czącej braku odpowiedzialności wspól-

ników za zobowiązania spółki. Przepisy te 

bowiem dotyczą osobistej odpowie-

dzialności zarządu spółki, niezależnie od 

tego, czy osoba wchodząca w skład 

zarządu jest wspólnikiem
10

. 

 Kolejną z form prawno-organiza-

cyjnych, w jakich działać może klub 

sportowy jest spółdzielnia. Jest to dużo 

rzadziej wybierane rozwiązanie dla dzia-

łalności klubów niż spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością czy w ogóle spółki 

kapitałowe. Definicja legalna spółdzielni 

zawarta jest w art. 1 § 1 ustawy Prawo 

Spółdzielcze, który to artykuł stanowi, że: 

„Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzesze-

niem nieograniczonej liczby osób,  

o zmiennym składzie osobowym i zmien-

nym funduszu udziałowym, które w inte-

                                                 
9 Art. 299 § 1 k. s. h.: Jeżeli egzekucja przeciwko 

spółce okaże się bezskuteczna, członkowie 

zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobo-

wiązania. 

 § 2. Członek zarządu może się uwolnić od 

odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli 

wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto 

postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie 

wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie-

wszczęcie postępowania układowego nastąpiło 

nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie-

wszczęcia postępowania układowego wierzy-

ciel nie poniósł szkody. 
10 Rodzynkiewicz M., op. cit., s. 247. 

resie swoich członków prowadzi wspólną 

działalność gospodarczą”. Cenne wyjaś-

nienie co do rodzaju prowadzonej działal-

ności zawarte jest § 2 ustawy, ponieważ 

„spółdzielnia może prowadzić działalność 

społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 

swoich członków i ich środowiska”. Jest 

zatem jasne, że klub sportowy wpisuje się 

idealnie w wyżej wymienione działal-

ności, ze względu na swoją specyfikę. 

Trudno bowiem nie zgodzić się z tym,  

że członkowie lokalnych społeczności 

zawsze utożsamiają się z zespołem repre-

zentującym ich region. Wspierają go  

w sportowych „potyczkach” i bardzo 

często lokalny klub to ważna część życia 

wielu, zwykle młodych osób. 

 Założenie spółdzielni w teorii nie 

sprawia kłopotów. Osoby zamierzające ją 

powołać do życia muszą uchwalić jej 

statut, poprzez złożenie podpisów. Statut 

reguluje zasady funkcjonowania organi-

zacji oraz zawiera podstawowe indor-

macje, takie jak nazwa spółdzielni, jej się-

dzibę, przedmiot działalności, wysokość 

wpisowego oraz wysokość i ilość udzia-

łów, które członek obowiązany jest zade-

klarować,  czas trwania (o ile została 

założona na czas określony) itp. Wszelkie 

postanowienia zawarte w statucie muszą 

być zgodne z ustawą Prawo Spółdzielcze, 

w przeciwnym wypadku, jak stanowi  

art. 58. § 1. kodeksu cywilnego, są 

nieważne. Ustawa Prawo Spółdzielcze 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25002928&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true


wymaga, aby spółdzielnia powołana do 

życia została przez co najmniej 10 osób 

fizycznych albo 3 osoby prawne. Dodat-

kowo konieczne jest wybranie organów 

przez walne zgromadzenie lub ko-misję 

organizacyjną, która liczy trzy osoby. 

Najistotniejszą kwestią jest rejestracja  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis 

ma charakter konstytutywny i obli-

gatoryjny; wtedy spółdzielnia nabywa 

osobowość prawną
11

. Osoby zakładające 

stają się zatem członkami spółdzielni. Taki 

model rejestracji stosuje się także do 

rejestracji chociażby spółek prawa handlo-

wego czy fundacji.  

 Ponadto, nadmienić należy,  

że spółdzielnie mogą zakładać związki 

gospodarcze czy związki rewizyjne. 

Istnieje także samorząd spółdzielczy, 

którego najwyższym organem jest Kon-

gres Spółdzielczości zwoływany co cztery 

lata przez Krajową Radę Spółdzielczości. 

 Nie bez znaczenia pozostaje fakt,  

że mimo podobnej do spółek prawa han-

dlowego procedury rejestracyjnej, dużo 

więcej jest na rynku klubów będących 

spółkami akcyjnymi czy spółkami z ogra-

niczoną odpowiedzialnością, aniżeli spół-

dzielni. Dlaczego tak jest? Na pierwszy 

rzut oka nie widać wielu różnic pomiędzy 

wymienionymi osobami prawnymi. Spół-

                                                 
11 Art. 11 § 1 k. s. h.: Spółdzielnia nabywa 

osobowość prawną z chwilą wpisania jej do 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

dzielnie traktowane są, zgodnie z usta-

wową definicją, jak klasyczne korporacje 

gospodarcze realizujące cele gospodarcze 

i niegospodarcze
12

. Różnice są jednak 

widoczne, jeżeli chodzi o działanie na co 

dzień, które nierzadko potrafi różnić się 

diametralnie od spółek. Właściwe będzie  

w tym przypadku wskazanie kwestii za-

robkowości, która w teorii jest elementem 

niezbędnym do prowadzenia działalności 

gospodarczej, a w przypadku niektórych 

spółdzielni nie jest kluczowym (np.: spół-

dzielcze kasy oszczędnościowo-kredy-

towe, które nie są nastawione na osiąganie 

dochodów).  

 Powstaje zatem pytanie - czy klub 

sportowy w formie spółdzielni poprzez 

swoją działalność jest nastawiony na 

osiąganie zysków? Wydaje się, że tak.  

W pierwszej części artykułu, który ukazał 

się w czwartym numerze Legis Sportivae, 

wyjaśnione zostało, że kluby sportowe 

(formy organizacyjno-prawne nie mają tu 

znaczenia) są nastawione na osiąganie 

zysków, co wyrażają poprzez umowy 

sponsoringowe, transfery zawodników 

oraz cykliczna sprzedaż biletów na wyda-

rzenia sportowe. Znalazło to także po-  

twierdzenie w orzecznictwie. Można 

zatem wywnioskować, że klub założony 

jako spółdzielnia miałby przed sobą takie 

zadania, jak wyżej wymienione, zatem 

                                                 
12 Szerzej zob.: Cioch H., Prawo Spółdzielcze, 

Warszawa 2011. 



zasadne jest wykluczenie takiego tworu  

z grupy spółdzielni prowadzących 

działalność niezarobkową. 

 Odpowiadając na pytanie Doty-

czące ogromnej przewagi liczby klubów 

będących spółkami prawa handlowego 

nad liczbą klubów – spółdzielni, należy 

wziąć pod uwagę rys historyczny.  

W latach 90. XX wieku, kiedy w Polsce 

następowały przemiany ustrojowe i gospo-

darcze, spółdzielnie zostały zepchnięte na 

dalszy plan. Traktowane je bowiem jako 

relikt minionej epoki, nieprzystający do 

nowych czasów. W Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej wykorzystywano je do 

uspołecznienia prywatnych własności, 

dlatego też w III Rzeczpospolitej moż-

liwość ich założenia nie była atrakcyjną. 

Formy prowadzenia działalności gospo-

darczej zdominowały spółki prawa han-

dlowego, które występowały i występują 

niemal w każdej dziedzinie usługowej  

– także w sporcie.  

 Wydaje się jednak, że istotniejsze  

w poszukiwaniu odpowiedzi na 

postawione pytanie będzie rozważenie 

samej struktury spółdzielni. Najważniejsza 

w funkcjonowaniu osób prawnych jest 

obecność w nich osób fizycznych.  

W przypadku spółdzielni wyraża się to 

poprzez członkostwo. Każdy, mniej lub 

bardziej aktywnie, zaangażowany w życie 

tegoż podmiotu musi być jego członkiem. 

Problemy, jakie członkostwo za sobą 

niesie, znajdują się w art. 19 ustawy 

Prawo Spółdzielcze
13

. Trudno wyobrazić 

sobie, aby członek klubu – spółdzielni, 

będący jednocześnie sportowcem repre-

zentującym barwy tegoż klubu miał 

wnosić udziały, jakiekolwiek by one nie 

były. Jest to konstrukcja pozbawiona 

atrakcyjności w porównaniu z klubami 

działającymi jako spółki. Wnoszenie 

udziałów bardzo skutecznie zniechęca 

potencjalnych zawodników do wzięcia 

udziału w życiu klubu. Trudno wyobrazić 

sobie aby, np.: w przypadku klubu pił-

karskiego wprowadzani do gry nasto-

latkowie musieliby ponosić nakłady zwią-

zane z członkostwem, co samo w sobie 

byłoby kuriozalne. Pamiętać należy,  

że klub to nie tylko działacze i zawodnicy, 

lecz także jego pracownicy: od trenera, 

przez magazyniera, po stróża nocnego. 

Forma organizacyjno-prawna, jaką oferują 

spółdzielnie, nie pozwoliłaby nigdy klubo-

wi sportowemu na skuteczne rywalizo-

wanie na szerszej arenie. Jednak bardziej 

zniechęcająca jest regulacja zawarta w § 2. 

Kluby sportowe bardzo często są niedo-

chodowe i bez wsparcia samorządów, 

szczególnie lokalnych, nie zdołałyby 

normalnie funkcjonować. Naturalnym jest, 

                                                 
13 Art. 19. § 1. k. s. h. Członek spółdzielni 

obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz 

zadeklarowanych udziałów stosownie do 

postanowień statutu.   

§ 2. Członek spółdzielni uczestniczy w pokry-

waniu jej strat do wysokości zadeklarowanych 

udziałów. 



że nikt z zadowoleniem nie przystąpiłby 

do organizacji, która raczej będzie przy-

nosiła straty, niż zyski (a tak jest w więk-

szości polskich klubów), tym bardziej,  

że w przypadku strat musiałby zapłacić za 

ich część z własnej kieszeni.  

 Ponadto, każdy klub sportowy ma 

ambicję zdobywać jak najwyższe cele. 

Drogą do tego jest wspinanie się szczebel 

po szczeblu, liga po lidze, aż po zdobycie 

mistrzostwa. Implikuje to uczestnictwo  

w ligach zawodowych. Ustawa o sporcie  

w art. 15.3. stanowi, że „w skład ligi 

zawodowej w grach zespołowych wcho-

dzą wyłącznie kluby sportowe działające 

jako spółki akcyjne”. Jest to zatem ten 

sam problem, jak ten, który występuje  

w przypadku form organizacyjnych przed-

stawionych w poprzednim numerze. Naj-

lepszą opcją dla założycieli jest powołanie 

do życia klubu, jako spółki akcyjnej, bo 

tylko wtedy możliwe jest osiąganie 

sukcesów oraz realizacja własnych ma-

rzeń. Niewątpliwie to właśnie marzenia, 

obok samej pasji do sportu, są motywem 

do zakładania i prowadzenia tworu, jakim 

jest klub.  

 Bardzo wymowne jest, że w Kra-

jowym Rejestrze Sądowym nie ma zareje-

strowanych spółdzielni, które byłyby 

klubem sportowym. Pokazuje to, że ta 

forma organizacyjno-prawna jest właściwa 

dla innych celów i klub tylko teoretycznie 

może funkcjonować w jej ramach. 

 Jak zatem widać, mimo przy-

zwolenia ustawodawcy na zorganizowanie 

klubu w dowolnej formie, dzięki której 

klub taki uzyska osobowość prawną, nie 

przesądza to jeszcze o przydatności danej 

formy. Niektóre z nich przez swe ogra-

niczenia nie nadają się zupełnie z punktu 

widzenia klubu sportowego, mimo tego, 

że są wykorzystywane w prowadzeniu 

aktywności gospodarczej  innej niż zwią-

zanej ściśle z działalnością sportową. 

Ponadto  wziąć pod uwagę należy prze-

pisy polskich związków sportowych, które 

zostaną przedstawione w osobnym arty-

kule, a które to ograniczają możliwości 

zorganizowania klubu sportowego chcą-

cego brać udział w rozgrywkach ligowych  

- a przecież to jest właśnie głównym 

celem działalności klubu.  



Odpowiedzialność dyscyplinarna za oszukiwanie   

podczas turniejów szachowych  

przy użyciu programów komputerowych 

 

iedy w 1997 roku w Nowym 

Jorku Garry Kasparov przystę-

pował do rewanżowego poje-

dynku z superkomputerem Deep Blue, nikt 

nie spodziewał się tryumfu maszyny nad 

człowiekiem
1
. Kto by pomyślał, że najlep-

szy szachista świata nie podoła kompute-

rowi tak, jak w pierwszym meczu. Firma 

IBM dokonała niemożliwego przygotowu-

jąc program, który położył kres dominacji 

człowieka w sporcie wymagającym do-

skonałej pamięci, kreatywności i wielu 

innych cech, w których urządzenia elek-

troniczne do tej pory nie sprawdzały się. 

Wynik tego meczu miał daleko idące im-

plikacje. Nastąpił gwałtowny rozwój 

komputerów, a także pojawiło się nowe 

pole „do popisu” dla projektantów opro-

gramowań (grających w szachy). Wszyst-

ko oczywiście miało sprzyjać rozwojowi 

„królewskiej gry” Niestety postęp tech-

niczny, a szczególnie nanotechnologia 

przyczyniły się do osiągnięcia skutku ra-

czej odwrotnego.    

  W ostatnim czasie podczas kilku 

                                                            
1 Newborn M., Kasparov v. Deep Blue Computer 

Chess Comes of Age, New York 1997. 

zawodów o międzynarodowej randze sza-

chowy świat po raz kolejny musiał mie-

rzyć się z problemem nieuczciwego wyko-

rzystywania nowoczesnej technologii 

podczas gry
2
. W środowisku na nowo od-

żył problem odpowiedzialności dyscypli-

narnej za oszukiwanie podczas turniejów 

szachowych przy pomocy programów 

komputerowych. Standardy piętnowania 

takich zachowań, a także zapobiegania im 

nie dają obecnie gwarancji unikania nie-

przyjemnych sytuacji w przyszłości. War-

to porównać kazusy oszustw dokonywa-

nych na turniejach zarówno w Polsce, jak  

i za granicą.  

  Żeby jak najlepiej umożliwić czy-

telnikom zrozumienie istoty i skali pro-

blemu warto uczynić wprowadzenie  

w podstawowe zagadnienia związane  

z królewską grą. Trzeba zauważyć, że na 

szerszą skalę zostały nagłośnione te przy-

padki, w których ofiarami oszustw byli 

arcymistrzowie pokonywani przez graczy 

wyraźnie niżej notowanych. Tytuł arcymi-

                                                            
2 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/euro 

pe/italy/11849196/Bulgarian-chess-player-cheats-

using-Morse-code-and-spy-pendant.html [dostęp: 

20.11.2015 r.]. 
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strza oznacza gracza najwyższej klasy, 

odznaczającego się niesamowitą wiedzą, 

naturalnym talentem oraz odpowiednimi 

wynikami sportowymi z przeszłości, za 

które tytuł ten został nadany. Dalszymi 

rangami w szachach są odpowiednio: 

mistrz międzynarodowy, mistrz krajowy 

oraz kandydat na mistrza krajowego. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby słabsi teoretycznie gracze byli w sta-

nie pokonać wyżej notowanych przeciw-

ników w pojedynczych partiach. Rzadko-

ścią jednak są turnieje, gdzie niżej tytuło-

wani gracze z powodzeniem rywalizowali 

z tak silnymi zawodnikami przez całe za-

wody, sięgając po czołowe lokaty czy na-

wet zwycięstwo. Właśnie dlatego zdarzały 

się sytuacje, w których organizatorzy, sę-

dziowie oraz sami zawodnicy nabierali 

podejrzeń, co do udziału czynnika elek-

tronicznego. Siłę gry mierzy się za pomo-

cą międzynarodowego rankingu elo (od 

nazwiska węgierskiego wynalazcy Arpada 

Elo), który rośnie w miarę osiągania zwy-

cięstw i maleje wraz z porażkami. Obecny 

mistrz świata, Norweg Magnus Carlsen 

posiada siłę gry 2850 elo, natomiast siła 

gry komercyjnych programów szacho-

wych osiągnęła już 3000 elo. Zatem grając 

ruchy sugerowane przez maszynę, stajemy 

się teoretycznie lepsi od najlepszego sza-

chisty świata. W praktyce tylko ścisła czo-

łówka światowa miałaby szansę w takiej 

walce, wykorzystywanie zatem takiej nie-

dozwolonej pomocy w partiach ze słab-

szymi zawodnikami (ale wciąż z arcymi-

strzami!) daje bardzo duże prawdopodo-

bieństwo odniesienia zwycięstwa. Kompu-

tery nie cechują się słabościami charakte-

rystycznymi dla ludzi. Bardzo dokładnie  

i daleko obliczają skomplikowane warian-

ty, nie tracą koncentracji, przez całą partię 

grają z tą samą, bardzo dużą siłą. Ponadto 

znają setki tysięcy teoretycznych pozycji, 

które zostały rozpracowane w przeszłości. 

Pokonanie takiego przeciwnika graniczy 

zatem z cudem.   

  Zanim zostaną omówione konkret-

ne przypadki oszustw, warto zastanowić 

się jakie narzędzia prawne wykreowało 

środowisko szachowe, do walki z przy-

padkami elektronicznego dopingu. W ar-

tykule powoływane będą przepisy Pol-

skiego Związku Szachowego, gdyż są one 

ujednolicone z przepisami gry oraz dyscy-

pliny Międzynarodowej Federacji Sza-

chowej (FIDE
3
). W samym Kodeksie Sza-

chowym (aktualny na stan prawny - Féd-

ération Internationale des Échecs  

– Handbook FIDE E.I-III z 1 września 

2014 r.), czyli przepisach gry próżno szu-

kać jakiegokolwiek przepisu traktującego  

o omawianym problemie
4
. Jedynie w arty-

kule 12 zatytułowanym „zachowanie za-

                                                            
3  Fédération Internationale des Échecs  

– Handbook FIDE. 
4 Kodeks Szachowy - przepisy gry FIDE z 1.09. 

2014 r. 



wodników” można odnaleźć w punkcie 

pierwszym klauzule generalną, zabrania-

jącą zachowań psujących reputację kró-

lewskiej gry. Warto przytoczyć też punkt 

drugi artykułu, w którym zawarto pewne 

środki prewencyjne, które mogą odnosić 

się do problemu wspomagania się pro-

gramem szachowym podczas partii. Trud-

no jednak uznać, aby posiadanie przy so-

bie telefonu komórkowego miało automa-

tycznie sugerować chęć oszukiwania
5

.

  Kluczowe znaczenie ma klauzula 

generalna. Daje ona bowiem w praktyce 

uprawnienia sędziom do działania ad hoc  

w przypadku posiadania uzasadnionych 

podejrzeń oszustwa. Zakres kary oraz spo-

sób postępowania w przypadkach oszustw 

przy użyciu dopingu elektronicznego okre-

śla inny akt prawny, jakim jest Regulamin 

Dyscyplinarny Polskiego Związku Szacho-

wego z dnia 28 października 2012 r. 6 .   

                                                            
5 Kodeks Szachowy - art. 12.1. Zawodnikom nie 

wolno podejmować żadnych działań przyczyniają-

cych się do tworzenia złej reputacji gry w szachy. 

Art.12.2. (a) W trakcie gry zabrania się zawodni-

kom używania jakichkolwiek notatek, korzystania  

z porad i innych źródeł informacji oraz analizowa-

nia partii na innej szachownicy.   

(b) Bezwzględnie zabrania się przynoszenia na 

salę turniejową telefonów komórkowych oraz 

innych elektronicznych środków łączności, nie 

autoryzowanych przez arbitra. Jeśli telefon komór-

kowy zawodnika zadzwoni na sali turniejowej  

w trakcie gry, to zawodnik przegrywa partię. W 

takim przypadku sędzia ustala wynik punktowy 

przeciwnika. 
6 Kodeks Szachowy - art.1 ust. 5. Metodą zabro-

nioną jest działanie mogące służyć poprawie wyni-

ku sportowego, pozostające w sprzeczności  

z uczciwością rywalizacji sportowej, określone  

  Jak widać, posługiwanie się pro-

gramem podczas partii zostało określone 

mianem dopingu, mimo że przytoczona  

w przepisie Międzynarodowa Konwencja  

o zwalczaniu dopingu w sporcie sporzą-

dzona w Paryżu 19 października 2005 r.
7
, 

nie wymienia w swoich przepisach dopin-

gu elektronicznego jako rodzaju dopingu. 

Jest to zatem termin wypracowany na po-

trzeby środowiska szachowego i przez 

niego rozwinięty. Artykuł 5 ustęp 2 pkt. e) 

konstytuuje  Komisję ds. Dopingu Elek-

tronicznego w przypadku podejrzeń o do-

ping elektroniczny. Rodzaj kary przewi-

dziany został w art. 11.1 f)
8
.   

  Jest to zatem piąta w kolejności 

kara zasadnicza, jaka może być wymie-

rzona według katalogu kar
9
. Dotkliwszymi 

są tylko dożywotnia dyskwalifikacja oraz 

wykluczenie ze związku. Same jednak 

zasady karania są dość niejasne i pozosta-

wiają szerokie pole do interpretacji. Próż-

no doszukać się przepisu, który zobowią-

                                                                                     
w załączniku nr 1 do konwencji, o której mowa  

w ust. 4, oraz jego zmianach dokonanych w trybie 

art. 34 tej konwencji. Metodą zabronioną jest także 

korzystanie z dopingu elektronicznego, czyli po-

mocy zewnętrznej z wykorzystaniem środków 

łączności lub komputera. 
7
 International Convention against Doping in Sport 

- Paris,15 October 2005 
8  Regulamin dyscypliny Polskiego Związku Sza-

chowego z dnia 28 października 2012r. Art.11.1 f) 

korzystanie w trakcie partii z pomocy zewnętrznej 

lub dopingu elektronicznego – dyskwalifikacja od 

6 miesięcy do 3 lat. 
9  Por. regulamin dyscypliny Polskiego Związku 

Szachowego. 



zywałby komisję dyscyplinarną do nakła-

dania kar w tak przewidzianych ramach  

i wyłączałby uznaniowość stosowania 

innych środków. Nie można więc wyklu-

czyć, aby za korzystanie z dopingu elek-

tronicznego podczas zawodów skończyło 

się jedynie na upomnieniu lub udzieleniu 

nagany. Trudno także powiedzieć czym  

w świetle tych przepisów jest dyskwalifi-

kacja. O dopuszczeniu do gry zawodnika 

lub nie decyduje najczęściej organizator 

turnieju, regulamin dyscypliny nie prze-

widuje kary za dopuszczanie do turnieju 

gracza napiętnowanego karą dyskwalifi-

kacji. Paradoksalnie w tej niedoskonałości 

modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej 

kryje się jego największa zaleta. Jak poka-

zuje praktyka osoby, które dopuściły się 

tak haniebnego zachowania naraziły się na 

swoistą infamię oraz afront ze strony śro-

dowiska szachowego. Na zawsze zyskali 

już łatkę oszustów, i już nigdy nie będą 

traktowani poważnie a nawet dopuszczani 

do zawodów. W zasadzie to nawet nie 

próbują wracać do poważnej gry, nawet 

niezależnie od tego czy zostali ukarani czy 

też nie. Oczywiście były też odmienne 

sytuacje, jednak prawdą jest, że szachowy 

świat jest bardzo pamiętliwy w stosunku 

do takich przypadków.   

  Najsłynniejsza afera w historii tur-

niejów szachowych rozgrywanych w Pol-

sce, miała miejsce podczas Międzynaro-

dowego Festiwalu Szachowego im. Tade-

usza Gniota, który odbył się w dniach  

11 - 19 lipca 2007 roku w Policach. Za-

wody, w których startowało kilku arcy-

mistrzów zdominował młody mistrz kra-

jowy Krzysztof Ejsmont z Częstochowy 

legitymujący się wówczas rankingiem 

2367 punktów elo. Oprócz doskonałej gry  

w każdej partii, podejrzenie budziło za-

chowanie zawodnika. W najważniejszych 

momentach partii, w których arcymi-

strzowie zużywają około 80% posiadane-

go czasu do namysłu (około godziny), 

Ejsmont potrzebował zaledwie tylko kilku 

minut na podjęcie właściwej decyzji.  

Z rundy na rundy uczestnicy turnieju mieli 

coraz większe wątpliwości, co do uczci-

wości zawodnika z Częstochowy. Roze-

grane przez niego partie zaczęto analizo-

wać programem szachowym Rybka  

(ver. 2.32). Pierwsze posunięcia każdej 

partii są łatwe, bowiem można odnaleźć je 

w podręcznikach traktujących o teorii de-

biutów. Badano zatem te posunięcia, które 

stanowić musiały samodzielny wymysł 

szachisty. Okazało się, że na 102 posunię-

cia aż 100 było zgodnych z sugestią opro-

gramowania. Było to osiągnięcie niebywa-

łe, ponieważ czołowi arcymistrzowie 

osiągają maksymalnie około 90% zgodno-

ści wyboru z propozycjami maszyny. Za-

istniały zatem bardzo silne przesłanki, 

które pozwalały oskarżyć zawodnika  

o oszustwo. Sprawa nie była jednak pro-

sta, ze względu na precedensowy charak-



ter. Na szali było także dobre imię organi-

zatorów oraz reputacja turnieju. Utrata 

rangi oraz sponsorów byłaby niepowe-

towaną stratą. Sprawę usiłowano rozwią-

zać doraźnie przy pomocy mediacji. 

Utworzona została specjalna komisja łą-

cząca zawodników, sędziów i organizato-

rów i na mocy jej ustaleń zdecydowano 

poinformować Ejsmonta o podejrzeniach, 

aby sprawdzić jego reakcję. Początkowo 

przyznał się on do winy i zgodził wycofać  

z turnieju pod warunkiem, że sprawa nie 

zostanie ujawniona Polskiemu Związkowi 

Szachowemu oraz FIDE. Nie można jed-

nak było udzielić mu takiej gwarancji, 

zatem wyparł się on wcześniejszego 

oświadczenia tłumacząc się działaniem 

pod wpływem emocji. Sędzia główny tur-

nieju Wenanty Błażejczak zdecydował się 

jednak wykluczyć zawodnika z turnieju za 

niesportowe zachowanie
10

. Nigdy nie zdo-

łano ustalić, w jaki sposób Ejsmont był  

w stanie pozyskiwać podpowiedzi. Speku-

luje się, że miał on przy sobie nadajnik, 

lub mikrosłuchawkę przez którą podpo-

wiadano mu ruchy. Przyjechał on bowiem 

do Polic wraz ze znajomym szachistą, 

który nie występował w turnieju. Miał on 

dzięki temu czas aby przekazywać pod-

powiedzi swojemu koledze.   

  2 sierpnia 2007 roku wydany zo-

stał komunikat kolegium sędziów 

                                                            
10  Olenderek T., W cieniu skandalu, Panorama 

Szachowa nr 6 (171) czerwiec 2007, s. 17 – 18. 

PZSZACH zawieszający zawodnika do 

czasu wyjaśnienia sprawy przez komisję 

dyscyplinarną. Komisja Wyróżnień i Dys-

cypliny Polskiego Związku Szachowego 

dnia 7.12.2007 roku rozpoznała sprawę 

zawodnika wykluczonego z turnieju sza-

chowego, w związku z podejrzeniami sto-

sowania dopingu elektronicznego w czasie 

gry. W swoich obszernych wyjaśnieniach 

oskarżony zdecydowanie zaprzeczył, ja-

koby korzystał z pomocy programu kom-

puterowego w czasie rozgrywania partii. 

Niesamowite podobieństwo z sugestiami 

maszyny, miało być zbiegiem okoliczno-

ści spowodowanym doskonałą formą za-

wodnika w turnieju. Komisja powołując 

się na brak dowodów (uznano bowiem,  

że analizy dokonane programem szacho-

wym mogą stanowić jedynie poszlaki,  

a nie dowody), a także opinie prawne, 

zdecydowała się anulować zawieszenie 

Krzysztofa Ejsmonta w prawach zawodni-

ka, począwszy od dnia 7.12.2007 r.
11

. 

Formalnie zatem uniknął on dyskwalifika-

cji. Praktycznie jednak nie wystąpił on już 

nigdy (do tej pory) w żadnym notowanym 

turnieju rankingowym. Jest to bardzo wy-

mowne i jednocześnie skłania do refleksji 

nad postanowieniem komisji dyscyplinar-

nej, która oczyściła go z zarzutów. Taka 

linia orzecznicza raczej nie może odstra-

                                                            
11  Komunikat Komisji Wyróżnień i Dyscypliny 

Polskiego Związku Szachowego Kraków, 7.12. 

2007 r. 



szać potencjalnych oszustów przed sięga-

niem po programy komputerowe w czasie 

gry. Do tej pory nie zdarzył się równie 

spektakularny przypadek na arenie ogól-

nopolskiej, jednak jeżeli tak oczywiste 

dowody są niewystarczające do utrzyma-

nia dyskwalifikacji w mocy, to trudno 

wyobrazić sobie, aby sędziowie szachowi 

w trakcie zawodów mogli zebrać mocniej-

sze dowody. Praktycznie mogłoby to być 

tylko przyłapanie in flagranti, gdyż zebra-

nie utrwalonych śladów, np. w postaci 

wiadomości tekstowych lub maili, wykra-

cza poza kompetencje arbitra.   

  Zdecydowanie inne pokłosie miała 

największa jak do tej pory międzynaro-

dowa afera dopingu elektronicznego  

w historii szachów, która wydarzyła się na 

olimpiadzie szachowej w rosyjskim Chan-

ty-Mansyjsku (21 września - 3 październi-

ka). Oszustami okazali się gracze najwyż-

szej klasy, reprezentanci Franci - arcymi-

strzowie Sebastian Feller (2650 elo) oraz 

Arnaud Hauchard i mistrz międzynarodo-

wy Cyril Marzolo. Sprawa została wykry-

ta pod koniec olimpiady, na której Feller  

z wynikiem 6 pkt na 9 partii zdobył indy-

widualnie złoty medal na piątej szachow-

nicy. Tym razem ciężko było zarzucić 

zawodnikowi nadnaturalnie dobrą grę, 

ponieważ jest on silnym arcymistrzem. 

Przypadkiem odkryto, że Marzolo w trak-

cie turnieju wysłał około 200 wiadomości 

tekstowych ze służbowego telefonu Fran-

cuskiej Federacji Szachowej do Fellera  

i Haucharda. Co ciekawe, wysyłał je tylko 

w trakcie partii, które rozgrywał ten 

pierwszy. Wiadomości, jakie posunięcia 

ma wykonać były przekazywane za pomo-

cą specjalnie wymyślonego na tę okazję 

systemu. Hauchard po odczytaniu wiado-

mości zachowywał się w określony spo-

sób, albo wykonywał określone gesty, 

które sugerowały ruch Fellerowi. Zawod-

nikowi takiej klasy zazwyczaj wystarczyło 

wskazać tylko, którą figurą ma wykonać 

ruch.  

  W przypadku wątpliwości wiado-

mości były bardziej precyzyjne. Dowody 

były na tyle mocne, że Fellera wycofano  

z ostatniego meczu olimpiady. Argumenty 

obrony miały prawny charakter. Tak jak  

w kazusie Ejsmonta podniesiono, że duża 

ilość wysłanych wiadomości tekstowych 

nie jest dowodem na oszustwo. Podkre-

ślono przy tym, że zdarzenie miało miej-

sce w Rosji, a więc komisja dyscyplinarna 

federacji francuskiej nie powinna mieć 

jurysdykcji w sprawie wymierzania kar 

dyscyplinarnych zawodnikom. Niezależ-

nie od tego uwzględniono inne dowody. 

Dwaj pozostali reprezentanci Francji, ar-

cymistrzowie: Edouard Romain oraz Ma-

xime Vachier-Lagrave zeznali, że podczas 

jednej z rozmów w styczniu 2011 roku 

Hauchard przyznał się, że oszustwo miało 

miejsce. Wykazano także bardzo dużą 

korelację (sięgającą blisko 100%) pomię-



dzy posunięciami wykonywanymi przez 

Fellera a sugestiami programu szachowe-

go Firebird. Wobec powyższego, komisja 

dyscyplinarna federacji francuskiej uznała 

oskarżonych za winnych zarzutów. Ma-

rzolo został zdyskwalifikowany na 5 lat, 

Feller na 3 lata i 2 lata prac społecznych 

na rzecz francuskiej federacji szachowej  

(w przypadku ich nie wykonania, okres 

dyskwalifikacji miał zwiększyć się  

o 2 lata), a Hauchard został dożywotnio 

zdyskwalifikowany jako kapitan drużyn 

szachowych
12

. Jak widać reakcja była tutaj 

znacznie ostrzejsza, wymagała też tego 

szczególna ranga zawodów na jakich in-

cydent miał miejsce. Gdyby sprawcy nie 

zostali surowo ukarani, ucierpiałaby repu-

tacja francuskich szachów, która i tak zo-

stała już narażona na uszczerbek przez 

wyżej wymienionych oszustów. Warto 

wspomnieć, że nie tak dawno Feller za-

kończył odbywanie kary i powrócił do 

aktywnej gry. Mimo, że jak do tej pory nie 

uczestniczył w turniejach poza granicami 

Francji, to jego powrót i tak został bardzo 

źle odebrany przez szachistów
13

.  

  Mogłoby się wydawać, że takie 

podejście do tematu ograniczy niecne 

praktyki. Z drugiej strony światowa fede-

racja nie zdecydowała się na przyjęcie 

                                                            
12  Maksimenko A., Plaga Oszustów, Panorama 

Szachowa nr 03-04 (216-217), marzec - kwiecień 

2011, s. 3-7. 
13 http://www.chess.com/news/sebastien-feller-can-

play-chess-again-2037 [dostęp: 20.11.2015 r.]. 

proponowanych środków prewencyjnych 

takich jak: możliwość dokonywania rewi-

zji osobistej zawodnika przez sędziego czy 

też dopuszczenie stosowania wykrywacza 

metali, aby wykryć czy szachista nie po-

siada przy sobie zabronionego sprzętu 

elektronicznego. Bano się wprowadze-

niem atmosfery nadmiernej podejrzliwości 

i mimo wszystko narażeniem reputacji 

dyscypliny sportowej. Takie przypadki 

zdarzały się oczywiście sporadycznie na 

turniejach zróżnicowanej rangi, jednak  

w tym oraz poprzednim roku dało się za-

uważyć zwiększone nasilenie wykrywa-

nych przypadków oszustwa. Mobilne wer-

sje programów szachowych na smartfony, 

czy też tablety okazywały się oprawcami 

arcymistrzów.     

  Obawy przed stosowaniem nad-

miernej prewencji wydają się nie być po-

zbawione racjonalności. Zdarzają się rów-

nież sytuacje, w których oskarżenia  

są krzywdzące, bowiem rozegranie feno-

menalnej partii zgodnej z sugestiami 

komputera, od razu zaczyna budzić podej-

rzenia zawodników. Niekiedy mają miej-

sce absurdalne przypadki, w których zain-

teresowanie wzbudza zawodnik wycho-

dzący często do toalety w trakcie partii. 

Takie zdarzenie miało miejsce podczas 

zawodów najwyższej rangi, jakim był 

mecz o mistrzostwo świata rozgrywany  

w Sofii w 2006 roku pomiędzy Rosjani-

nem Wladimirem Kramnikiem a Buł-



garem Veselinem Topalovem. Zawodnik 

gospodarzy oskarżył swojego przeciwnika  

o oszustwo, sugerując że w trakcie partii 

wychodzi on do toalety, aby tam poza za-

sięgiem kamer sprawdzać sugestie progra-

mu komputerowego przesyłane przez 

współpracowników. Trudno jednak uwie-

rzyć, aby aktualny czempion posunął się do 

takich środków i rezygnował z obranej stra-

tegii przygotowanej przed meczem na rzecz 

doraźnej pomocy komputera. Mecz o mało 

nie zakończył się skandalem, bowiem Kra-

mnik odmówił przystąpienia do piątej partii 

meczu oddając ją walkowerem14. Żądał przy 

tym przeszukania przeciwnika, który oczy-

wiście się na to nie zgodził. Dzięki stara-

niom oficjeli FIDE oraz organizatorów 

mecz udało się jednak rozegrać do końca,  

a Kramnik obronił tytuł mistrza świata. Wy-

daję się zatem, że cały ten konflikt był wy-

wołany jedynie psychologicznym pretek-

stem, aby wyprowadzić przeciwnika z rów-

nowagi15.     

  Praktyka zna również sytuacje,  

w których zawodnicy po ostrzeżeniu przez 

sędziów w trakcie turnieju o swoich podej-

rzeniach, zaczynali grać zdecydowanie sła-

biej, nie potrafiąc utrzymać znakomitego 

poziomu gry. Pytanie zatem, czy oskarżenia 

były uzasadnione powinno zatem pozostać 

w kategorii retorycznych. Jednak gracze 

tacy pozostawali bezkarni, bo przecież nikt 

nie anulował ich wcześniejszych wyników, 

                                                            
14 Maksimenko A., op. cit., s. 3 – 7. 

 

ani nie nałożył kar dyscyplinarnych. Jedy-

nym plusem było uniknięcie skandali zwią-

zanych z usuwaniem szachistów z turnieju.

 Trudno zatem jednoznacznie ustalić, 

jakie standardy powinno zastosować środo-

wisko szachowe w celu zwalczania proble-

mu oszukiwania programami szachowymi. 

Problem całkowicie może rozwiązać tylko 

stosowanie zaostrzonej prewencji, bowiem 

wystarczy, że potencjalny oszust zdoła ro-

zegrać choćby jedną partię w turnieju w taki 

sposób, aby można było już mówić o wypa-

czeniu wyników sportowej rywalizacji. Nie-

stety spowoduje to również niepożądane 

skutki, takie jak przytłaczająca atmosfera 

podczas zawodów, jaką wywoływać będzie 

aura podejrzliwości i oskarżeń. Należy po-

ważnie zastanowić się, czy udokumentowa-

na zadziwiająca zgodność posunięć z propo-

zycjami programu na przestrzeni całych 

zawodów nie powinna zostać uznana  

w świetle przepisów dyscyplinarnych za 

wystarczającą do stwierdzenia faktu popeł-

nienia oszustwa. Jest to ryzykowna propo-

zycja, bowiem ucierpieć mogliby zawodnicy 

rozgrywający bardzo dobre zawody, w któ-

rych standard ich gry byłby większy niż 

przeciętnie. Należałoby zastanowić się po-

nadto nad zwiększeniem uprawnień komisji 

dyscyplinarnej. Wyposażenie jej w kompe-

tencję do działania ad hoc w czasie trwania 

turnieju być może okazałoby się wystarcza-

jącą formą nacisku tak niezbędną w spor-

nych sytuacjach. 



Status prawny Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

bliżające się wielkim krokami 

Letnie Igrzyska Olimpijskie  

w Rio de Janeiro w 2016 roku 

skłaniają do zadania pytania, czego można 

się po tych Igrzyskach spodziewać - za-

równo, jeśli chodzi o ekspektatywy natury 

organizacyjnej, ekonomicznej, jak również 

czysto sportowej. Obecna od wielu lat 

dyskusja nad poziomem przygotowania 

polskich sportowców i ich występami na 

najważniejszej sportowej imprezie świata, 

wywołana coraz mniejszą liczbą i jakością 

sukcesów Polaków na tych zawodach, 

począwszy od Igrzysk w Atenach w 2004 

roku, prowokuje do zastanowienia się, jak 

działa polski ruch olimpijski. Jednym  

z tematów, które warto poruszyć, jest za-

gadnienie organizacji, funkcjonowania  

i perspektyw instytucji Polskiego Komite-

tu Olimpijskiego (PKOl).  

Prawne uregulowanie PKOl znaj-

dziemy w ustawie o sporcie z 25 czerwca 

2010 r.
1
. Rozdział 5. ustawy zatytułowany 

,,Narodowy Ruch Olimpijski” zawiera 

podstawowe unormowania dotyczące Pol-

skich Komitetów: Olimpijskiego i Para-

olimpijskiego. Samo pojęcie ,,Narodowy 

Ruch Olimpijski” nie zostało jednak  

                                                 
1 Dz. U. z 2010r., nr 127, poz. 857 ze zm.; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 715 ze zm. 

w ustawie zdefiniowane. Właściwe tym 

samym jest odniesienie się do regulacji 

Karty Olimpijskiej ustanowionej przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski  

w konsultacji ze wszystkimi krajowymi 

komitetami olimpijskimi
2
. Zgodnie z regu-

lacją Karty – będącej fundamentalną regu-

lacją całego olimpizmu, Narodowy Ruch 

Olimpijski oznacza skoordynowane, zor-

ganizowane, uniwersalne i stałe działania, 

realizowane pod najwyższym kierownic-

twem MKOl, wszystkich osób fizycznych  

i prawnych zainspirowanych wartościami 

olimpizmu. Rozciąga swoje działania na 

pięć kontynentów. Osiąga swój najwyższy 

cel gromadząc sportowców z całego świa-

ta na największym festiwalu sportu, na 

Igrzyskach Olimpijskich. Jego symbolem 

jest pięć splecionych ze sobą kół. Sam 

olimpizm można określić natomiast jako: 

filozofię życia, chwalącą i łączącą  

w zrównoważoną całość jakość ciała, woli 

i umysłu. Łącząc sport z kulturą i eduka-

cją, olimpizm dąży do stworzenia sposobu 

życia opartego na radości z wysiłku, wy-

chowawczych wartościach dobrego przy-

kładu i poszanowania uniwersalnych war-

                                                 
2 http://www.olimpijski.pl/Media/files/pl_olympic 

_charter_December2014.pdf - tłumaczenie przy-

sięgłe Karty obowiązującej od 8 grudnia 2014 roku 

[dostęp: 29.11.2015 r.]. 
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tości podstawowych zasad etycznych. Ce-

lem olimpizmu jest, aby sport służył har-

monijnemu rozwojowi człowieka, z wizją 

propagowania miłującego pokój społe-

czeństwa i poszanowania ludzkiej godno-

ści
3
. Zadaniem polskiego ruchu olimpij-

skiego jest, więc aktywność podejmowana 

w celu popularyzowania wartości olimpi-

zmu, realizowana zarówno na szczeblu 

krajowym oraz, jako przedstawiciela pol-

skich środowisk sportowych, także  

na arenie międzynarodowej
4
. Zadania te 

zostały przeniesione na grunt najważniej-

szego aktu wewnętrznego PKOL, a więc 

Statutu Komitetu, uchwalonego przez 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

PKOl w dniu 26 kwietnia 2014 r.
5
. Zgod-

nie bowiem z uregulowaniem ustawy  

o sporcie, Komitet jako organizacja poza-

rządowa samodzielnie wyznacza i realizu-

je swe cele, a więc cele związane z ru-

chem olimpijskim. Artykuł 6 Statutu  

w otwartym katalogu wyszczególnia pod-

stawowe cele działalności PKOl, zalicza-

jąc do nich: 

                                                 
3 Fundamentalne zasady olimpizmu, Karta olimpij-

ska, s. 11. 
4 M. Wojcieszak, Narodowy ruch olimpijski [w:]  

M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcie-

szak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 

2011, s. 326. 
5 http://www.olimpijski.pl/Media/files/STATUT_P 

KOl_uchwalony_26.04.2014_txt%20jednolity_zal

_do_uchwaly_fin.pdf [dostęp: 28.11.2015r.]. 

1) rozwój, promowanie i ochronę 

Ruchu Olimpijskiego w Polsce, 

zgodnie z Kartą Olimpijską; 

2) propagowanie, krzewienie  

i upowszechnianie zasad olimpi-

zmu, idei oraz edukacji i kultury 

olimpijskiej; 

3) reprezentowanie polskiego sportu 

wobec MKOl i narodowych ko-

mitetów olimpijskich, międzyna-

rodowych federacji sportu olim-

pijskiego i innych organizacji 

międzynarodowych; 

4) rozwój sportu kwalifikowanego 

oraz promowanie sportu dla 

wszystkich; 

5) ustalanie, zgłaszanie i zapewnia-

nie uczestnictwa polskiej repre-

zentacji narodowej w Igrzyskach 

Olimpijskich; 

6) edukację i promocję czystego 

sportu, zapobieganie dopingowi 

oraz korupcji sportowej i zwal-

czanie ich; 

7) działalność kulturalna polegająca 

na wspieraniu i promocji twór-

czości, edukacji i oświaty olim-

pijskiej;  

8) tworzenie warunków do polu-

bownego rozstrzygania sporów  

w sporcie oraz możliwości roz-

poznawania odwołań od decyzji 

dyscyplinarnych i regulamino-

wych wydanych przez właściwe 

organy polskich związków spor-

towych; 



9) promocja zasad fair play oraz 

rozwój stosunków społecznych 

związanych z czynnym i biernym 

uczestnictwem we współzawod-

nictwie sportowym;  

10) utrzymywanie stałych kontaktów 

oraz niesienie pomocy olimpij-

czykom;  

11) działanie na rzecz ochrony śro-

dowiska w tym utrzymanie od-

powiedniego stanu technicznego  

i estetycznego Centrum Olimpij-

skiego stanowiącego siedzibę 

PKOl, ośrodek edukacji olimpij-

skiej oraz działalności polskiego 

środowiska olimpijskiego. 

Artykuł 24 ustawy o sporcie prze-

sądza o formie prawnej PKOl, stanowiąc  

że ,Polski Komitet Olimpijski jest związ-

kiem stowarzyszeń zrzeszającym polskie 

związki sportowe oraz inne osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej lub osoby fizyczne, 

związane z narodowym ruchem olimpij-

skim. Nie ulega wątpliwości, że prawne 

uregulowanie Komitetu jako związku sto-

warzyszeń znajdziemy w ustawie  

z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzysze-

niach
6
. Komitet jest wpisany do Krajowe-

go Rejestru Sądowego. Natomiast jego 

działalność podlega nadzorowi Prezydenta 

Miasta Stołecznego Warszawy. Kontrola 

ta może przejawić się w razie stwierdzenia 

naruszania prawa bądź Statutu. Wówczas 

                                                 
6 Dz. U. z 2001 r., nr 127, poz. 857 ze zm. 

możliwe jest żądanie usunięcia stwierdzo-

nych nieprawidłowości, udzielenie ostrze-

żenia władzom PKOl bądź wystąpienie do 

sądu z wnioskiem o udzielenie upomnie-

nia władzom PKOl, uchylenie niezgodnej  

z prawem lub statutem uchwały, wreszcie 

rozwiązanie PKOl w przypadku, gdy jego 

działalność wykazywać będzie rażące lub 

uporczywe naruszanie prawa lub posta-

nowień Statutu i nie będzie warunków do 

przywrócenia działalności zgodnej z pra-

wem lub Statutem
7
. Kwestią problema-

tyczną jest w tym przypadku rozgranicze-

nie kompetencji Prezydenta Miasta Sto-

łecznego Warszawy oraz ministra właści-

wego do spraw kultury fizycznej, który na 

podstawie odesłania ustawowego kontro-

luje działalność polskich związków spor-

towych.  

  Przepisy ustawy Prawo o stowa-

rzyszeniach stosowane są do PKOl, jeśli 

nie wyłączają ich przepisy szczególne 

ustawy o sporcie. Warto wskazać, że 

obecne uregulowanie ustawowe różni się 

zakresem podmiotowym obowiązywania 

od przepisu artykułu 27 ust.1. dawnej 

ustawy o sporcie kwalifikowanym z 29 

lipca 2005 r.
8
. W uchylonym akcie praw-

nym PKOl był związkiem stowarzyszeń  

i innych osób prawnych. Takie stwierdze-

                                                 
7 M. Wojcieszak, Narodowy ruch olimpijski (…), 

s.331. 
8 Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298 (pozycja 

uchylona). 



nie było zgodne z artykułem 22 ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach, którego inter-

pretacja skłania do stwierdzenia, że człon-

kiem zwyczajnym związku stowarzyszeń 

nie mogą być osoby fizyczne i tzw. ułom-

ne osoby prawne. Obecny krąg podmio-

tów jest więc kręgiem rozszerzonym  

w stosunku do podmiotów, które w nor-

malnych warunkach mogą wchodzić  

w skład związku stowarzyszeń. Współcze-

śnie wyróżnia się 3 kategorie podmiotów, 

które mogą być członkami PKOl jako 

członkowie olimpijscy: 

1) polskie związki sportowe zrzeszo-

ne w międzynarodowych federa-

cjach kierujących dyscyplinami 

objętymi programem Igrzysk 

Olimpijskich;  

2) członkowie MKOl(osoby fizyczne) 

w Polsce, posiadający obywatel-

stwo polskie;  

3) Towarzystwo Olimpijczyków Pol-

skich. 

W myśl Statutu PKOl status członka zwy-

czajnego mogą uzyskać także: 

1) polskie związki sportowe zrzeszo-

ne w międzynarodowych federa-

cjach uznanych przez MKOl, któ-

rych dyscypliny nie są objęte pro-

gramem Igrzysk Olimpijskich;  

2) osoby prawne, działające zgodnie  

z celami PKOl, które przyczyniają 

się do rozwoju sportu olimpijskie-

go. 

Jako członkowie wspierający mogą zostać 

uznane osoby prawne, jednostki organiza-

cyjne nieposiadające osobowości prawnej 

oraz osoby fizyczne, które popierają cele 

statutowe PKOl i zadeklarowały świad-

czenia materialne. Statut PKOl przewiduje 

również członkostwo honorowe dla osób 

fizycznych szczególnie zasłużonych  

w działalności w krajowym lub międzyna-

rodowym ruchu olimpijskim.  

  Zgodnie z artykułem 13 Statutu 

PKOl członkowie olimpijscy i zwyczajni 

mają prawo do: 

1) korzystania bezpośrednio lub po-

przez swoich delegatów z biernego 

i czynnego prawa wyborczego;  

z biernego prawa wyborczego-

poprzez wskazanie kandydatów na 

członków organów władzy PKOl 

pochodzących z wyborów; 

2) zgłaszania postulatów i wniosków 

do organów władzy PKOl; 

3) korzystania z uprawnień członków 

wynikających z działalności statu-

towej PKOl.  

Na mocy artykułu 25 ustawy o spo-

rcie, PKOl w zakresie sportu współpracuje 

z organem administracji rządowej, a mia-

nowicie z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej. Jest to więc obowiązek 

ustawowy, który jednak nie jest określony 

w sposób jasny i wyraźny. Kryterium,  

na podstawie którego obowiązek zaczyna 



się aktualizować jest pojęcie ,,sport”
9
.  

W myśl artykułu 2 ust.1 ustawy o sporcie, 

za ,,sport” można uznać każdy przejaw 

fizycznej aktywności, która przyczynia się 

do poprawy kondycji, rozwoju stosunków 

społecznych lub osiągnięcia wyników 

sportowych. Ocena aktualizacji obowiąz-

ku następować będzie tym samym zależ-

nie od określonej sytuacji faktycznej - jej 

doniosłości i charakteru. W doktrynie 

wskazuje się, że współdziałanie wystąpi 

na przykład w przypadku przyjmowania 

programu przygotowań olimpijskich czy 

ustalania składu reprezentacji olimpij-

skiej(na podstawie wskazań polskich 

związków sportowych)
10

.  

Znaczącym uprawnieniem, które 

ustawodawca przyznał Komitetowi Olim-

pijskiemu (podobnie jak Komitetowi Pa-

raolimpijskiemu) jest prawo udziału  

w procesie legislacyjnym w roli opinio-

dawczej. Zgodnie bowiem z postanowie-

niami ustępu 2 artykułu 25 ustawy o spo-

rcie, PKOl opiniuje projekty założeń ak-

tów prawnych oraz same projekty aktów 

prawnych w zakresie sportu. Z jednej 

strony powstaje uprawnienie Komitetu,  

z drugiej natomiast rodzi się obowiązek 

organów administracji publicznej do 

przedkładania takich projektów do 

wiadomości PKOL. Wydaje się,  

że właściwym przedmiotem przedkłada-

                                                 
9 Ibidem, s. 332. 
10 Ibidem, s.332. 

nych projektów jest natomiast zagadnie-

nie, które mieści się w przedmiocie dzia-

łalności statutowej Komitetu, choć usta-

wodawca kwestię tę pozostawił nieroz-

strzygniętą. 

Ustęp 3 artykułu 25 ustawy o sporcie 

przyznaje PKOl prawo wyłącznego posłu-

giwania się jakimkolwiek znakiem bądź 

innym oznaczeniem, które składa się  

z symbolu olimpijskiego lub zawiera 

symbol olimpijski. Uprawnienie to obej-

muje także nazwy: Igrzyska Olimpijskie, 

Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI 

Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, 

Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska 

XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV 

Olimpiady, Komitet Olimpijski, Repre-

zentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski  

i Karta Olimpijska. Dawna regulacja 

ustawy o sporcie kwalifikowanym odnosi-

ła się do ,,wykorzystywania i używania 

symboliki olimpijskiej określonej w karcie 

olimpijskiej". Warto  w tym miejscu od-

wołać się do regulacji zawartej w Karcie 

Olimpijskiej, a dotyczącej symbolu olim-

pijskiego. Jest nim mianowicie wg artyku-

łu 8. Karty symbol składający się z pięciu 

splecionych ze sobą kół jednakowej śred-

nicy (koła olimpijskie), wykorzystywanych 

samodzielnie, w jednym lub pięciu różnych 

kolorach, w kolejności od lewej strony do 

prawej: niebieskim, żółtym, czarnym, zie-

lonym i czerwonym. Koła splatają się ze 

sobą od lewego do prawego; koła: niebie-



skie, czarne i czerwone są na górze, koła: 

żółte i zielone na dole. Symbol olimpijski 

wyraża działalność Ruchu Olimpijskiego  

i symbolizuje unię pięciu kontynentów 

oraz spotkanie sportowców z całego świa-

ta na Igrzyskach Olimpijskich. Użycie 

symboliki czy też nazw dotyczy użycia 

zarówno komercyjnego, jak i niekomer-

cyjnego - np. w celach popularyzator-

skich. Karnoprawna ochrona wskazanych 

uprawnień jest zagwarantowana w artyku-

le 51 ustawy o sporcie. Ten pozakodek-

sowy przepis dotyczy odpowiedzialności 

za wykroczenie, jakim jest użycie w ce-

lach handlowych, bez uprawnienia, chro-

nionych nazw lub symboliki olimpijskiej. 

Za taki czyn grozi kara grzywny. Jako 

środek karny może jednak zostać na rzecz 

PKOl orzeczona nawiązka w wysokości 

do 5.000 zł. Wyłączne prawo PKOl do 

używania symboliki olimpijskiej podlega 

ochronie, w zależności od przedmiotu  

i charakteru naruszenia, określonej rów-

nież w przepisach ustawy z 4 lutego  

1994 r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych
11

 bądź ustawy z 30 czerwca 

2000 r. Prawo własności przemysłowej
12

. 

Przepisy ustawowe rozszerzone są w Sta-

tucie również o prawo PKOl do wykorzy-

stywania dla swoich celów gospodarczych 

wizerunku członków reprezentacji olim-

pijskiej w strojach reprezentacji olimpij-

                                                 
11 Dz. U. z 1994r., nr 24, poz. 83 ze zm. 
12 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1410. 

skiej, w zakresie ustalonym przez właści-

we regulaminy PKOl lub MKOl.  

Prezentując tematykę pozycji ustro-

jowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

nie wolno zapomnieć o strukturze we-

wnętrznej tej instytucji. Na podstawie ar-

tykułu 16 Statutu możemy wyszczególnić 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-

Wyborcze, Zarząd, Prezesa oraz Komisję 

Rewizyjną. Kadencja Zarządu, Prezesa  

i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Uchwały 

Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komi-

sji Rewizyjnej dla swej ważności wyma-

gają zwykłej większości głosów przy qu-

orum co najmniej połowy osób uprawnio-

nych do głosowania. Zarząd na czas ka-

dencji powołuje komisje stałe oraz komi-

sje ad hoc do rozwiązywania zaistniałych 

problemów dotyczących bieżącej działal-

ności PKOl. Obsługę organów Komitetu 

zapewnia Biuro, którym kieruje Sekretarz 

Generalny. Walne Zgromadzenie jest wła-

dzą najwyższą PKOl. W jego skład wcho-

dzą:  

 trzej delegaci każdego z pol-

skich związków sportowych 

działających w sportach obję-

tych programem najbliższych 

Igrzysk Olimpijskich, każdy  

z głosem stanowiącym; 

 dwaj delegaci Towarzystwa 

Olimpijczyków Polskich, każ-

dy z głosem stanowiącym; 



 członkowie MKOl posiadają-

cy obywatelstwo polskie, każ-

dy  

z głosem stanowiącym; 

  jeden delegat reprezentujący 

każdego z członków zwyczaj-

nych- każdy z głosem stano-

wiącym; 

 Prezes PKOl, członkowie Za-

rządu i Komisji Rewizyjnej  

z głosem doradczym, o ile nie 

są delegatami z głosem stano-

wiącym; 

 członkowie wspierający PKOl 

reprezentowani przez jednego 

delegata i członkowie hono-

rowi PKOl, a także zaproszeni 

goście- wszyscy z głosem do-

radczym. 

Nad kwestiami dotyczącymi Igrzysk 

Olimpijskich głosują jedynie delegaci 

członków olimpijskich PKOl. Walne 

Zgromadzenie wybiera Prezesa PKOl 

(bezwzględną większością głosujących), 

Zarząd oraz członków Komisji Rewizyj-

nej. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie z własnej inicjaty-

wy, inicjatywy 2/3 ogólnej liczby człon-

ków PKOl lub inicjatywy Komisji Rewi-

zyjnej. Zarząd składa się maksymalnie  

z 61 członków, w tym Prezesa PKOl oraz 

członków MKOl posiadających obywatel-

stwo polskie. Jest to organ wykonawczy 

PKOl. Do jego zadań należy m.in. ustala-

nie składu narodowej reprezentacji na 

Igrzyska Olimpijskie oraz zgłaszanie  

i podejmowanie decyzji o jej uczestnic-

twie w Igrzyskach Olimpijskich; podej-

mowanie decyzji w sprawie członkostwa 

w PKOl; uchwalanie okresowych progra-

mów działania oraz przyjmowanie spra-

wozdań z ich wykonania; uchwalanie 

rocznego budżetu; zarządzanie majątkiem 

PKOl; desygnowanie polskich działaczy 

olimpijskich do organów władzy MKOl  

i międzynarodowych organizacji; powo-

ływanie lub odwoływanie arbitrów do 

trybunału sportowego. Na czele Zarządu 

stoi Prezydium, w którego skład wchodzą: 

Prezes PKOl, Wiceprezesi, Sekretarz Ge-

neralny, Skarbnik, członkowie MKOl po-

siadający polskie obywatelstwo oraz 

członkowie Zarządu wybrani do Prezy-

dium. 

  Prezes PKOl kieruje całokształtem 

prac PKOl i reprezentuje Komitet Olim-

pijski na zewnątrz. Do jego kompetencji 

należy zwłaszcza: kierowanie pracami 

Zarządu i jego Prezydium; zwoływanie 

posiedzeń Zarządu i jego Prezydium;  

realizacja celów i zadań PKOl zgodnie  

z przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 

programem działania i uchwałami Zarzą-

du; podejmowanie decyzji pomiędzy po-

siedzeniami Zarządu i jego Prezydium  

w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącz-

nej kompetencji Zarządu. 



  Komisja Rewizyjna jest organem 

kontroli wewnętrznej PKOl. Składa się  

z 5 - 7 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie, którzy jednak nie mogą 

być członkami Zarządu ani etatowymi 

pracownikami PKOl. Do kompetencji 

Komisji Rewizyjnej należy: przeprowa-

dzanie kontroli całokształtu działalności 

PKOl, w tym nie rzadziej niż raz w roku 

kontroli gospodarki finansowej; składanie 

na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze 

swej działalności; składanie wniosków  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarzą-

dowi; zatwierdzanie podmiotu dokonują-

cego badania sprawozdania finansowego.  

  Ciekawym zagadnieniem jest skła-

danie w imieniu PKOl oświadczeń woli 

dotyczących praw i zobowiązań majątko-

wych. Dla ważności takich oświadczeń 

konieczne są podpisy 2 osób: Prezesa 

PKOl i Sekretarza Generalnego lub Preze-

sa PKOl lub Sekretarza Generalnego 

(pierwszy podpis) i Skarbnika lub Wice-

prezesa Zarządu (drugi podpis). Jednakże 

dla ważności oświadczeń w zakresie dys-

ponowania i obciążania majątku PKOl 

oraz zaciągania kredytów i pożyczek ko-

nieczne jest uzyskanie zgody Zarządu. 

Warto wskazać, że jednym z najistot-

niejszych zagadnień działalności PKOl 

jest działalność w zakresie polubownego 

rozstrzygania sporów w sporcie. Noweli-

zacja ustawy o sporcie z 2015 roku po-

wróciła do ustawowego unormowania 

pozycji Trybunału Arbitrażowego do 

Spraw Sportu przy PKOl. Rozdział 9a 

wskazuje, że jest to organ działający przy 

Komitecie Olimpijskim, w skład którego 

wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez 

Zarząd PKOl na 4-letnią kadencję. Pozy-

cja ustrojowa Trybunału jest na tyle inte-

resująca, zwłaszcza po przywróceniu obli-

gatoryjnego charakteru postępowań przed 

tym Trybunałem w niektórych sprawach, 

że wymagałaby odrębnego opisu
13

. Na 

potrzeby niniejszego artykułu natomiast 

należy wskazać, że zgodnie z postanowie-

niami artykułu 56 Statutu PKOl, Związek 

Stowarzyszeń nie ponosi jakiejkolwiek 

odpowiedzialności, w tym przede wszyst-

kim merytorycznej, organizacyjnej lub 

finansowej za działania Trybunału, jego 

władz lub arbitrów, w tym w szczególno-

ści z tytułu wydawanych orzeczeń lub 

zarządzeń.  

Polski Komitet Olimpijski jako insty-

tucja zrzeszająca cały polski ruch olimpij-

ski jest zazwyczaj oceniany przez pryzmat 

wyników polskich sportowców na Igrzy-

skach Olimpijskich. Warto nadmienić,  

że takie podejście jest tylko częściowo 

zgodne z prawdą. PKOl bowiem opraco-

wuje dalekosiężne plany działania dla 

związków sportowych w zakresie przygo-

                                                 
13 W artykule pt. ,,Trybunał Arbitrażowy ds. Spor-

tu przy PKOL jako organ jurysdykcji w sprawach 

sportowych” w wydaniu nr 3 Legis sportivae  

z maja 2015 roku przedstawiony został stan praw-

ny sprzed nowelizacji z 23 lipca 2015 roku.  



towań olimpijskich i współpracuje z orga-

nami rządowymi w kwestii wsparcia tak 

ekonomicznego, jak i prawnego polskiego 

sportu. Nie jest jednak bezpośrednio od-

powiedzialny za jakość i rodzaj przygoto-

wań. W tych sprawach decydujący głos 

mają poszczególne związki sportowe i to 

właśnie od nich należałoby oczekiwać 

konkretnych efektów. Żadne programy 

olimpijskie nie będą skuteczne, jeśli pod-

stawy szkolenia i dalszego procesu szko-

leniowego nie zostaną wykonane w sa-

mych związkach. Można pokusić się  

o stwierdzenie, że PKOl jako realizacja 

uniwersalnej idei olimpizmu w sporcie jak 

dotychczas sprawdził się w roli koordyna-

tora polskich startów olimpijskich. Dla 

dostrzeżenia efektów działalności są jed-

nak konieczne także starania ze strony 

związków sportowych i państwa, zwłasz-

cza jeśli chodzi o wsparcie finansowe. 

Jak dowodzi praktyka same dobre in-

tencje ze strony PKOl nie wystarczą, jeśli 

nie ma dla nich społecznego poparcia. 

Potwierdzeniem tego jest głośna sprawa 

wycofania Krakowa z organizacji Zimo-

wych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. 

Ten najlepiej jak dotąd przygotowany pro-

jekt organizacyjny, który byłby najwięk-

szym jak dotychczas wyzwaniem w histo-

rii działalności PKOl, nie zostanie jednak 

zrealizowany w wyniku sprzeciwu spo-

łeczności miasta Krakowa. Takie porażki 

nie mogą jednak powodować zarzucenia 

działań promujących polski sport olimpij-

ski. Doskonałym przykładem, który nale-

ży rozwijać jest Okrągły Stół Polskiego 

Sportu, działający właśnie pod egidą 

PKOl. Spotkanie przeprowadzone w 2013 

roku stało się podstawą dla wyekspono-

wania pewnych postulatów de lege feren-

da, jak również pewnych oczekiwań poli-

tycznych, bez których sport polscy spor-

towcy nie będą w stanie rywalizować na 

arenie międzynarodowej z atletami innych 

krajów. Cieszy, że jeden z postulatów,  

a więc umocowanie prawne Trybunału 

Arbitrażowego przy PKOl, został już zre-

alizowany.  Natomiast na realizację czeka-

ją postulaty: 

 włączenia konkretnych aspektów 

związanych ze sportem w zakres 

kompetencji większej liczby resor-

tów; 

 przejścia z biurokratycznego na  

strategiczny model zarządzania 

sportem, z jednoczesnym wydłu-

żeniem okresów rozliczeniowych 

dla oceny efektywności działań; 

 odnowienia potencjału sportu aka-

demickiego, zmiany podległości 

uczelni WF (z resortu nauki 

i szkolnictwa wyższego do mini- 

sterstwa sportu i turystyki); 

 powierzenia Polskiemu Komiteto-

wi Olimpijskiemu zadania opra-

cowania strategii przygotowań 

do kolejnych igrzysk olimpijskich 



przy jednoczesnym wydłużeniu 

do ośmiu lat okresu budowania 

docelowej reprezentacji; 

 konieczności zdecydowanego 

zwiększenia znaczenia medycyny 

na wszystkich etapach procesu 

szkoleniowego; 

 konieczności liberalizacji zasad fi-

nansowania sportu ze środków 

niepublicznych, w tym złagodzenia 

przepisów dotyczących zakazu re-

klamowania i prowadzenia sponso-

ringu niektórych produktów i usług 

(np. alkohol niskoprocentowy, za-

kłady sportowe); 

 potrzeby wprowadzenia zmian 

w ustawie o grach hazardowych, 

które umożliwiłyby Totalizatorowi 

Sportowemu prowadzenie sprze-

daży swych produktów poprzez In-

ternet oraz przystąpienie przez tę 

firmę do gier multijurysdykcyj-

nych; 

 konieczności zacieśnienia lub na-

wiązania współpracy klubów spor-

towych z uczniowskimi klubami 

sportowymi; 

 konieczności dodatkowego (poza-

budżetowego) finansowania spor-

tu, w tym także organizacji dużych 

imprez sportowych; 

 potrzeby większego zainteresowa-

nia samorządów lokalnych działal-

nością klubów sportowych, w tym 

również jej finansowaniem, szcze-

gólnie klubów prowadzących 

wstępny etap szkolenia sportowe-

go. 

Te i wiele innych postulatów sformułowa-

nych lub sprecyzowanych podczas spo-

tkania Okrągłego Stołu Polskiego Sportu 

leży w gestii także Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego i powinno stanowić wy-

znacznik dla przyszłych działań tego 

związku
14

. 

 

                                                 
14 http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/747, 

okragly-stol-obradowal-w-pkol.html [dostęp: 5.12. 

2015 r.]. 


