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Szanowni Czytelnicy! 

 

W wakacyjnym numerze Legis sportivae szczególną 

uwagę przywiązujemy do problematyki kontratypu 

ryzyka sportowego, której na łamach niniejszego wy-

dania poświęciliśmy aż trzy artykuły. Nawiązując  

do bieżących wydarzeń ze świata sportu, odnosimy się 

natomiast do głośnego casusu polskich sztangistów, 

których nazwisko było w ostatnim czasie kojarzone 

przede wszystkim ze stosowaniem zabronionych sub-

stancji dopingujących. Co więcej, analizie poddajemy 

zmiany w przepisach gry w piłkę nożną na rozpoczęty 

niedawno sezon 2016/17, a także przyglądamy się 

kwestii prawnych aspektów łączenia klubów piłkar-

skiej Ekstraklasy. Ponadto, po raz pierwszy prezentu-

jemy opracowanie dotyczące strzelectwu, przybliżając 

aktualne regulacje normatywne z zakresu tej sukce-

sywnie zyskującej na popularności dyscypliny sportu. 

Życząc przyjemnej lektury, zachęcam do przesyłania 

pod adres redakcji własnych propozycji publikacji  

z obszaru prawa sportowego.  

  

Redaktor Naczelny 

Aleksander Wachciński 

mailto:prawosportowe.umk@gmail.com
mailto:a.wachcinski@outlock.com


Spis treści 

 

Do czego jest nam potrzebny kontratyp ryzyka sportowego?   

Agata Nowakowska, Łukasz Osiński .………………………………...….. IV 

 

Karnoprawne aspekty stosowania kontratypu dozwolonego ryzyka sporto-

wego 

Marta Bendig ………….…………………………….………………………… XIII 

 

Ryzyko w sporcie – próba analizy kontratypu pozaustawowego 

Paulina Bawolska ……….……………………………………………………. XX 

 

Amica Poznań, a może Wisła Chorzów? Prawne aspekty łączenia klubów 

Ekstraklasy 

Oliwia Lewicka, Bartłomiej Rosiak .…..………………………..…………. XXVII 

 

Casus braci Zielińskich, czyli o dopingu w sporcie 

Łukasz Osiński, Bartłomiej Rosiak …..……………….………………..… XXXII 

 

Regulacje prawne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego a ustawa  

o broni i amunicji 

Maciej Rybczyński .……..………………………………………………..…… XXXVIII 

 

Zmiany w przepisach gry w piłkę nożną na sezon 2016/17 

Paweł Zieliński ……..…………..………………………..……………...…….. XLIV 

 

 

 

 

 



Do czego jest nam potrzebny kontratyp ryzyka sportowego? 

 

rzeciętnego kibica sportowego 

zastanawiać może czasem, dla-

czego publiczność ma możliwość 

emocjonować się walkami ulubionych 

bokserów w ringu, zaś stróże porządku 

podejmą interwencję, gdy tylko zostaną 

zawiadomieni o bójce mającej miejsce 

 w parku lub między blokami 

mieszkalnymi. Dziwić może fakt, że 

Policja zatrzyma kierowcę za przekro-

czenie prędkości chociażby o 10 km/h na 

drodze publicznej, podczas gdy jednak 

niekoniecznie zrobi to samo wobec 

kierowcy rajdowego. W konsternację 

wprawić może świadomość tego, że 

pewien znany polityk zawiadomił 

odpowiednie organy państwowe, kiedy 

został spoliczkowany przez innego 

polityka, a piłkarze (zarówno nożni, jak  

i ręczni) popychają się na arenach 

sportowych, podstawiają sobie nogi,  

a niekiedy nawet łamią sobie kości, 

skręcają stawy lub w inny sposób 

wyrządzają sobie krzywdę, pozostając 

bezkarnymi z punktu widzenia sankcji 

wymierzanych przez - mówiąc w uprosz-

czeniu - państwo. Wszystkie powyższe 

sytuacje sprowadzają się do wspólnego 

mianownika, jakim jest kontratyp dopusz-

czalnego ryzyka sportowego. O kontra-

typie tym słyszeć musiał każdy student 

prawa, a tym bardziej zawodowy prawnik. 

I choć wydaje się czymś znanym i nie 

budzącym większych kontrowersji, warto 

przyjrzeć się mu nieco bliżej.  

  Na wstępie wypada przypomnieć 

czym w ogóle jest kontratyp, a żeby to 

uczynić, wyjaśnić trzeba samą definicję 

przestępstwa. Na potrzeby niniejszych 

rozważań wystarczy wymienić cztery jego 

elementy. Przestępstwem jest czyn zabro-

niony przez ustawę, zawiniony, 

bezprawny oraz taki, którego społeczna 

szkodliwość jest wyższa niż znikoma. 

Kontratyp odnosi się do bezprawności  

i wyłącza ją, a zatem jest to coś, co 

powoduje, że mimo iż pozostałe elementy 

przestępstwa zaistniały, czyn nie jest 

przestępczy, gdyż z jakiegoś powodu jest 

zgodny z prawem. Sam bowiem fakt, że 

jakiś czyn wypełnia znamiona określo-

nego przestępstwa, nie przesądza jeszcze 

ostatecznie, że mamy do czynienia  

z przestępstwem
1
. Może na to wskazywać 

inny przepis prawa, jak choćby  

w przypadku obrony koniecznej czy 

działania w stanie wyższej konieczności 

(kolejno art. 25 i 26 k. k.), kiedy to 

sprawca czynu zabronionego zasadniczo 

popełniłby przestępstwo, np. zabicia 

                                                 
1
   Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2016,  

s. 53.  

P 



człowieka, gdyby nie istniały te przepisy 

wyłączające bezprawność tego czynu. 

Mówimy tu o kontratypach ustawowych, 

które nie powinny budzić większych 

wątpliwości, bowiem istnieje ustanowiony 

w przewidziany prawem sposób przepis, 

na podstawie którego można wyłączyć 

bezprawność danego czynu. Większym 

problemem są kontratypy pozakodeksowe, 

a do takich należy właśnie kontratyp 

dopuszczalnego ryzyka sportowego. Dla 

tych bowiem kontratypów brak jest 

wyraźnej podstawy prawnej na którą 

można by się powołać przy próbie 

zastosowania ich. Niektórzy autorzy wręcz 

nie uznają czegoś takiego jak kontratyp 

pozakodeksowy. Stąd zasadne wydają się 

próby znalezienia „furtki” dla tych 

kontratypów poprzez zastosowanie 

istniejących przepisów lub poprzez wyko-

rzystanie aktualnie przyjętej aksjologii. Co 

ciekawe, przedmiotowy kontratyp nie 

nastręcza wielkich problemów sądom. 

Zaledwie dwa orzeczenia Sądu Naj-

wyższego poruszają temat wyłączenia 

bezprawności ze względu na dopuszczalne 

ryzyko sportowe.  

  Akademickie podręczniki, powo-

łując się na pracę A. Szwarca, wskazują na 

kilka okoliczności, bez zaistnienia których 

zastosowanie przedmiotowego kontratypu 

nie może mieć racji bytu. Warto na 

początku zaznaczyć, że możliwość 

powołania się na kontratyp dopusz-

czalnego ryzyka sportowego istnieje nie 

tylko w przypadku  dopuszczenia się 

czynu zabronionego w czasie oficjalnie 

organizowanych zawodów, lecz w przy-

padku wszystkich sytuacji uprawiania 

sportu
2
. Przede wszystkim wymienia się 

okoliczność popełnienia czynu zabro-

nionego w warunkach uprawiania dyscy-

pliny sportowej, której uprawianie jest 

dozwolone
3
. Wyjaśnia to dlaczego kie-

rowca przekraczający prędkość na 

publicznej drodze w czasie wyjazdu na 

wakacje otrzyma mandat, zaś kierowca 

rajdowy kierujący pojazdem z nadmierną 

prędkością podczas zorganizowanego 

rajdu, nie poniesie konsekwencji praw-

nych uchybienia przepisom ruchu dro-

gowego. Podobnież wyjaśnia to problem 

karania uczestników nielegalnych wyści-

gów samochodowych, bowiem organi-

zacja danej imprezy sportowej w ramach 

której miałoby dojść do skorzystania  

z kontratypu musi odpowiadać obowią-

zującym przepisom. Chociaż samo ściga-

nie się samochodami jest dozwolone, to 

trzeba jednak pamiętać, że mówiąc  

o dyscyplinie sportowej, chodzi tu o taką 

dyscyplinę, która ma pewne zasady  

i reguły zachowania się, zabezpieczające 

uczestników przed nadmiernym ryzy-

kiem
4
. Należy także wskazać, że kierowca 

                                                 
2
 Ibidem, s. 137. 

3
 Ibidem, s. 136. 

4
 Ibidem, s. 137. 



przekraczający prędkość poza okolicz-

nościami wyścigu samochodowego, nie 

uprawia dyscypliny sportowej w wyżej 

wskazanym rozumieniu, co również nie 

uprawnia go do przekraczania dopusz-

czalnej prędkości w ramach kontratypu.  

Z drugiej strony gra w piłkę na szkolnym 

boisku, o ile odpowiada istotnym z punktu 

widzenia bezpieczeństwa przepisom (np. 

do piłki nie są przyklejone pineski, czyli 

piłka w dużej mierze odpowiada regułom), 

umożliwia działanie w warunkach kontra-

typu. Niewiele bowiem potrzeba w takim 

przypadku, aby dochować warunków 

zabezpieczających uczestników przed 

nadmiernym ryzykiem. Dalej wskazuje się 

na cel jaki towarzyszy uczestnikom 

konkurencji sportowej. Cel ten musi być 

oczywiście „sportowy”
5
. Nie będzie dzia-

łał w ramach kontratypu piłkarz - zama-

chowiec, który wykorzystując swoje 

uczestnictwo w meczu piłkarskim - niech 

to będzie oficjalny mecz rozgrywany  

w ramach rozgrywek organizowanych 

przez UEFA - zdetonuje bombę na 

stadionie. Z dobrodziejstwa dopusz-

czalnego ryzyka sportowego nie skorzysta 

także zawodnik chcący „odegrać się” na 

przeciwniku. Działanie musi być bowiem 

podjęte dla realizacji celu wynikającego  

z reguł danej dyscypliny, a nie aby 

„odegrać się” pod pozorem działania  

                                                 
5
 Ibidem, s. 136. 

o charakterze sportowym
6
. W ramach 

kontratypu będzie natomiast działał 

piłkarz naruszający zdrowie innego 

piłkarza, podczas próby odbioru piłki, 

kiedy jego działania w oczywisty sposób 

zmierzały do zgodnego z przepisami 

przejęcia futbolówki, ale np. jego wślizg 

był spóźniony.  

  Wskazuje się również na to, aby 

działania uczestnika zawodów sportowych 

były zgodne z obowiązującymi dla danego 

sportu przepisami
7
. Wymóg ten nie spra-

wia problemów w przypadku sportów 

walki. Ich istotą bowiem jest zadawanie 

ciosów przeciwnikowi, czyli nie tylko 

naruszanie nietykalności cielesnej, ale 

wręcz powodowanie uszczerbku na 

zdrowiu, nieraz w stopniu wyższym niż 

lekki. Wydaje się również oczywiste,  

że w sportach bezkontaktowych granica 

pewnej „tolerancji wobec przestępczości” 

nie będzie aż tak daleko posunięta. Trudno 

wyobrazić sobie, by chociażby naruszanie 

nietykalności cielesnej było zgodne  

z regułami w takich sportach jak snooker, 

szachy, carling czy sprint na 100 metrów. 

Problem natomiast sprawiają takie 

dyscypliny, których istotą nie jest atak na 

przeciwnika, niemniej jednak kontakt 

cielesny jest czymś nieuniknionym  

i koniecznym dla osiągnięcia sportowego 

sukcesu. Mowa tu o takich sportach jak 

                                                 
6
 Ibidem, s. 137. 

7
 Ibidem, s. 136. 



koszykówka, hokej, piłka nożna czy piłka 

ręczna. W każdej z tych dyscyplin 

wymagany jest kontakt z przeciwnikiem, 

choć powinien on służyć tylko celom 

sportowym, jak wskazano wyżej. Problem 

tkwi w tym, że zawsze istnieje ryzyko, że 

ruch zawodnika podjęty w celu spor-

towym - i co do zasady zgodny z reguła-

mi - (wślizg w piłce nożnej, blok w piłce 

ręcznej) może okazać się wykroczeniem 

poza obowiązujące przepisy (spóźniony 

wślizg skończy się atakiem na nogi 

przeciwnika, blok może skończyć się 

odruchowym chwyceniem przeciwnika  

i brutalnym sprowadzeniem do parteru), 

czyli innymi słowy faulem. Faul sam  

w sobie oznacza przekroczenie przepisów, 

zatem działaniem niezgodnym z prze-

pisami. I to oznaczać może z kolei, że 

każdy faul stałby się uzasadnieniem do 

oskarżenia zawodnika dopuszczającego 

się go o popełnienie przestępstwa. Co 

istotne, wskazuje się, że przepisy, którym 

nie może uchybić ten, kto chciałby 

powołać się na działanie w ramach 

kontratypu, mają dotyczyć bezpieczeństwa 

współuczestników zawodów
8
. Zatem nie 

będzie mógł  powołać się na dopuszczalne 

ryzyko sportowe bokser, który uderzył 

przeciwnik - wbrew obowiązującym Re-

gułom - w tył głowy. Kolejnym wymie-

nianym w doktrynie elementem jest zgoda 

                                                 
8
 Ibidem, s. 137. 

uczestnika
9
. Od razu należy uściślić, że 

nie ma mowy o zgodzie na okaleczenie 

czy doznanie ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu. Zgoda oznacza tyle tylko, że 

uczestnik zawodów wie z jakim ryzykiem 

wiąże się uprawianie danej dyscypliny  

i godzi się na pewne możliwe do 

przewidzenia skutki. Trudno uznać 

przecież, aby siatkarz godził się na pobicie 

ze strony rywala, natomiast problemem 

byłoby oskarżyć jednego zawodnika  

o wywołanie uszczerbku na zdrowiu  

w sytuacji, gdy ten podczas akcji 

przekroczył nieumyślnie linię połowy 

boiska, a pokrzywdzony upadając spadł na 

jego nogę, skręcając sobie przy tym staw 

skokowy. Podobnie trudno sobie 

wyobrazić, by piłkarz godził się uderzenie 

pięścią przez przeciwnika w czasie 

przerwy w meczu, kiedy nie ma mowy  

o walce o piłkę. Nie byłoby to zresztą 

zgodne z regułami dyscypliny. Z drugiej 

strony, należy postawić pytanie, czy 

pięściarz godzi się na pozbawienie go 

przytomności na bardzo długi czas. A tym 

bardziej, czy godzi się na pozbawienie go 

życia?  

  Kolejnym problemem, z jakim 

można się spotkać już po zaznajomieniu 

się z powyższymi elementami, jest 

kwestia tego, czy wymienione przesłanki 

zastosowania kontratypu powinny zajść 
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kumulatywnie czy może wystarczy, by 

zaistniał jeden z nich. Choć w doktrynie 

zdaje się dominować pogląd o koniecz-

ności łącznego ich wystąpienia
10

, powinno 

to rodzić pewne wątpliwości, czy 

podobnie jest w praktyce. Przykładów 

dostarcza samo życie. Kibice piłkarscy na 

pewno pamiętają przypadek polskiego 

obrońcy Marcina Wasilewskiego. Został 

on brutalnie sfaulowany przez Axela 

Witsela, co spowodowało otwarte 

złamanie w dwóch miejscach. Miało to 

miejsce w czasie zawodów sportowych 

odbywających się legalnie, w czasie 

uprawiania dozwolonej dyscypliny 

sportowej  oraz przyjąć można, że Witsel 

działał w realizacji celu sportowego. 

Dłużej należy zastanowić się nad kwestią 

zgody Wasilewskiego oraz działania  

w ramach reguł danej dyscypliny. Polski 

defensor zgodził się z całą pewnością na 

udział w meczu, godził się na kontakt 

fizyczny, a nawet można stwierdzić, iż 

jako doświadczony zawodnik i przede 

wszystkim zawodowy sportowiec, zdawać 

sobie musiał sprawę z tego, że może 

odnieść kontuzję. Powinien mieć także 

świadomość, że może to być bardzo 

bolesna i ciężka kontuzja. Już wcześniej 

zdarzało się, że piłkarze byli znoszeni  

z boiska na noszach, gdyż brutalny faul 

uniemożliwił im dalszą grę, a nawet 

                                                 
10

   Lachowski J., Marek A., Prawo karne. Zarys 

problematyki, Warszawa 2016, s. 115. 

możliwość samodzielnego poruszania się. 

W przykładach ograniczyć się można do 

przypadków francuskiego piłkarza 

Djibrila Cisse czy jeszcze jednego 

reprezentanta Polski, choć z innego 

pokolenia, Włodzimierza Lubańskiego. 

Nie może być wątpliwości co do tego, czy 

rywal Wasilewskiego działał zgodnie  

z przepisami piłki nożnej. Żaden bowiem 

przepis nie przewiduje możliwości 

połamania nóg przeciwnikowi. I choć sam 

wślizg nie jest przepisami piłki nożnej 

zabroniony, zachowanie Witsela było 

ewidentnym faulem, a to, jak już 

wskazano wyżej, mogłoby wyłączyć 

możliwość powołania się na działanie  

w ramach kontratypu. Wydaje się więc, że 

przesłanki działania w ramach kontratypu 

nie zostały spełnione łącznie, a jednak 

rywal Polaka nie poniósł konsekwencji 

prawnych swego czynu. Istotne mogłoby 

być stwierdzenie, czy wypadek spowo-

dowano w warunkach przestrzegania 

zasad ostrożności. Powinno to być  

uwzględnione w ramach oceny społecznej 

szkodliwości czynu
11

. Mimo wypadku, 

biorąc pod uwagę dopuszczalne ryzyko 

sportowe i fakt, że czyn popełniony został 

nieumyślnie oraz w warunkach ostroż-

ności, można by uznać, że brak jest 

społecznej szkodliwości, zatem czyn nie 
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   Bojarski M, Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo 

karne materialne. Część ogólna i szczególna, 

Warszawa 2015, s. 169. 



jest przestępstwem. O ile oczywiście jest 

sposobność by dojść do przekonania, iż 

wywołanie tak dotkliwej kontuzji możliwe 

jest przy zachowaniu ostrożności. Wasi-

lewski nie złożył pozwu o odszkodowanie, 

a szkoda, gdyż sądowe rozstrzygnięcie  

w tej sprawie dałoby odpowiedzi na wiele 

pytań pojawiających się przy okazji 

rozważań na przedmiotowy temat.  

  W zrozumieniu tematu i tego, jak 

w praktyce stosowany jest przed sądami 

kontratyp dopuszczalnego ryzyka 

sportowego, pomocne okazać się może 

orzecznictwo. Jak wspomniano na 

początku, nie jest ono bogate.  

W orzeczeniu z dnia 8 lipca 1968 r. Sąd 

Najwyższy stwierdził, że „uprawianie 

pewnych gałęzi sportu związane jest  

z ryzykiem, istnieją ścisłe reguły gry czy 

walki, których przestrzeganie ma na celu 

zmniejszenie do minimum niebezpie-

czeństwa uszkodzenia ciała lub utraty 

życia. Im bardziej jest niebezpieczny dany 

rodzaj sportu, tym bardziej skrupulatnie 

należy przestrzegać ustalonych reguł 

sportowych. Ten kto te reguły narusza, 

popełnia czyn niedozwolony, rodzący 

obowiązek naprawienia szkody (art. 415 

k. c., art. 134 k. z.). Klub sportowy 

wystawiając zawodnika do walki, 

powierza mu wykonanie określonej 

czynności i bierze na siebie podwójną 

odpowiedzialność; z jednej strony za jego 

kondycję fizyczną i przygotowanie 

techniczne, chroniące od wypadku jego 

samego, a z drugiej strony za to, że będzie 

on walczył czysto, zgodnie z regulaminem 

sportowym, nie narażając na szkodę 

swego przeciwnika”
12

. Ciężar odpowie-

dzialności spoczywający na zawodniku 

przystępującym do uczestnictwa w okreś-

lonych rozgrywkach jest zatem wprost 

proporcjonalny do poziomu realnego 

zagrożenia zdrowia lub nawet życia osób 

uprawiających tę dyscyplinę. Z mniej-

szymi bowiem konsekwencjami dla bez-

pieczeństwa współuczestników wiązać się 

będzie złamanie zasad gry przez 

zawodnika biorącego udział w grze 

zespołowej, niż miałoby to miejsce  

w przypadku osoby uprawiającej któryś ze 

sportów walki. O ile, dla przykładu, faul  

w piłce nożnej może dla osoby faulowanej 

zakończyć się w najgorszym wypadku 

ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, to już 

przekroczenie przepisów chociażby  

w boksie, poprzez, przykładowo, 

uderzanie przeciwnika w tył głowy, może 

skutkować nawet śmiercią. Należy przy 

tym podkreślić, że chodzi tu o takie 

zagrożenie, które wynika z samej istoty 

danej dyscypliny. Użyte przez Sąd 

Najwyższy, we wspomnianym orzeczeniu, 

stopniowanie odpowiedzialności spoczy-

wającej na zawodniku w zależności od 

rodzaju konkurencji, w której bierze 
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   Wyrok SN z dnia 8 lipca 1968 r., II CR 216/68 

[dostęp:  http://www.lexlege.pl/, 6.09.2016 r.]. 



udział, nie będzie miało zastosowania, gdy 

weźmiemy pod uwagę przypadki nad-

zwyczajnych i nieprzewidywalnych za-

chowań, nie mających nawet pośredniego 

związku z charakterystycznymi zna-

mionami cechującymi konkretną dyscy-

plinę. Jeśli posłużyć się wykorzystanym 

już wcześniej przykładem piłki nożnej, 

faul popełniony w toku gry w dobrej 

wierze, a więc, przekładając to na realia 

piłkarskie, w celu odebrania piłki ry-

walowi, jest przewinieniem powiązanym 

w sposób przyczynowo - skutkowy z zało-

żeniami gry w piłkę nożną, przez co, jak 

wyraźnie dopuszcza praktyka, podlega 

karze jedynie w świetle przepisów tej gry, 

gdyż mieści się w granicach kontratypu 

dopuszczalnego ryzyka sportowego. Nie 

dotyczy to jednak zachowania, pole-

gającego na, załóżmy, celowym uderzeniu 

innego zawodnika bez jakiejkolwiek przy-

czyny, którą można by logicznie powiązać 

z toczącą się rozgrywką, a w szcze-

gólności w momencie, gdy została ona 

wstrzymana.   

  Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na 

szczególną rolę klubów sportowych, na 

które spada część odpowiedzialności 

przypisywanej zawodnikom. Zobowiązane 

są one do odpowiedniego przygotowania, 

zarówno fizycznego, jak i psychicznego 

sportowców, których wystawiają do 

udziału w zawodach. Jest to więc 

odpowiedzialność o charakterze dwukie-

runkowym. Z jednej strony dotyczy 

aspektów czysto sportowych, ponieważ 

klub desygnując do rywalizacji konkret-

nego zawodnika bierze odpowiedzialność 

za to, że dzięki swojej sprawności  

fizycznej  i wyszkoleniu technicznemu 

uniknie on możliwego do przewidzenia 

niebezpieczeństwa kontuzji, które z 

pewnością groziłoby osobie 

nieprzygotowanej do udziału w zawodach. 

Z drugiej strony zakres omawianej 

odpowiedzialności obejmuje również sferę 

psychologiczną, wskazując w pewnym 

sensie na wychowawczą rolę klubu, który 

powinien w możliwie najbardziej skrupu-

latny sposób dopilnować, by reprezen-

tujący go sportowiec postępował w trakcie 

rozgrywek zgodnie z przepisami danej 

dyscypliny i duchem uczciwej rywalizacji, 

a przede wszystkim nie narażał na 

niebezpieczeństwo współuczestników. Za-

niedbanie przez klub obowiązku 

odpowiedniego przygotowania zawodnika 

do udziału w zawodach stanowi naru-

szenie wymaganych reguł ostrożności, co 

w przypadku zajścia skutków tego naru-

szenia niesie za sobą konsekwencje 

prawne w postaci obowiązku naprawienia 

szkody.  

  W postanowieniu z dnia 7 stycznia 

2008 r., dotyczącym odpowiedzialności 

karnej uczestnika rajdu samochodowego 

za spowodowanie w trakcie trwania 

zawodów, na odcinku specjalnym, 



wypadku, w którym inna osoba doznała 

obrażeń ciała określonych w art. 157 §1 

KK, Sąd Najwyższy wyraził opinię, iż 

„odwołując się do rozważań dotyczących 

istoty kontratypu, można stwierdzić, że 

efekt w postaci nieprzestępności czynu ma 

miejsce wtedy, gdy do czynu o zna-

mionach określonych ustawowo dodamy 

okoliczności kontratypowe. W sytuacji 

braku jakiegokolwiek znamienia czynu 

zabronionego nie dochodzi do chara-

kteryzacji przestępstwa w granicach 

określonych ustawą i sprawca czynu nie 

ponosi odpowiedzialności karnej, bez 

konieczności odwołania się do okolicz-

ności kontratypowych”
13

. Niewątpliwym 

zdaje się być fakt, że kwintesencją 

uprawiania sportów wyczynowych jest 

przełamywanie choćby do pewnego 

stopnia ograniczeń, jakie nakładają na 

człowieka prawa fizyki. Paradoksalne 

byłoby zatem zawężanie swobody 

sportowców wyczynowych w dążeniu do 

osiągania tego celu w profesjonalnych 

zawodach poprzez stosowanie zwykłych 

zakazów regulujących życie codzienne. 

Słusznym należy więc uznać stanowisko 

Sądu Najwyższego, odmawiające kierow-

com startującym w sportowym wyścigu 

obowiązku przestrzegania zasad  bez-

pieczeństwa ruchu drogowego na odcin-
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   Postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2008 r.,  

V KK 158/2007 [dostęp: http://www.lex.pl/, 

6.09.2016 r.]. 

kach specjalnych, przeznaczonych do prób 

szybkościowych. Dotyczy to przede 

wszystkim przepisów nakładających na 

kierowcę obowiązek zachowania należytej 

ostrożności i bezpiecznej prędkości, 

których wymóg respektowania w trakcie 

rajdu, w szczególności na odcinku 

specjalnym, stałby w całkowitej sprzecz-

ności z samą istotą tej dyscypliny.  

W konkretnie oznaczonym miejscu  

i czasie, a więc na odcinkach specjalnych 

trasy wyścigu i tylko w trakcie jego 

trwania, uczestnicy rajdu swoim dzia-

łaniem nie wyczerpują znamion czynu 

zabronionego, polegającego na naruszeniu 

przepisów ruchu drogowego, gdyż 

przepisy te na tych odcinkach nie 

obowiązują. Nie ma więc tutaj potrzeby 

stosowania kontratypu dopuszczalnego 

ryzyka sportowego, ponieważ czyn nie 

wyczerpujący znamion czynu zabro-

nionego sam w sobie nie jest bezprawny.   

  Podsumowując zatem, jak wynika 

z powyższego, dla możliwości powołania 

się na przedmiotowy kontratyp niezbędne 

jest zaistnienie pewnych określonych 

warunków. Niemniej jednak pamiętać 

należy, że wciąż mowa jest dopusz-

czalnym ryzyku sportowym, to znaczy, że 

dopuszczone jest w jakimś stopniu ryzyko 

naruszenia jakiegoś dobra uczestnika 

zawodów sportowych, zatem istotę 

problemu sprowadzić można do roz-

strzygnięcia kwestii jakie ryzyko jest 



jeszcze dopuszczalne, a jakie już nie. 

Orzecznictwo wskazuje także na to, że 

powoływanie się na kontratyp nie zawsze 

będzie konieczne, czasem bowiem 

przestępność czynu wyłączą inne 

okoliczności. Na zakończenie warto 

zwrócić uwagę, że sport i związane z nim 

ryzyko jest za bardzo zakorzeniony  

w naszej kulturze, aby odmówić 

możliwości skorzystania z dobrodziejstwa 

omawianego kontratypu dlatego tylko, że 

ktoś cierpi w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku mającego miejsce w czasie 

uprawiania danej dyscypliny sportowej. 

Nieskuteczne również musiałyby okazać 

się próby ograniczenia aktywności sporto-

wej jedynie do tych zachowań, które nie 

wiążą się z ryzykiem naruszenia czyjegoś 

dobra. Jak słusznie bowiem zauważył  

M. Filar, „ideologia sportu to zaprzeczenie 

ideałów solidarystycznego społeczeństwa, 

opartego na pryncypiach wolności, 

równości i braterstwa, które stanowią 

podstawę ukształtowanego przez takie 

społeczeństwo państwa prawa, i zastą-

pienie tych pryncypiów feudalnymi  

w swej istocie wartościami, jakimi są siła, 

szybkość, przemoc, zewnętrzny autorytet, 

a więc nierówność, brak wolności, 

zależność, archaicznie rozumiane godność 

i honor”
14

 i nie da się uniknąć sytuacji 
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   Filar M, Herosi zinstytucjonalizowanej agresji. 

Problemy odpowiedzialności karnej zawo-

dowych sportowców za wypadki sportowe, 

kiedy w oparciu o te wartości, w trakcie 

współzawodnictwa sportowiec naruszy 

nietykalność cielesną, a nawet zdrowie 

swojego konkurenta. Zwycięstwo, chęć 

udowodnienia swojej siły, szybkości oraz 

walka o owe archaicznie rozumiane 

godność i honor są na tyle ważne dla 

sportowca oraz reprezentowanej przez 

niego społeczności, że nieuniknione są 

sytuacje konfliktowe, a wtedy z pomocą 

przychodzi kontratyp dopuszczalnego 

ryzyka sportowego.  

                                                                      
Przegląd Prawa Karnego 1997, Nr 16. 



Karnoprawne aspekty stosowania kontratypu  

dozwolonego ryzyka sportowego 

 

ieodłącznym elementem towa-

rzyszącym uprawieniu niemal-

że każdej dyscypliny sportowej 

jest wysokie prawdopodobieństwo spo-

wodowania uszczerbku na zdrowiu lub 

chociażby naruszenia nietykalności ciele-

snej. Pomimo wyznaczonych przez reguły 

i zasady współzawodnictwa sportowego 

granic rywalizacji, podjęte przez zawodni-

ków wysiłki w dążeniu do zwycięstwa 

mogą prowadzić do konieczności pono-

szenia przez nich odpowiedzialności  

- warto zatem rozważyć jakie może to 

nieść za sobą konsekwencje karnoprawne. 

Niewątpliwie będzie to naruszenie niety-

kalności cielesnej (art. 217 k. k.), spowo-

dowanie ciężkiego, średniego jak również 

lekkiego uszczerbku na zdrowiu (tj. od-

powiednio art. 156 i 157 k. k.), a w skraj-

nych przypadkach nawet nieumyślne spo-

wodowanie śmierci. Z uwagi na to, iż nie-

raz mogłoby to wydawać się wysoce nie-

racjonalne, należy zadać pytanie: gdzie 

kończy się prawo atakowania przeciwnika, 

a zaczyna stosowanie przemocy?   

  Koncepcji pozwalających na wyłą-

czenie odpowiedzialności karnej w spra-

wach związanych ze sportem jest wiele, 

jednak jedną z najczęściej stosowanych 

konstrukcji prawnych jest kontratyp ry-

zyka sportowego. W przepisach karnych 

nie ma wprost określonej podstawy praw-

nej do pociągnięcia do odpowiedzialności 

karnej za szkody wyrządzone w związku  

z uprawianiem sportu. Dlatego też prawo 

wyraźnie zareagowało na problemy, jakie 

się w związku w tym pojawiły- zagadnie-

nie ryzyka sportowego często było przed-

miotem rozważań polskiego ustawodaw-

cy. Szczególne działania w celu wprowa-

dzenia przepisu regulującego działanie  

w ramach dozwolonego ryzyka sportowe-

go podjęła Komisja Kodyfikacyjna  

z 1963 r., która zaproponowała wprowa-

dzenie art. 23 do ówczesnego kodeksu 

karnego, który wskazywał, że nie popełnia 

przestępstwa, kto podejmuje czyn w grani-

cach ryzyka dopuszczalnego ze względu 

na potrzeby życia społecznego, a w szcze-

gólności nauki, techniki i sportu
1
. Osta-

tecznie przepis ten nie został jednak pro-

wadzony. Do dziś kontratyp ryzyka spor-

towego uznawany jest za okoliczność po-

zakodeksową nie regulowaną wyraźnie 

przepisami ustawy.  

  Aby jednak mówić o tym kontra-

typie należy najpierw wskazać, że ko-
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 Projekt kodeksu karnego, Warszawa 1963, s. 6. 
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niecznym jest uznanie celu sportowego 

jako przesłanki wyłączającej bezprawność 

czynu bądź karalność sportowca, pomimo 

stwierdzenia naruszenia przepisów prawa 

w tym zakresie. Pierwotnie należy wyka-

zać, że sprawca w rzeczywistości naruszył 

normę prawną realizując znamiona czynu 

zabronionego, jednak z pewnych wzglę-

dów jego działanie nie jest bezprawne. 

Powoływanie się na kontratyp ryzyka 

sportowego tylko wtedy będzie miało 

sens, jeżeli zachowanie stanowić będzie 

naruszenie dobra prawnego i wyczerpane 

zostaną wszystkie znamiona zarówno 

strony podmiotowej jak i przedmiotowej- 

dopiero wtedy można zastanowić się, czy 

czyn zabroniony może zostać w ramach 

tego usprawiedliwiony. Na tym tle należy 

zauważyć, iż przepisy ustawy o sporcie  

z dnia 25 czerwca 2010 r. nie wskazują 

okoliczności jego stosowania, a ogranicza-

ją się włącznie do ogólnych zasad upra-

wiania sportu
2
. Przesłanki będące podsta-

wą wyłączenia odpowiedzialności karnej 

zostały więc odmiennie skatalogowane 

przez poszczególnych autorów. Co do 

zasady przyjmuje się, że do podstawo-

wych warunków legalizujących działania 

podlegające odpowiedzialności karnej 

zalicza się: 

 dobrowolne działanie, 

                                                           
2
 Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys 

problematyki, LEX a Wolters Kluwer business, 

wyd. II, Warszawa 2013. 

 realizowanie celu sportowego, 

 uprawianie dozwolonej dyscypliny 

sportowej,  

 nie naruszanie obowiązujących re-

guł gry / walki,  

 wyrażanie zgody przez zawodnika 

na wzięcie udziału we współza-

wodnictwie sportowym
3
. 

  Kontratyp ten dotyczy tylko relacji 

między zawodnikami i opiera się na zgo-

dzie każdego z nich na ponoszenie ryzyka 

związanego z uprawianiem danej, kon-

kretnej dyscypliny. Przesłanka działania  

w celu sportowym oznacza, że zawodnik 

ma działać w ramach rywalizacji zgodnej 

z ideą sportu i zasadą fair play, która nie 

może łączyć się z innym celem realizowa-

nym pod pozorem rywalizacji sportowej
4
. 

M. Cieślak wskazuje, że w przypadku ich 

naruszenia, kontratyp dalej będzie mógł 

być stosowany, jednak możliwe jest skie-

rowanie wobec zawodnika wewnątrzspor-

towych sankcji dyscyplinarnych. W przy-

padku dyscyplin nieuznanych, gdzie 

zwiększony jest stopień niebezpieczeń-

stwa, można zrezygnować z warunku 

przyjęcia danej dyscypliny sportu i zastą-

pić to warunkiem dobrowolnego włącze-
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 http://prawosportowe.pl/o-kontratypie-ryzyka-spo 

rtowego.html [dostęp: 20.08.2016r.]. 
4
 Gardocka T., Majewski Ł., Odpowiedzialność za 

śmierć lub uszkodzenie ciała związane z uprawia-

niem sportu [w:] Problemy prawne na styku sportu 

i medycyny, Gardocka T., Jagiełło D. (red.), War-

szawa 2015, s. 49 - 51. 



nia się uczestnika do gry
5
. Należy mieć 

jednak na uwadze, iż reguły mają zróżni-

cowany charakter, niekiedy celem części  

z nich jest tylko uregulowanie danej gry,  

a nie ochrona dóbr prawnych. Ponadto,  

w wielu przypadkach całkowite podpo-

rządkowanie się ustalonym zasadom jest 

wręcz niemożliwe jak np.: w sportach eks-

tremalnych, gdzie nie ma wypracowanych 

reguł bezpieczeństwa, nierealnym jest 

także ustalenie wzorca „powinnego za-

chowania”. Wówczas usprawiedliwienie 

lekkiego uszczerbku na zdrowiu czy naru-

szenia nietykalności cielesnej zawodnika 

może być pierwotnie zalegalizowane jego 

całkowicie świadomą zgodą
6
 - każdy 

uczestnik gry czy jakiejkolwiek innej ry-

walizacji z góry przyjmuje, iż nie poniesie 

z tego tytułu ujemnych następstw, ani nie 

ulegnie wypadkowi. Koniecznym jest, aby 

szczegółowe reguły współzawodnictwa  

w danej dyscyplinie były jasne i znane, nie 

wystarczy ich doraźne określenie. Akcje 

sportowe są dynamiczne i gwałtowne, 

zmieniające się warunki powodują, że 

reguły konstruowane dla sytuacji typo-

wych i przewidywalnych często w prakty-

ce nie mają odniesienia. Dlatego też moż-

liwe jest tu tylko odwołanie do hipote-

tycznego wzorców zachowań, doświad-

                                                           
5
 Paprzycki L. (red.), Nauka o przestępstwie. 

Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności 

karnej, tom 4, Warszawa 2013 [dostęp: Legalis, 

21.08.2016 r.]. 
6
 Ibidem [dostęp: Legalis, 21.08.2016 r.]. 

czeń, a nawet praktyki. Samo zdarzenie 

będące podstawą przedmiotowej analizy 

może mieć miejsce zarówno podczas 

oficjalnych imprez, jak i w trakcie kole-

żeńskiego starcia
7
. Wątpliwości pojawiają 

się jednak w kwestii tego, czy kontratyp 

powinien obejmować także treningi, roz-

grywki przedmeczowe, sytuacje mające 

miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem 

czy zakończeniem gry, o ile jest to uwa-

runkowane okolicznościami. Wydaje się 

jednak, że każda w wymienionych sytuacji 

może być oceniania z perspektywy powo-

łania się na ryzyko sportowe, oczywiście 

jeżeli spełnione zostaną wszystkie przed-

stawione powyżej przesłanki jego zasto-

sowania
8
. Zgoda stanowić może odrębną, 

samodzielną okoliczność uchylającą bez-

prawność wypadków sportowych i jako 

kontratyp będzie częściej stosowana  

w takich formach aktywności sportowej, 

gdzie nie tworzy się katalogu reguł spor-

towych, albo gdzie nie działają związki 

sportowe. Tutaj pojawiają się jednak pew-

ne trudności co do wytyczenia granic mię-

dzy powołaniem się odpowiednio na ry-

zyko sportowe bądź zgodę pokrzywdzo-

nego. Dlatego też wskazuje się, że w przy-

padku dozwolonego ryzyka sportowego, 

zgoda stanowić będzie jeden z jego istot-

nych elementów konstrukcyjnych. 

                                                           
7
 Gardocka T., Majewski Ł., op. cit., s. 49 - 51. 

8
 Paprzycki L. (red.), op. cit. [dostęp: Legalis, 

21.08.2016 r.]. 
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Niespełnienie powyższych warunków po-

winno być podstawą do ponoszenia przez 

uczestnika zawodów odpowiedzialności, 

uzależnionej od winy, szkodliwych skut-

ków naruszenia reguł ostrożności i wy-

czerpania znamion ustawy karnej.   

  W wyjątkowych przypadkach pod 

pewnymi warunkami można pociągnąć do 

odpowiedzialności klub sportowy np.  

w zakresie zapewnienia odpowiedniej 

jakości i stanu sprzętu technicznego  

w celu eliminacji niebezpieczeństwa wy-

padku. Również organizator może odpo-

wiadać za niezapewnienie bezpieczeństwa 

masowej imprezy sportowej (tylko na 

podstawie przepisów ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych), co w prak-

tyce wydaje się być trudne dowodowo do 

wykazania.   

  Podstawą odpowiedzialności kar-

nej jest nie tylko wystąpienie skutku okre-

ślonego w przepisie karnym, ale również 

wykroczenie poza tak przyjęte reguły po-

stępowania, niezachowanie „rozsądnego 

poziomu bezpieczeństwa”, a więc prze-

kroczenie nie tylko obowiązku przestrze-

gania reguł danej dyscypliny, ale również 

społecznie akceptowanego ryzyka co po-

winno mieć wyraźne odniesienie do nor-

my sankcjonowanej
9
.  Co do zasady, pod-

stawą stosowania kontratypu ryzyka spor-

towego jest wskazanie na wyłącznie spor-
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towy charakter działań sprawcy, wówczas 

pozostałe przesłanki mogą być analizowa-

ne bardziej elastycznie. Dla uzupełnienia 

rozważań na płaszczyźnie prawnokarnej 

nie sposób pominąć faktu, iż najnowsze 

piśmiennictwo podejmuje próbę negacji 

kontratypowego charakteru ryzyka spor-

towego, wskazując na konieczność doko-

nania weryfikacji każdej okoliczności wy-

łączającej bezprawność przez pryzmat 

wspomnianych warunków konstrukcyj-

nych. Pod wątpliwość poddaje się również 

możliwość ich realizowania, jak i udo-

wodnienia w ewentualnym procesie kar-

nym. Wobec powyższego spornym może 

być traktowanie ryzyka sportowego jako 

okoliczności wyłączającej bezprawność  

i częściej przyjmuje się konstrukcję legal-

ność pierwotnej czynności sportowych, 

powołując się na realizację dwóch prze-

słanek: braku naruszenia dobra podlegają-

cego ochronie w ramach norm pranych, 

oraz zachowanie reguł ostrożności. Wów-

czas, jak uznaje prof. A. Zoll, tam, gdzie 

zachowanie pozostaje w zgodzie z obowią-

zującymi przepisami i zasadami ostrożno-

ści, nie ma potrzeby operowania kontraty-

pem dozwolonego ryzyka
10

.  Jak widać, 

kwestia ta ciągle ma charakter sporny  

i brak jest utrwalonych rozwiązań wskazu-
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jących na przyjęcie konkretnego stanowi-

ska. 

  Na tym tle należy wskazać, iż pol-

skie orzecznictwo z uwagi na swoją nie-

jednolitość również nie przychodzi z po-

mocą. Do tej pory SN w kwestii ponosze-

nia odpowiedzialności karnej wskazywał 

na aspekty prawne, zarówno co do zda-

rzeń, jak i skutków. Mimo tego cały czas 

nie ma utrwalonej linii orzecznictwa. Na-

leży wszak zauważyć, iż jest ono także 

wyjątkowo ograniczone w tym zakresie. 

Jednym z najbardziej kazuistycznych 

orzeczeń SN jest postanowienie z dnia  

7 stycznia 2008 r., gdzie przedmiotem 

rozważań była kwestia ponoszenia odpo-

wiedzialności karnej przez kierowcę bio-

rącego udział w rajdzie samochodowym, 

który spowodował wypadek uderzając  

w barierkę za którą stała poszkodowana. 

W uzasadnieniu tego orzeczenia SN wska-

zywał, że zawodnik nie powinien odpo-

wiadać za ujemne skutki swojego postę-

powania jeżeli dostosował swoje zacho-

wanie do wzorca ostrożnego sportowca, 

obowiązującego obok postanowień regu-

laminowych, a odwołującego się do nale-

żytej rozwagi, ostrożności, które można 

wywieść z ogólnych zasad bezpieczeństwa 

ocenianych przez pryzmat zdrowego roz-

sądku
11

. Dotyczy to również sytuacji,  
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 Postanowienie SN z dnia 07.01.2008r. , sygn. 

akt. V KK 158/07 [dostęp: Legalis, 22.08.2016 r.],  
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w której sportowiec nie przestrzega norm 

prawnych, które miałyby zastosowanie 

gdyby działania te nie były podejmowane 

w związku ze współzawodnictwem spor-

towym.  Zupełnie odmienną wizję przyjął 

Sąd Apelacyjny w Katowicach
12

 w ocenie 

sytuacji, w której podczas rozgrywek je-

den z napastników uderzył pięścią w twarz 

bramkarza drużyny przeciwnej. Uderzenie 

było na tyle gwałtowne, że zawodnik 

upadł na asfaltowe podłoże i doznał cięż-

kiego uszczerbku na zdrowiu. Zarówno 

wyrok Sądu II instancji jak i Sąd Apela-

cyjny orzekł, że obrażenia te były na tyle 

ciężkie że stanowią podstawę do ponosze-

nia odpowiedzialności karnej. Mimo że 

obrona podnosiła zaistnienie przesłanek 

przedmiotowego kontratypu Sąd uznał, iż 

zachowanie oskarżonego nie tylko prze-

kroczyło przyjęte zasady gry, ale również 

nie zaistniała tu podstawowa przesłanka- 

zaistnienia celu sportowego, który jest 

niejako podstawą odniesienia do kontraty-

pu ryzyka sportowego.  

  Innym dość ciekawym przykła-

dem, w którym możliwe byłoby jego za-

stosowanie, jest przypadek polskiego pił-

karza ręcznego Karola Bieleckiego. Do 

dramatycznego zdarzenia doszło podczas 

towarzyskiego meczu Polska – Chorwacja 
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będącego pierwszym etapem przygotowań 

do jesiennych eliminacji mistrzostw Euro-

py 2012. Chorwat Josip Valcic swoim 

palcem trafił w lewe oko polskiego za-

wodnika, który w tym czasie starał się 

zablokować podanie. Mimo zabiegów  

i operacji stan oka nie poprawił się,  

a szanse na odzyskanie wzroku były wręcz 

znikome. To jednak nie przeszkodziło 

Bieleckiemu wrócić po latach na boisko. 

Gdybyśmy jednak przyjęli dość daleko 

idące założenie, że wszyscy sprawcy wy-

padków sportowych powinni podlegać 

penalizacji, to reprezentant Chorwacji  

z perspektywy polskiego kodeksu karnego 

odpowiadał by za ciężkie uszkodzenia 

ciała polskiego zawodnika. Podobnie było 

by w sytuacji, która miała miejsce w cza-

sie rozgrywającego się w 2014 r.w Brazy-

lii ćwierćfinałowego meczu Mistrzostw 

Świata w piłce nożnej między gospoda-

rzami a Kolumbią, podczas którego jeden 

z zawodników kolumbijskich dokonał 

brutalnego faulu na zawodniku brazylij-

skim Neymarze, który wskutek zderzenia 

doznał poważnego uszkodzenia kręgosłu-

pa. Sprawca nie poniósł żadnej odpowie-

dzialności karnej, a jedyną formą „naga-

ny” było zdyskwalifikowanie go w dalszej 

części rozgrywanego spotkania. W drodze 

powyższej egzemplifikacji można zatem 

przyjąć, iż koncepcja kontratypu ryzyka 

sportowego może mieć odniesienie niemal 

w każdej dyscyplinie sportu. Przedstawio-

ne w niniejszym artykule sytuacje nie były 

przypadkowe- to właśnie sporty typu piłka 

nożnej czy ręczna należą do tych konku-

rencji, gdzie wszelkie kontuzje czy wy-

padki znajdują się na porządku dziennym  

i są najczęściej przywoływane w kontek-

ście nieszczęśliwych wypadków w spo-

rcie. Z uwagi na szczególnie wysokie ry-

zyko wyrządzenia krzywdy rywalowi, do 

dyscyplin których istota wymaga stałego 

naruszenia nietykalności cielesnej zawod-

nika należą także sporty walki np. boks, 

judo, szermierka.  

  Podsumowując powyższe uwagi 

należy stwierdzić, iż kontratyp dozwolo-

nego ryzyka sportowego jest w sporcie 

wielokrotnie wykorzystywany - w prze-

ciwnym razie Zinedine Zidane ponosił by 

odpowiedzialność karną za sfaulowanie 

Marco Materazziego w finale Mistrzostw 

Świata w piłce nożnej w 2006r. (pomijając 

wszystkie okoliczności jakie miały wtedy 

miejsce), a pięściarz Omar Chavez z pew-

nością odpowiadał by za śmierć na ringu 

Marco Nazaretha. Oczywiście nie oznacza 

to, iż każde działanie podjęte w ramach 

prowadzonej rywalizacji będzie bezkarne- 

świadczy o tym m. in. kazus słynnego 

boksera  Mike Tysona, który odgryzł ka-

wałka ucha Evanderowi Holyfieldowi  

- bezspornie jako zachowanie było 

sprzeczne z zasadami boksu. Gdybyśmy 

jednak założyli, że wypadki sportowe po-

winny podlegać penalizacji, trzeba by 



przyjąć za A. Szwarcem, że skoro celem 

sportu jest podnoszenie sprawności fizycz-

nej człowieka, to sprzeczne z jego ideą jest 

narażenie życia lub zdrowia osób  

w związku z uprawianiem sportu
13

. Wtedy 

też Tyson mógłby, a nawet powinien od-

powiadać karnoprawnie.  

  Przedstawione przykłady wskazu-

ją, iż zagadnienie to jest znacznie bardziej 

skomplikowane i każde z zachowań wy-

maga odrębnego rozpoznania. Analiza 

krajowych, obecnie funkcjonujących roz-

wiązań jurydycznych nie daje jasnej od-

powiedzi w sprawie powoływania się na 

przedmiotową konstrukcję. W dużej mie-

rze wynika to z faktu, iż nie da się jedno-

znacznie określić granic wyłączenia od-

powiedzialności w sporcie. Kazuistyka 

analizowanych przypadków jak i różno-

rodność dyscyplin, reguł i zasad współza-

wodnictwa może często prowadzić do 

odmiennych wniosków karnoprawnych. 

Pozwala to w efekcie założyć, że kontra-

typ ryzyka sportowego nie zawsze wyłą-

cza karną bezprawności czynu, jak rów-

nież nie posiada nieograniczonego charak-

teru. Należy mieć na uwadze, że pomimo 

pełnej akceptacji ryzyka sportowego, za-

chowania przekraczające reguły współza-

wodnictwa ustalone dla danej dyscypliny 

nie będą podlegały ochronie prawnej. Dla-
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tego to właśnie konstrukcja nieuregulowa-

nych ustawowo okoliczności wyłącza-

jących bezprawność wydaje się być- prima 

vista- najbardziej adekwatna  w kontekście 

przeanalizowanej problematyki. Biorąc 

jednak pod uwagę zarówno rozbieżności 

w doktrynie, jak i bardzo ubogie orzecz-

nictwo trudno stwierdzić na ile właściwa. 

Mając na względzie coraz częstsze pro-

blemy jakie pojawiają się na boiskach 

sportowych, polski ustawodawca powi-

nien poddać je głębokiej analizie, aby w 

ten sposób skonstruować właściwe roz-

wiązania normatywne. 



 

Ryzyko w sporcie – próba analizy kontratypu pozaustawowego 

 

ktywność fizyczna to nie-

odzowny element zdrowego 

stylu życia. Sport wpływa po-

zytywnie na samopoczucie fizyczne i psy-

chiczne. Między innymi z tych powodów 

mamy współcześnie do czynienia z ma-

sową praktyką uprawiania sportu – od 

poziomu amatorskiego, w celach rekre-

acyjnych, poprzez formy bardziej zinsty-

tucjonalizowane, służące poprawie kondy-

cji i umiejętności, jakimi są różnego ro-

dzaju kluby czy zrzeszenia, a skończyw-

szy na ogromnych przedsięwzięciach 

związanych z organizacją wydarzeń spor-

towych na szeroką skalę np. igrzysk olim-

pijskich
1
. Jak zauważa L. Paprzycki, sport 

i kultura fizyczna stały się elementem roz-

woju psychofizycznego i zdrowia obywate-

li państw
2
. Widowiska sportowe, inicjaty-

wy mające na celu popularyzację sportu, 

czy też zajęcia sportowe w programach 

edukacyjnych szkół – wszystko to spra-

wia, że sport zakorzenił się we współcze-

snej kulturze i stał się formą  szeroko  po-

jętej rozrywki. Mimo wielu plusów ten 

przejaw ludzkiej aktywności niesie z sobą 
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także pewne zagrożenie dla dóbr tak cen-

nych jak zdrowie, czy nawet życie. Trzeba 

przyjąć, że ryzyko jest integralną częścią 

sportu. Powszechnie przyjmuje się,  

że w zależności od dyscypliny sportowej, 

ryzyka z nią związane są przewidywalne 

i dopuszczalne, odważniejsi w opiniach są

dzą, że wręcz pożądane
3
.  

 Zarówno sport jak i ryzyko to ter-

miny, z którymi spotykamy się na co 

dzień w prasie, czy telewizji. Jednak po-

mimo znajomości potocznego znaczenia 

tych słów, kluczowym w tym wypadku 

jest ustalenie ich zakresu pojęciowego. 

Słownik języka polskiego wskazuje,  

że sport to: ćwiczenia i gry służące podno-

szeniu i nabywaniu sprawności fizycznej 

i wyrabianiu pewnych cech charakteru, 

jak wytrwałość, lojalność, nawyk prze-

strzegania reguł
4
. Z kolei art. 2 ust. 1 

ustawy o sporcie, zawierający definicję 

legalną terminu, stanowi że sportem są 

wszelkie formy aktywności fizycznej, które 

przez uczestnictwo doraźne lub zorgani-

zowane wpływają na wypracowanie lub 
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poprawienie kondycji fizycznej i psychicz-

nej, rozwój stosunków społecznych lub 

osiągnięcie wyników sportowych na wszel-

kich poziomach
5
. Natomiast ryzyko Słow-

nik języka polskiego określa ja-

ko niebezpieczeństwo, że coś zdarzy się w 

inny od oczekiwanego sposób
6
 lub działa-

nie związane z niebezpieczeństwem
7
. Jak 

się przedstawia zagadnienie ryzyka w od-

niesieniu  do sportu?   

  Sport, podobnie jak inne dziedziny 

życia, nie jest wolny od niebezpieczeństw, 

które często przybierają postać wypadków 

sportowych. W dobie nieustannego roz-

woju techniki, dużej dostępności sprzętu 

umożliwiającego osiąganie coraz lepszych 

wyników, a także masowości wydarzeń 

sportowych ich liczba wzrasta
8
. Co wię-

cej, niektóre dziedziny sportu z założenia 

są nastawione na naruszanie nietykalności 

cielesnej współzawodników np. boks, za-

pasy. Zdarzają się także wypadki w któ-

rych nie tylko sportowcy odnoszą obraże-

nia. Publiczność na różnego rodzaju za-

wodach sportowych również nie jest wol-

na od niebezpieczeństw. W historii zapisa-

ło się wiele takich zdarzeń z udziałem 

widzów. W 1955 r. na torze w Le Mans 

doszło do jednej z największych katastrof 
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z udziałem publiczności. Kierujący boli-

dem Pierre Levegh stracił panowanie nad 

pojazdem, w konsekwencji czego bolid 

wypadł z toru. Doszło do eksplozji, a roz-

pędzone auto runęło na zgromadzoną 

w pobliżu widownię. Zginęło 79 widzów 

oraz kierowca
9
. Do dziś wspomnienie tego 

wydarzenia wzbudza wiele kontrowersji. 

Najprostszym rozwiązaniem, pozwalają-

cym uniknąć zdarzeń tego typu i raz na 

zawsze zażegnać ryzyko utraty zdrowia 

czy życia uczestników wydarzeń sporto-

wych, byłaby eliminacja stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia i życia dyscyplin 

sportu. Dlaczego tak się nie dzieje? Dok-

tryna prawa karnego w tej kwestii 

w większości uważa, że u podstaw zgod-

ności z porządkiem prawnym czynów do-

konanych przez uczestników gier (i ćwi-

czeń) sportowych, wypełniających przed-

miotowe znamiona przestępstwa, leży 

wzgląd na przeważający interes społeczny. 

Chociaż bowiem uprawianie sportu łączy 

się z pewnym niebezpieczeństwem dla 

dóbr innych osób, to jednak społeczne 

korzyści, jakie zapewnia wychowanie 

sportowe zarówno w zakresie sprawności 

fizycznej jak i walorów moralnych, muszą 

być w pierwszym rzędzie wzięte pod roz-

wagę i one właśnie przeważają szalę na 

rzecz dopuszczalności gier (i ćwiczeń) 
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sportowych
10

. Poza tym wieloletnia 

praktyka uprawiania pewnych dyscyplin 

sportowych (potencjalnie niebezpiecz-

nych), poskutkowała zakorzenieniem ich 

w kulturze i ogólną akceptacją społeczną. 

Czy w związku z tym można mówić o 

jakichkolwiek granicach uprawiania dzia-

łalności sportowej? Przyjmuje się, że 

ewentualne wyłączenia lub ograniczenia 

stosowania przepisów z zakresu prawa 

karnego wobec sprawców wypadków 

związanych między innymi z uszkodze-

niem ciała współzawodników dotyczy 

jedynie okoliczności związanych 

z uprawianiem sportu
11

.   

W doktrynie mowa jest o tzw. teorii auto-

nomii prawa sportowego. Jest ona ściśle 

związana z regulaminami gier sportowych 

i innych norm organizacyjnych. To wła-

śnie te reguły, według koncepcji, pozwala-

ją na uchylenie odpowiedzialności karnej 

i cywilnej sprawców wypadków sporto-

wych. Podmiotami egzekwującymi ustalo-

ne reguły i wymierzającymi kary mogą być 

wyłącznie sędziowie sportowi oraz we-

wnętrzne organy odpowiedzialności dys-

cyplinarnej na szczeblu klubowym, krajo-

wym lub międzynarodowym. Prawo to 

obowiązuje podczas zawodów oraz gier 

sportowych i uchyla normy prawa po-
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wszechnego.
12

 I w tym miejscu teoria 

poddawana została krytyce, ponieważ na 

podstawie art. 87 Konstytucji normy, po-

chodzące od podmiotów nie mających 

uprawnień prawodawczych, nie mogą sta-

nowić prawa, a co za tym idzie nie mają 

mocy uchylającej normy prawa po-

wszechnie obowiązującego. Reasumując: 

regulaminów i innych norm organizacyj-

nych dotyczących poszczególnych dyscy-

plin sportowych nie można zaliczyć 

do norm prawnych, a tym bardziej uznać, 

że uchylają one normy prawa powszech-

nego. 

 Doktryna rozwinęła wiele różnych 

koncepcji dotyczących podstaw odpowie-

dzialności karnej sprawców wypadków 

sportowych. Zdarzały się zarówno stano-

wiska skrajne, mówiące o pełnej odpo-

wiedzialności sprawców, czy wręcz prze-

ciwnie – o zupełnym braku odpowiedzial-

ności, jak i umiarkowane, będące próbą 

pogodzenia powyższych. Pierwsza z teorii 

wykazywała tendencje do penalizacji wy-

padków sportowych. Zwolennicy karania 

sportowców – sprawców wypadków spor-

towych, twierdzili iż brak jest jakichkol-

wiek okoliczności umożliwiających usu-

nięcie odpowiedzialności za wypadki, stąd 

też jedynym sposobem uniknięcia kary 

może być wykazanie ogólnych podstaw 

wyłączenia odpowiedzialności np. braku 
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 Ibidem., s. 395. 



 

winy
13

. W polskim stanie prawnym braku-

je jednak przepisów szczególnych, stano-

wiących o karach dla sprawców wypad-

ków sportowych. W tym względzie należy 

poruszać się wśród przepisów ogólnych 

dotyczących np. nieumyślnego spowodo-

wania śmierci, czy uszczerbku na zdrowiu. 

W opozycji do pierwszej teorii stoi tzw. 

legalność pierwotna zachowania sportow-

ców. Koncepcja ta skutkuje brakiem od-

powiedzialności karnej sprawców za wy-

padki sportowe.  Zakłada ona, że sporto-

wiec nie może ponieść odpowiedzialności 

za spowodowanie wypadku sportowego, 

gdyż jego czyn nie wyczerpuje znamion 

normy karnej. Ponadto państwo wspiera-

jąc rozwój sportu, nie powinno karać spor-

towców za ewentualne wypadki. Odpo-

wiedzialność jest wyłączona również 

w sytuacji, gdy podmiot doznający szkody 

nie jest zainteresowany w ochronie dóbr 

prawnych i dopuszcza ich naruszenie,  

a także wtedy, kiedy wypadek sportowy 

nastąpił mimo zachowania w danych  oko-

licznościach zasad ostrożności
14

.   

 Przechodząc do kolejnych koncep-

cji, warto zastanowić się nad tym, co jest 

rozumiane się pod pojęciem kontratypu. 

Wskazuje się, że jest to okoliczność wyłą-

czająca wtórnie bezprawność czynu za-

                                                           
13

 Szwarc A., Postulaty karania sprawców wypad-

ków sportowych, Sport Wyczynowy 1972, nr 2,  

s. 42. 
14

 Paprzycki L. [w:] Paprzycki L. (red.), op. cit.,  

s. 399. 

bronionego. Mimo realizacji znamion typu  

czynu zabronionego, zachowania nie są 

bezprawne z uwagi na występowanie oko- 

liczności stanowiących istotę kontratypu. 

Jak zauważył SN w postanowieniu z dnia 

7 stycznia 2008r. (sygn. akt: V KK 

158/07),  istnieją kontratypy, których 

znamiona zostały ustalone w drodze prak-

tyki wymiaru sprawiedliwości lub zostały 

sformułowane w drodze koncepcji doktry-

nalnych w nauce prawa karnego. Są to 

kontratypy pozaustawowe, wśród których 

należy wyróżnić zgodę pokrzywdzonego, 

zabiegi lecznicze, karcenie nieletnich i ry-

zyko sportowe
15

. Kontratyp ryzyka spor-

towego jako pozakodeksowy został wy-

pracowany właśnie przez orzecznictwo 

i doktrynę. Z wyłączeniem odpowiedzial- 

ności powstałej w związku z wyrządze-

niem szkody podczas uprawiania sportu 

na podstawie kontratypu ryzyka sporto-

wego będziemy mieli do czynienia  

w momencie, w którym spełniony zostanie 

szereg warunków. Po pierwsze dana dys-

cyplina sportu powinna być legalna – re-

gulowana tzw. przepisami prawa sporto-

wego. Po drugie działanie, w którego 

efekcie szkodę wyrządzono, musiało być 

podjęte w celu sportowym. Oznacza to,  

że zawodnicy dążyli do pierwszeństwa  

w rywalizacji lub przezwyciężenia prze-

ciwnika, nigdy natomiast do umyślnego 
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 Por. post. SN z 7.01.2008r., V KK 158/07, 

OSNKW 2008, Nr 5, poz. 34. 



 

spowodowania uszczerbku na zdrowiu 

rywala czy też sprawienia mu bólu. Kolej-

ną przesłanką jest zgoda na wzięcie udzia-

łu we współzawodnictwie sportowym, 

działająca jednocześnie jako samodzielny 

kontratyp. W tym wypadku sportowcy, 

uprawiający dyscypliny zakładające kon-

takt fizyczny z przeciwnikiem, świadomie 

godzą się z wysokim prawdopodobień-

stwem (niekiedy graniczącym z pewno-

ścią) naruszenia nietykalności cielesnej 

oraz lekkiego uszkodzenia ciała. Zgoda 

sportowca może obejmować tylko zagro-

żenia i naruszenia związane z typowym 

przebiegiem gry sportowej, co oznacza, że 

nie będzie ona prawnie skuteczna wobec 

wypadków sportowych
16

. Natomiast w ka-

tegorii wyczynów sportowych i wyścigów 

znaczenie zgody uprawnionego jest znacz-

nie mniejsze, gdyż obejmuje jedynie na-

stępstwa nieostrożnego zachowania, bądź 

braku umiejętności sportowca. Warto za-

znaczyć, że zawodnicy godzą się jedynie 

na prawdopodobieństwo naruszenia. Nie 

jest to więc bezpośrednia zgoda na naru-

szenie
17

. Ostatnią i zarazem najbardziej 

interesującą przesłanką jaką należy wska-

zać jest: zgodność działania z regułami 

danej dyscypliny sportowej. Jest to klau-

zula generalna, którą należy interpretować 

w odniesieniu do konkretnego przypadku. 

                                                           
16

 Paprzycki L. [w:] Paprzycki L. (red.), op. cit.,  

s. 409 - 410. 
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 Ibidem., s. 410. 

Zachowanie, które doprowadziło do szko-

dy nie może być zakazane przez przepisy 

prawa sportowego, nie można także uży-

wać niezgodnego z regulaminem wyposa-

żenia
18

. Na temat zgodności działania 

z regułami danej dyscypliny wypowiedział 

się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

27.04.1938 r. (sygn. akt: K 2010/37),  

w  którym stwierdził, że przyjąć, należy,  

iż uczestnik stosujący się do obowiązują-

cych reguł gry, nieprzekraczający wyraź-

nych lub wynikających z zasad gry zaka-

zów i kierujący się w swym działaniu tylko 

celami sportowymi, działa prawnie. Każde 

natomiast odstępstwo od tych warunków 

odbiera działaniu gracza cechę prawności 

i stwarza podstawę do ewentualnego za-

stosowania represji karnej zależnej od 

rodzaju winy i od zamierzonych lub wyni-

kłych szkodliwych następstw czynu
19

.  

Z kolei w wyroku z 8 lipca 1968 r. (sy-

gn. akt: II CR 216/68) Sąd Najwyższy 

trafnie zauważył, że uprawianie pewnych 

gałęzi sportu związane jest z ryzykiem. 

Istnieją ścisłe reguły gry czy walki, 
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 Por. w tym zakresie: Jurczak T., Kontratyp ryzy-

ka sportowego: Czy Neymar ma prawo pozwać 

Zunigę za faul?, http://prawo.gazetaprawna.pl 
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których przestrzeganie ma na celu zmniej-

szenie do minimum niebezpieczeństwa 

uszkodzenia ciała lub utraty życia (…). 

Ten, kto reguły narusza, popełnia czyn 

niedozwolony, rodzący obowiązek napra-

wienia szkody
20

. Co dokładnie oznacza 

naruszenie reguł? Jak już wcześniej zosta-

ło wspomniane, każdy przypadek interpre-

towany jest odmiennie. Ciężko wyznaczyć 

granicę, określić moment, w którym po-

tyczki sportowe tracą charakter „zdrowej” 

rywalizacji i przekształcają się w przemoc, 

zachowanie wykraczające poza dopusz-

czalny w danej dyscyplinie kontakt siło-

wy. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu posta-

nowienia z dnia 7 stycznia 2008 r. (sy-

gn. akt: V KK 158/07) stwierdził, że wy-

łączenie odpowiedzialności zawodnika 

jest możliwe, jeśli dostosował on swoje 

zachowanie do wzorca „ostrożnego spor-

towca, obowiązującego obok postanowień 

regulaminowych, a odwołującego się do 

należytej rozwagi, ostrożności, które moż-

na wywieść z ogólnych zasad bezpieczeń-

stwa ocenianych przez pryzmat „zdrowego 

rozsądku”
21

. Zdarzają się jednak przypad-

ki, kiedy granica tolerowanego zachowa-

nia zostaje wyraźnie przekroczona np.  

w momencie umyślnego spowodowania 

groźnej kontuzji jednemu zawodnikowi 
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 Wyr. SN z 08.07.1968r. II CR 216/68, OSPiKA 

1969, Nr 7-8, poz. 163. 
21

 Post. SN z 07.01.2008r. V KK 158/07, OSNKW 

2008, Nr 5, poz. 34. 

przez współzawodnika. W takiej sytuacji 

sportowiec będzie odpowiedzialny nie 

tylko za skutki jakie niesie naruszenie 

reguł ostrożności wynikających z przepi-

sów tzw. prawa sportowego, ale także 

wyczerpie znamiona czynu zabronionego 

przez regulacje ustawy karnej. W określo-

nych przypadkach również organizator 

zawodów będzie odpowiadał za narażenie 

na niebezpieczeństwo uczestników maso-

wej imprezy sportowej
22

. Działanie spraw-

cy naruszenia, mające na celu atak na 

przeciwnika w trakcie rozgrywki sporto-

wej nie korzysta z ochrony prawnej, a co 

za tym idzie nie ma tu uzasadnienia sto-

sowanie kontratypu ryzyka sportowego. 

Inaczej wygląda sprawa na płaszczyźnie 

sportów wyczynowych. Zawodnicy upra-

wiający sporty tego rodzaju muszą liczyć 

się z dużym prawdopodobieństwem wy-

stąpienia kontuzji czy urazów. W Polsce, 

na podstawie ustawy o sporcie, kluby 

sportowe bądź federacje krajowe zawiera-

ją ze sportowcami w treści umów posta-

nowienia dotycząc ubezpieczenia zawod-

ników od następstw nieszczęśliwych wy-

padków. Jest to rodzaj zabezpieczenia  

i rekompensaty dla ryzyka  podejmowa-

nego przez  zawodników
23

.   

 Ryzyko sportowe jest szczególnym 

rodzajem ryzyka, wyodrębnionym na 
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 T. Jurczak, Kontratyp ryzyka sportowego… 

[dostęp: 19.08.2016]. 
23

 Ibidem. 



 

potrzeby sportu. W gruncie rzeczy, jego 

konstrukcja nie różni się od ryzyka, z któ-

rym spotykamy się na co dzień – wszakże 

zaw-sze istnieje niebezpieczeństwo, że coś 

zdarzy się w inny od oczekiwanego spo-

sób. W każdym jednak przypadku, ryzyko 

wiąże się z potrzebą społecznej akceptacji 

zagrożenia dla dóbr prawnie chronionych, 

oczywiście w umownie przyjętych grani-

cach.  



Amica Poznań, a może Wisła Chorzów?  

Prawne aspekty łączenia klubów Ekstraklasy 

 

 

rużyny piłkarskie niemalże 

zawsze za niezwykle ważny 

przymiot ich tożsamości 

uznają barwy klubowe, określone symbole 

(czarna litera „L” czy też znak białej 

gwiazdy), świadomość miasta lub regionu, 

w którym mają siedzibę. Bywa jednak  

i tak, że wymienione aspekty schodzą na 

plan dalszy i ważniejsze stają się sprawy 

ekonomiczne, sportowe, a problemy 

licencyjne zmuszają wręcz włodarzy 

klubów do zmiany priorytetów. Tak się 

dzieje najczęściej w przypadku łączenia 

klubów piłkarskich, kiedy to dwa takie 

podmioty lub większa ich liczba, tworzą 

odrębny twór. Atutem takich rozwiązań 

ma być w założeniu podniesienie jakości 

szkolenia zawodników, dzięki maksymal-

nemu wykorzystaniu ich potencjału, 

wzrost wpływów do budżetu poprzez 

automatycznie zwiększone grono sympa-

tyków,  a także uzyskiwanie lepszych wy-

ników sportowych, ze względu na szersze 

pole manewru wśród graczy. 

 Punktem wyjścia do rozważań na 

temat łączenia klubów Ekstraklasy jest 

wskazanie na art. 15. ust. 3. ustawy o 

sporcie, według którego ligę zawodową  

w grach zespołowych muszą tworzyć 

kluby działające wyłącznie jako spółki 

akcyjne. To oznacza, że wyłączony jest 

udział w takiej lidze klubów sportowych 

działających w innej formie prawnej (na 

przykład jako stowarzyszenia, czy 

fundacji), aniżeli określona w art. 15. ust. 

3. u. o s.
1
. Co najistotniejsze, gdyby hipo-

tetycznie Legia Warszawa chciała 

stanowić jeden klub z Bruk-Bet Termalicą 

Nieciecza, zastosowanie w procesie 

utworzenia nowego tworu miałby kodeks 

spółek handlowych. 

 Proces ten może odbywać się na 

dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 

łączenie przez przejęcie – polega on na 

przeniesieniu całego majątku spółki, która 

jest przejmowana na spółkę przejmującą 

majątek. W zamian za to nowopowstała 

spółka emituje akcje oraz udziały, które 

wydawane są wspólnikom spółki przejętej. 

W praktyce jedna spółka kapitałowa 

„pochłania” inną, dlatego też ten sposób 

łączenia nazywa się fuzją per 

incorporationem. Skutkiem jest utrata 

bytu prawnego spółki przejmowanej, 

natomiast swoją ciągłość historyczną 
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 Rodzynkiewicz M., Kodeks Spółek Handlowych. 

Komentarz, Warszawa 2007, s. 892. 
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zachowuje spółka inkorporująca
2
. Należy 

też podkreślić, że działalność jako taka 

spółki inkorporowanej nie ustaje, lecz jest 

nadal prowadzona w ramach organiza-

cyjnych spółki przejmującej. W takim 

podmiocie obowiązują statuty, regulaminy 

i inne wewnętrzne regulacje spółki inkor-

porującej. Szereg regulacji może, acz-

kolwiek nie musi ulegać zmianom. 

Obligatoryjnie natomiast zmianie ulegną 

zapisy dotyczące kapitału zakładowego, 

jeżeli w związku z fuzją dojdzie do jego 

podwyższenia
3
. 

 Drugim sposobem przewidzianym 

w k. s. h. jest fuzja per unionem  

- następuje zawiązanie spółki kapitałowej 

poprzez zjednoczenie się co najmniej 

dwóch różnych spółek. Niezbędne jest 

przyjęcie nowego statutu, regulaminów, 

jak również wybór nowych władz. W ten 

sposób spółki tracą swój byt prawny, a ich 

działalność prowadzona jest nadal, jednak 

już pod szyldem spółki nowo zawiązanej. 

Ma to duże znaczenie jeżeli chodzi na 

przykład o sprawozdania finansowe 

spółek łączonych – nie są one bowiem 

dokumentami spółki powstałej per 

unionem i nie można się za ich pomocą 

legitymować
4
. Jest to jeden z głównych 

czynników odróżniających taką spółkę od 

zawiązanej per incorporationem. Należy 

                                                 
2
 Rodzynkiewicz M., Łączenie się spółek. 

Komentarz, Wydanie 2., Warszawa 2003, s. 27. 
3
 Ibidem, s. 28. 

4
 Ibidem. 

jednak mieć na uwadze art. 494 § 1 k. s. h., 

który mówi, że spółka powstała czy to per 

unionem, czy to per incorporationem, 

wstępuje z dniem połączenia we wszystkie 

prawa jak i obowiązki spółek łączących 

się albo przejmowanej
5
. 

 Co jednak powyższe ustalenia 

natury teoretycznej oznaczają dla klubu 

przejmującego, przejmowanego, jak rów-

nież dla klubów łączących się w jeden? 

Łatwo się domyślić, że nowopowstały 

bądź przejmujący klub miałby szeroką 

kadrę zawodników. Zmienić musiałaby się 

siedziba, a co za tym idzie miejsce 

rozgrywania spotkań domowych, czyli 

stadion. Niewykluczone, że wraz z tym 

aktualizacji uległyby dotychczasowe 

barwy, herby, czy mniej oficjalne 

przymioty, jak przydomek klubowy, hymn 

czy kibicowskie przyśpiewki. Roszady 

siłą rzeczy musiałyby nastąpić także we 

władzach klubu i należy się spodziewać, 

że naturalną koleją rzeczy byłyby rządy 

włodarzy klubu przejmującego albo 

wnoszącego większy kapitał.  

 W ostatnich latach kibice w Polsce 

byli świadkami takich sytuacji. W 2006 

roku Lech Poznań nie wystąpił o licencję 

na przyszły sezon i został przesunięty na 

ostatnie miejsce w tabeli. Stało się tak, 
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 Art. 494 § 1 k. s. h.:   

Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana 

wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i 

obowiązki spółki przejmowanej albo spółek 

łączących się przez zawiązanie nowej spółki. 



bowiem klub ze stolicy Wielkopolski miał 

spore długi, które poważnie zakłócały 

funkcjonowanie. Jak więc możliwe, że 

Lech nadal występuje w najwyższej klasie 

rozgrywkowej? Odpowiedź na całą 

sytuację została udzielona kilka miesięcy 

wcześniej, kiedy to władze Amiki Wronki 

przejeły nazwę, herb, barwy poznaniaków. 

Dzięki temu od sezonu 2006/2007  

w Ekstraklasie mógł występować nowy 

klub - KKS Lech Poznań, który dzięki 

licencji klubu z Wronek znajdował się  

w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Sytuacja ta była dość specyficzna, 

bowiem...  nadal utrzymano drużynę 

Amiki, która wystartowała w sezonie 

2006/2007 z poziomu III ligi,  

a zaprzestała rywalizacji po wprowa-

dzeniu rozgrywek Młodej Ekstraklasy (od 

sezonu 2007/2008). Dekadę temu byliśmy 

zatem świadkami niecodziennej sytuacji; 

doszło do przejęcia i jednocześnie 

dotychczasowe przymioty spółki przejmo-

wanej zostały uznane jako te, które 

reprezentować będą klub. Co mogło być 

przyczyną takiego obrotu spraw. Odpo-

wiedź nie jest trudna – w większym 

mieście jest lepszy klimat do prowadzenia 

klubu ekstraklasowego. Ponadto lepiej jest 

prowadzić drużynę pod szyldem klubu  

z większymi tradycjami (Lech był starszy 

od Amiki o 70 lat!), bardziej utytuło-

wanego, z większą liczbą kibiców

 Kolejny przypadek „połączenia” 

dwóch znanych klubów to sytuacja z 2008 

roku, kiedy to drużyny Polonia Warszawa 

i Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielko-

polski scaliły siły. Ta sytuacja różni się od 

fuzji wielkopolskich zespołów tym, że 

Czarne Koszule były w tym okresie 

drużyną z drugiej klasy rozgrywkowej. 

Fuzja stanowiła więc swoistą trampolinę 

do gry w ówczesnej Orange Ekstraklasie, 

z której klub ze stolicy został 

zdegradowany w 2006 roku. Przyczyną 

takiego obrotu spraw były te same 

względy co w przypadku Amiki - im 

większe miasto, tym lepsze warunki do 

zarządzania klubem. Wcześniej ówczesny 

właściciel Groclinu, Zbigniew Drzymała, 

starał się o przeniesieniu klubu do 

Wrocławia lub Szczecina. Bezskutecznie. 

Dlatego dobrym miejscem na taki manewr 

okazał się klub z Konwiktorskiej, któremu 

zależało na odzyskaniu statusu sprzed 

kilku lat. Połączono więc obie drużyny, 

jednak nie można mówić w tym 

przypadku ani o fuzji per incorporationem, 

ani per unionem. Dlaczego? Drzymała 

wycofał się bowiem z futbolu, a jego 

miejsce w spółce Groclin Dyskobolia zajął 

Józef Wojciechowski, który odkupił ponad 

16 tysięcy akcji
6

, spółka zaś zmieniła 

nazwę na KSP Polonia Warszawa. Nie ma 

zatem żadnej ciągłości, jeżeli chodzi  

o pierwszoligową Polonię Warszawa  

                                                 
6
 www.wprost.pl/Fuzja-Polonii-i-Groclinu [dostęp: 

9.09.2016 r.]. 



i KSP Polonię, tym bardziej, że zespół 

pierwszoligowy został wtedy wycofany  

z rozgrywek. Elementem łączącym oba 

zespoły jest to, że „nowa Polonia” swoje 

spotkania rozgrywała na stadionie przy 

ulicy Konwiktorskiej, a zawodnicy biegali 

w czarnych strojach. W taki sposób 

Warszawa ponownie miała dwa kluby  

w Ekstraklasie, a Polonia występowała  

w niej do 2013 roku. Klub z Grodziska 

Wielkopolskiego natomiast, w sezonie 

2008/2009 pod nazwą Dyskobolia 

przystąpił do rozgrywek IV ligi. Drużyna 

tułała się po niższych klasach 

rozgrywkowych aż do jesieni sezonu 

2015/2016, potem zakończyła swoją 

działalność
7
. 

 Jak w praktyce wyglądają czyn-

ności zmierzające do połączenia się 

ekstraklasowych klubów? Zastosowanie 

po raz kolejny ma k. s. h. i jego rozdział  

o łączeniu się spółek kapitałowych. Cały 

proces rozpoczyna się od sporządzenia 

planu połączenia. Jest to czynność 

faktyczna i nie wywołuje skutków 

cywilnoprawnych
8

. Konieczne jest jego 

pisemne uzgodnienie między łączącymi 

się spółkami. Art. 499 § 1 k. s. h. zawiera 

otwarty katalog tych elementów, które 

powinny się w planie znaleźć, są to m. in.: 

                                                 
7
 http://naszglospoznanski.pl/dyskobolia-grodzisk-

wielkopolski-zawiesza-swoja-dzialalnosc/ [dostęp: 

9.09.2016 r.]. 
8
 Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2012,  

s. 515. 

firmy i ich siedziby, sposób łączenia, 

stosunek wymiany akcji wraz z wyso-

kością ewentualnych dopłat, czy cho-

ciażby zasady przyznania akcji. § 2. tegoż 

artykułu wskazuje o jakie dokumenty 

należy ten plan uzupełnić. Ponadto, 

dodatkowymi dokumentami są pisemne 

sprawozdania łączących się spółek. 

Należy w nich uzasadnić z ekono-

micznego punktu widzenia przyczynę 

fuzji, jak również jej podstawę prawną.  

W sprawozdaniach tych należy także 

zawrzeć także jaki będzie stosunek 

wymiany akcji. Istotnym elementem  

w całym procesie łączenia jest dwukrotne 

zawiadomienie przez zarząd wspólników 

danych spółek o zamiarze fuzji. 

Zawiadomienie to - w przypadku klubów 

Lotto Ekstraklasy - musiałoby spełniać 

rygory określone w art. 402 k. s. h. 

Wspólnicy mają także prawo przeglądać 

wszystkie dokumenty wymienione wcześ-

niej. 

 Aby połączenie stało się faktem 

niezbędne jest powzięcie uchwały przez 

walne zgromadzenie. Wymagana jest 

kwalifikowana większość trzech czwar-

tych głosów, spośród reprezentacji mini-

mum połowy kapitału zakładowego. Lite-

ralne brzmienie tego przepisu skłania ku 

wnioskowi, że to głosy „za” mają właśnie 

reprezentować minimum połowę kapitału 



zakładowego
9
. Możliwe jednak jest ustale-

nie większego progu. W uchwale wystar-

czające jest zawarcie elementów wyma-

ganych zgodnie z art. 506 § 4 k. s. h. 

 Jeśli walne zgromadzenie uchwali 

połączenie zadaniem wszystkich zarządów 

spółek biorących w nim udział jest 

zgłoszenie tego faktu we właściwych 

sądach rejestrowych. Zarządy muszą 

jednocześnie wskazać jaki charakter miało 

połączenie oraz czy ich spółka była przej-

mującą, czy przejmowaną. Kodeks spółek 

handlowych nie wymienia natomiast tego 

obowiązku przy fuzji per unionem. Jednak 

wskazane byłoby zastosowanie w tym 

przypadku wykładni rozszerzającej  

i objęcie tym obowiązkiem obu przypad-

ków fuzji
10

. Spółka przejmująca lub nowo 

zawiązana może wnioskować o ogłoszenie 

połączenia, czyli publikację w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym; następuje to 

najwcześniej po dniu połączenia. Co 

ciekawe, nie ma rygoru by wniosek ten 

został podpisany przez wszystkich 

członków zarządu. Ogłoszenie takie – jak 

wskazuje M. Rodzynkiewicz – powinno 

zawierać dane indywidualizujące spółkę 

przejmującą, bądź powstałą per unionem, 

wskazanie sądu dokonującego wpisu w 

rejestrze, sygnaturę wpisu itp. Dlaczego 

ogłasza się fuzję? Ma to istotne znaczenie 

dla innych przedsiębiorców, instytucji, jak 
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 Rodzynkiewicz M., op. cit., s. 929. 
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 Ibidem, s. 932. 

również dłużników i wierzycieli. 

 Na koniec należy też wskazać 

sposób, w jaki określa się dzień 

połączenia, od którego następują skutki 

związane z połączeniem. Ponadto, tego  

dnia następuje wykreślenie z rejestru 

spółki przejmowanej bądź spółek 

zawiązujących nową (odbywa się to  

z urzędu i nie jest wymagane składanie 

odrębnego wniosku w tej sprawie). Dniem 

tym jest ten, w którym nastąpi wpis  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trafny 

wydaje się pogląd A. Szumańskiego, który 

twierdzi że jest to dzień, w którym 

nastąpiło zamieszczenie w systemie indor-

matycznym danych tworzących wpis  

o połączeniu. 

 Jak pokazuje historia, połączenia 

klubów występują bardzo rzadko i nie 

zawsze posiadają znamiona fuzji spółek 

kapitałowych. Co jest tego powodem? 

Fuzja sprawia przecież, że powstaje 

podmiot napędzany przez zjednoczone siły. 

Wydaje się, że w Lotto Ekstraklasie 

pomiędzy klubami występują zbyt duże 

antagonizmy i trudno byłoby sobie  

w obecnym układzie sił wyobrazić 

jakiekolwiek połączenie. W dodatku jest 

niemal pewne, że połączenie spowodo-

wałoby - paradoksalnie - zmniejszenie 

przychodów ze strony kibiców. Ci bowiem 

są przyzwyczajeni do swoich barw, 

stadionu oraz miasta, a sentyment w kwe-

stiach kibicowskich jest rzeczą kluczową. 



Casus braci Zielińskich, czyli o dopingu w sporcie 

 

grzyska Olimpijskie w Rio de 

Janeiro zakończyły się, jednak nie 

wszyscy mogą się cieszyć spokojem 

po okrzepłych emocjach. Rosjanie na 

długo żałować będą swoich lekkoatletów, 

jednak w naszym kraju także mamy 

własnych negatywnych bohaterów. Adrian 

i Tomasz Zielińscy, czyli nasi sztangiści 

zostali przyłapani na dopingu, poprzez 

stosowanie niedozwolonego środka  

o nazwie nandrolon.  

  Braciom Zielińskim uniemożli-

wiono występ w Brazylii, bowiem próbki 

pobrane z ich organizmów w celu prze-

prowadzenia kontroli antydopingowej 

dały pozytywny wynik. Jak podaje portal 

sport.pl Michał Rynkowski z polskiej 

komisji antydopingowej oznajmiał, iż  

w obu przypadkach doszło do czterech 

badań moczu: pierwsza przekroczyła 

dopuszczalną normę wynoszącą 2,5 ng 

nandrolonu w organizmie. Kolejne dwa 

badania mieściły się jednak w tym limicie, 

dlatego reprezentanci pojechali do Kraju 

Kawy. Tam podczas czwartego badania 

stan sterydu w organizmach znów prze-

kroczył dopuszczalną normę. W związku  

z badaniami pojawiają się pewne nieści-

słości. Adrian Zieliński jeszcze 10 sierpnia 

twierdził, że nie jest w posiadaniu 

wyników swoich próbek moczu. Mistrz 

Olimpijski z Londynu twierdził, że  

maszyna uległa awarii i od miesiąca 

żadne próbki nie były badane
1
. 

  Na początku należy wyjaśnić, 

czym w ogóle jest wspominany steryd, 

czyli nandrolon. Jest to lek o działaniu 

anabolicznym, dzięki któremu następuje 

przyspieszenie syntezy białek oraz rozrost 

kości. Co ciekawe nie działa podany 

doustnie. Jest to popularny steryd wśród 

sportowców i Adrian Zieliński nie jest 

jedynym mistrzem olimpijskim, u którego 

go wykryto. W latach 90-tych przyłapani 

na jego stosowaniu zostali mistrzowie 

olimpijscy z Barcelony: lekkoatleta Daniel 

Plaza, sprinter Lindford Christie, a także 

piłkarz Josep Guardiola (stosował go  

w 2001 roku). Ponadto w Polsce byliśmy 

świadkami stosowania tego leku przez 

innego ciężarowca, Szymona Kołeckiego.  

  Kary za czyny zabronione 

związane z dopingiem zawiera Światowy 

Kodeks Antydopingowy WADA, czyli 

Światowej Agencji Antydopingowej 

(World Anti-Doping Agency). Kodeks na 

samym początku części artykułowanej 

zawiera definicję dopingu, który definiuje 

się jako wystąpienie jednego lub więcej 

naruszeń regulaminu antydopingowego 
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określonych w art. 2.1 - 2.8 Kodeksu
2
. 

Niniejsze naruszenia to: obecność 

substancji zabronionej lub jej metabolitów 

lub markerów w próbce fizjologicznej 

sportowca, użycie lub próba użycia przez 

sportowca substancji zabronionej lub 

metody zabronionej, unikanie, odmowa 

lub niestawienie się w punkcie poboru 

próbki, naruszenie odpowiednich wyma-

gań określających dostępność zawodnika 

na badaniach poza zawodami, mani-

pulowanie lub próba manipulowania 

podczas dowolnej części kontroli dopingo-

wej, posiadanie substancji zabronionych  

i metod zabronionych, handel lub próba 

handlowania dowolnymi substancjami 

zabronionymi lub metodami zabronio-

nymi, podawanie lub próba podawania 

zawodnikowi podczas zawodów dowolnej 

substancji zabronionej lub metody 

zabronionej lub podawanie lub próba 

podawania zawodnikowi poza zawodami 

dowolnej substancji zabronionej lub 

metody zabronionej, które są zabronione 

poza zawodami. Jak więc widać definicja 

dopingu jest bardzo szeroka, obejmuje 

wiele zachowań, nie wyłączając form 

zjawiskowych jak np. pomocnictwo, 

podżeganie. Kolejnymi przepisami intere-

sującymi z perspektywy kazusu polskich 

ciężarowców będą art. 10.2 - 10.11. Dwa 

pierwsze z nich oraz w pewnym sensie  

                                                 
2
   Światowy Kodeks Antydopingowy 2015, 

WADA, s. 14. 

art. 10.8 określają kary indywidualne za 

uchybienie przepisom antydopingowym, 

art. 10.4. - 10.6. zawierają okoliczności 

łagodzące, art. 10.7 zawiera przesłanki 

zaostrzenia kary, a ostatni przepis 

reguluje, od kiedy kara zakazu startów 

rozpoczyna się.  

  Art. 10.2. określa karę zakazu 

startów z powodu obecności, użycia lub 

próby użycia lub posiadania substancji 

zabronionych i metod zabronionych. 

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki do 

rezygnacji lub skrócenia kary wyklu-

czenia, zgodnie z art. 10.4, 10.5 lub 10.6, 

czas kary zakazu startów nałożonej za 

naruszenie art. 2.1, 2.2 lub 2.6 będzie 

wynosił cztery lata, gdy naruszenie 

przepisów antydopingowych nie wiąże się 

z substancją określoną, chyba że zawodnik 

lub inna osoba może wykazać, że 

naruszenie przepisów antydopingowych 

nie było celowe, a także gdy naruszenie 

przepisów antydopingowych wiąże się  

z substancją określoną a organizacja 

antydopingowa może wykazać, że 

naruszenie przepisów antydopingowych 

było celowe. Jeżeli zaś art. 10.2.1 nie ma 

zastosowania, wówczas okresy kary 

wykluczenia wynoszą dwa lata. Zgodnie  

z tym pojęciem, zawodnik lub inna osoba, 

która jest świadoma tego, że jej 

zachowanie stanowiło naruszenie prze-

pisów antydopingowych lub wiedziała, że 

istniało poważne ryzyko, że takie zacho-



wanie może stanowić lub jej skutkiem 

może być naruszenie przepisów antydot-

pingowych świadomie zlekceważyła to 

ryzyko. Przyjmuje się, że naruszenie prze-

pisów antydopingowych, jakim jest 

negatywny wynik analityczny z powodu 

substancji, która jest zabroniona jedynie 

podczas zawodów może nie zostać 

potraktowana jako naruszenie „celowe”, 

jeżeli substancja jest substancją określona, 

a zawodnik może wykazać, że substancja 

zabroniona została użyta poza zawodami i  

nie ma związku z wynikami sportowymi.  

  Na podstawie art. 10.3. można 

wymierzyć karę za naruszenie innych 

przepisów antydopingowych
3
. W przy-

padku naruszeń z art. 2.3 lub z art. 2.5 

obowiązuje okres czterech lat wykluczenia 

w przypadku niestawienia się na pobranie 

próbki, zawodnik może wykazać, że 

naruszenie przepisów antydopingowych 

nie było celowe (zgodnie z definicją  

w art. 10.2.3) - w takim wypadku kara 

wykluczenia wynosi dwa lata. W przy-

padku naruszeń z art. 2.4 okres kary 

wykluczenia wynosi dwa lata i może być 

skrócona do minimum jednego roku,  

w zależności od stopnia winy zawodnika. 

Z możliwości skrócenia okresu kary  

z dwóch lat do jednego roku określonej  

w niniejszym artykule nie mogą skorzy-

stać zawodnicy, w przypadku których 
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wielokrotnie dokonywane na ostatnią 

chwilę zmiany miejsca pobytu lub inne 

zachowanie budzi poważne podejrzenia, 

że zawodnik próbował uniknąć przeby-

wania w miejscu, w którym mógłby być 

poddany badaniom. Ponadto, w przypadku 

naruszeń z art. 2.7 lub 2.8 okres kary 

wykluczenia wynosi od przynajmniej 

czterech lat do dożywotniego wyklu-

czenia, w zależności od wagi naruszenia. 

Naruszenie przepisów antydopingowych  

z art. 2.7 lub 2.8 dotyczące 

niepełnoletniego uznaje się za szczególnie 

poważne i jeżeli zostało popełnione przez 

członka personelu pomocniczego nie-

pełnoletniego zawodnika za naruszenia 

inne niż użycie substancji określonych na 

członka personelu pomocniczego zawod-

nika nakłada się karę dożywotniego 

wykluczenia. Co więcej, istotne naru-

szenia art. 2.7 lub 2.8, które mogą 

jednocześnie naruszać przepisy i regulacje 

inne niż sportowe, zgłaszane są do 

właściwych władz administracyjnych, 

zawodowych lub sądowych
4
. Sankcja 

określona w art. 10.8. ma być dolegliwa 

poprzez pozbawienie sprawcy korzyści, 

które ten osiągnął w wyniku naruszenia 

przepisów niniejszego Kodeksu. Zgodnie 

bowiem z tym przepisem unieważnia się 

wyniki w zawodach po pobraniu próbki 

lub stwierdzeniu naruszenia przepisów 
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antydopingowych. Oprócz unieważnienia 

wyników sportowych osiągniętych w tych  

zawodach, po których badanie próbki dało 

wynik pozytywny, wszystkie inne 

osiągnięcia uzyskane na zawodach od 

dnia, w którym pobrana została próbka 

pozytywna (bez względu na to, czy 

pobrano ją w trakcie zawodów czy poza 

zawodami) lub nastąpiło inne wykroczenie 

dopingowe, do rozpoczęcia jakiego-

kolwiek zawieszenia tymczasowego lub 

kary zakazu startów zostaną unieważnione 

z wszystkimi tego konsekwencjami,  

w tym przepadkiem wszelkich medali, 

punktów i nagród. Regulacja ta znajdzie 

zastosowanie tylko jeśli zasady uczci-

wości nie będą nakazywały inaczej. 

  Istnieją także okoliczności 

przemawiające na korzyść sportowca  

w organizmie którego wykryto zabronioną 

substancję i Kodeks dostarcza mu 

przepisów, którymi może się bronić. 

Rezygnuje się z kary wykluczenia jeżeli 

zawodnik lub inna osoba wykaże, że  

w indywidualnym przypadku nie ponosi 

winy ani nie jest winna zaniedbania. 

Istnieją pewne określone substancje,  

w przypadku wykrycia których, zawodnik 

może podjąć próby udowodnienia, że 

znalazły się one w jego organizmie lub 

posiadaniu, ale dla celów innych niż 

poprawa wyników sportowych. Jeśli organ 

orzekający akceptuje obiektywne okolicz-

ności sprawy i przyjmuje wyjaśnienia 

sportowca, że zażycie lub posiadanie 

substancji określonej nie miało na celu 

poprawienie wyników sportowych, 

wówczas zastosowanie ma artykuł 

10.5.1.1
5
 Skrócenie okresu kary następuje 

także w przypadku stosowania produktów 

zanieczyszczonych, gdy zawodnik lub 

inna osoba może wykazać brak istotnej 

winy lub zaniedbania, a wykryta 

substancja zabroniona pochodzi z pro-

duktu zanieczyszczonego, minimalną karą 

jest nagana bez orzekania kary wyklu-

czenia, a maksymalną kara wynosi dwa 

lata wykluczenia w zależności od stopnia 

winy zawodnika lub innej osoby.  

Art. 10.6. enumeratywnie wymienia prze-

słanki skrócenia, zawieszenia lub rezy-

gnacji z zakazu startów. Katalog zawiera 

więc takie okoliczności jak: brak winy lub 

zaniedbania, brak istotnej winy lub 

zaniedbania, znacząca pomoc sportowca  

w odkryciu lub ustaleniu naruszenia 

przepisów antydopingowych, przyznanie 

się do naruszenia przepisów anty-

dopingowych w razie braku innych 

dowodów, natychmiastowe przyznanie się 

do naruszenia przepisów antydopingo-

wych. Kodeks zawiera także trudny  

w interpretacji art. 10.6.4. Zgodnie z nim, 

jeśli sportowiec lub inna osoba udowodni 

prawo do skrócenia lub zawieszenia kary 

zakazu startów na mocy dwóch lub 
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większej liczby okoliczności wskazanych 

wcześniej, wówczas kara zakazu startów 

może być skrócona lub zawieszona. 

  By niniejsze opracowanie uczynić 

pełniejszym, należy poddać analizie także 

przepisy zawierające okoliczności za-

ostrzające karę. Takim przepisem jest art. 

10.7., który wskazuje na kary wymierzane 

w przypadku wielokrotnych naruszeń i są 

one oczywiście wówczas zaostrzone.  

  Znając stan prawny, można 

przystąpić do próby określenia tego, który 

z przeanalizowanych przepisów może 

mieć zastosowanie do sytuacji polskich 

sportowców. Otóż, zastosowanie w tym 

przypadku miał będzie artykuł 2.1.1.,  

w którym czytamy, że obowiązkiem 

każdego sportowca jest zadbanie o to, by 

w jego organizmie nie znalazły się żadne 

zabronione substancje. Dlatego też 

konieczne jest zarówno niedostarczanie 

sobie tychże substancji, a także zabez-

pieczenie przed przypadkowym, nieza-

mierzonym dostaniem się ich do 

organizmu. Co ciekawe, mamy tu do 

czynienia z odpowiedzialnością obiek-

tywną, bowiem nie jest konieczne wyka-

zywanie zamiaru, winy, zaniedbania, ani 

świadomego użycia przez zawodnika 

sterydów. Za wyjaśnioną można więc 

uznać kwestię naruszenia których prze-

pisów dopuścili się bracia Zielińscy.  Kary 

oraz jej wysokość za to przewinienie 

znajdujemy w artykule 10.2.1.1. Zasto-

sowanie w ich przypadku będzie miało 

zasądzenie kary czterech lat wykluczenia, 

bowiem nandrolon nie jest substancją 

określoną i służy wyłącznie do poprawy 

wyników sportowych. Tegoroczna afera 

antydopingowa jest pierwszym przewi-

nieniem braci Zielińskich, dlatego nie 

będą miały zastosowania przepisy za-

ostrzające karę z art. 10.7. Można jednak 

zastanowić się, czy Światowy Kodeks 

Antydopingowy dostarcza przepisów, 

dzięki którym kara reprezentantów Polski 

mogłaby być złagodzona. W grę nie 

będzie wchodzić kwestia przyznania się 

jako zmniejszenia sankcji, bowiem to nie 

nastąpiło, a nawet zapowiedziane zostało 

wejście na drogę sądową. Pod rozwagę 

można wziąć regulację dotyczącą pro-

duktów zanieczyszczonych i z dotych-

czasowych słów głównych zaintere-

sowanych można domniemać, że na tym 

przepisie oprą oni swoją obronę. Art. 

10.5.1.2. stanowi bowiem, że w przy-

padku, gdy zawodnik lub inna osoba może 

wykazać brak istotnej winy lub 

zaniedbania, a wykryta substancja zabro-

niona pochodzi z produktu zaniemczysz-

czonego, minimalną karą jest nagana bez 

orzekania kary wykluczenia a maksy-

malną kara wynosi dwa lata wykluczenia 

w zależności od stopnia winy zawodnika 

lub innej osoby. Dlatego automatycznie 

odpada rozważanie nad skróceniem kary  

z art. 10.5.2. Zastosowania nie będzie miał 



z kolei przepis 10.4., bo jak wspomniano 

zawodnik ma obowiązek dopilnować, aby 

w jego organizmie nie znalazła się żadna 

niedozwolona substancja. Należy pod-

kreślić, że zawodnicy ponoszą odpowie-

dzialność za to co spożywają, dlatego  

zapisy o braku winy i zaniedbania nie 

będą stosowane w opisywanym przy-

padku. Pozostałe przepisy mówiące o re-

zygnacji, skróceniu bądź zawieszeniu kary 

w sposób oczywisty nie będą wchodziły  

w grę, bowiem sytuacja braci Zielińskich 

nie wpisuje się w dyspozycję żadnego  

z nich. 

  Sprawa braci Tomasza i Adriana 

Zielińskich kładzie cień na całe środo-

wisko ciężarowe w Polsce. Sportowcy 

reprezentujący nasz kraj nie często 

przynosili nam wstyd i pozostaje wielki 

żal, bowiem na Igrzyskach w Rio de 

Janeiro w sposób spektakularny stracili-

śmy dwie naprawdę duże szanse meda-

lowe. Z drugiej strony raczej błędem było-

by z góry odmawiać racji ciężarowcom  

z Mroczy, gdyż ostatecznie może się 

okazać, iż to oni w całej tej sprawie są 

poszkodowanymi. Na pewno zastanawiać 

mogą pewne sprzeczności oraz wykazy-

wanie przez Adriana Zielińskiego chęci 

walki o oczyszczenie swojego dobrego 

imienia w postępowaniu sądowym. Na ten 

moment jednak wydaje się, że Zielińscy 

złamali przepisy antydopingowe, ale 

kwestią otwartą pozostaje to,  ilu spor-

towców stosujących niedozwolone 

substancje i odnoszących zwycięstwa  

w różnych zawodach pozostanie bez-

karnymi? Problemu dopingu w sporcie nie 

da się zlikwidować w całości, szczególnie 

że za wielkimi sukcesami idzie ogromna 

satysfakcja, a nierzadko jeszcze większe 

pieniądze. Trzeba jednak na zakończenie 

zaznaczyć, że jest wiele dróg do 

osiągnięcia sukcesu w sporcie, ale tylko 

jedna jest właściwa – ciężka praca, co 

najlepiej zrozumiały wielkie legendy  

w swoich dyscyplinach.  



 
 

Regulacje prawne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

a ustawa o broni i amunicji 

 

d paru można zaobserwować 

coraz większą popularność 

strzelectwa wśród osób, które 

wcześniej nie miały kontaktu z tym spor-

tem. Pozostawiając na boku czynniki spo-

łeczne, finansowe etc., które to determinu-

ją popularność tej dyscypliny, warto cho-

ciaż krótko pochylić się nad prawnymi 

podstawami strzelectwa sportowego, 

zwłaszcza na tych przepisach, które są 

szczególnie istotne dla początkujących 

strzelców i ich powiązaniami z przepisami 

odnoszącymi się do reglamentacji broni 

palnej.  

  Związkiem sportowym, który ma 

na celu rozwój i upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego, 

jest Polski Związek Strzelectwa Sporto-

wego. W § 12 statutu PZSS
1
 określono 

podstawowe zadania Związku, w tym te 

istotne ze względu na nadawanie upraw-

nień do uprawiania sportu strzeleckiego. 

Pkt 14 stanowi, że nadawanie, zawiesza-

nie i cofanie licencji oraz innych doku-

mentów uprawniających do uprawiania 

określonych dyscyplin sportu strzeleckie-

go oraz ustalanie opłat za ich wydanie  

                                                           
1
 http://www.pzss.org.pl/images/stories/pdf_dokum 

enty/STATUT%20-%20po%20WZD%202015%20 

tekst %20jednolity.pdf  [dostęp: 15.08.2016 r.]. 

a także wysokość składki członkowskiej 

należy do kompetencji PZSS.  

  Oprócz statutów, regulaminów  

i innych przepisów wewnętrznie obowią-

zujących, trzeba też pamiętać o przepisach 

prawa powszechnie obowiązującego, re-

gulujących w ogólności pozycję związków 

sportowych, w tym PZSS. Jedną z pod-

staw jest art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o spo-

rcie
2
, który przyznaje uprawnienia usta-

nawiania i realizacji reguł sportowych, 

organizacyjnych i dyscyplinarnych we 

współzawodnictwie sportowym organizo-

wanym przez związek. Jest to jeden  

z przejawów zasady monopolu związku 

w danym sporcie
3
, reguły nadawania 

uprawnień do uprawiania sportu strzelec-

kiego są więc jednolite w całym kraju i nie 

zależą od uznania danego klubu czy in-

nych władz (np. samorządów, ministra 

właściwego do spraw sportu). Korzystając 

z tych uprawnień, PZSS wydał stosowne 

akty prawa wewnętrznie obowiązującego.

 Pierwszym z nich jest „Regulamin 

egzaminów stwierdzających posiadanie 

kwalifikacji niezbędnych do uprawiania 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2016 poz. 176 ze zm.). 
3
 Cajsel W, Ustawa o sporcie. Komentarz, War-

szawa 2011 [dostęp: Legalis, 15.08.2016 r.]. 

O 



 
 

sportu strzeleckiego”
4
, który – ogólnie 

mówiąc, określa wszelkie wymogi co do 

tego, by zdobyć patent strzelecki, jeden  

z podstawowych dokumentów w środowi-

sku strzeleckim. Uprawnia on do uprawia-

nia strzelectwa w trzech dyscyplinach: 

pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. 

Zasadniczymi korzyściami, płynącymi  

z uzyskania patentu są: 

 możliwość uprawiania strzelectwa 

w dyscyplinie, na którą został wy-

dany, 

 możliwość ubiegania się o uzyska-

nie licencji zawodniczej PZSS 

uprawniającej do udziału we 

współzawodnictwie sportowym, 

 możliwość ubiegania się o uzyska-

nie licencji sędziego strzelectwa,  

 możliwość ubiegania się o wyda-

nie pozwolenia na broń do celów 

sportowych, na podstawie przepi-

sów ustawy o broni i amunicji
5
,  

o czym szerzej później. 

  Egzaminy na patent strzelecki są 

przeprowadzane przez kluby posiadające 

licencje PZSS, nie mogą  więc być organi-

zowane przez jakiekolwiek stowarzysze-

nie, którego celem statutowym jest np. 

promocja strzelectwa. Żeby przystąpić do 

                                                           
4
 http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/lic 

encyjno_patentowa/Regulamin%20patentu%20strz 

eleckiego.pdf  [dostęp: 17.08.2016 r.]. 
5
 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.). 

egzaminu, trzeba mieć ukończony 18 r. ż.  

i być członkiem klubu zrzeszonego  

w PZSS przez co najmniej 3 miesiące (co 

potwierdza kierownik klubu) oraz przed-

stawić stosowne zaświadczenie od lekarza 

medycyny sportowej. Egzamin składa się  

z dwóch części, teoretycznej i praktycznej 

– podobnie jak egzaminy przeprowadzane 

przez Policję dla osób ubiegających się  

o pozwolenie na broń większości rodza-

jów, podobny jest też zakres zadań na obu 

częściach. Część teoretyczna egzaminu 

obejmuje sprawdzenie, czy kandydat opa-

nował: 

 obowiązującą ustawę o broni  

i amunicji oraz przepisy wydane 

na jej postawie;  

 zasady bezpieczeństwa przy po-

sługiwaniu się bronią sportową;  

 regulaminy strzeleckie; 

 budowę, zasady działania i dane 

techniczne broni do celów sporto-

wych;  

 znajomość przepisów kodeksu 

karnego dotyczących przestępstw 

związanych z bronią. 

  Egzamin składa się z 10 pytań te-

stowych z trzema możliwościami wyboru. 

Na części praktycznej weryfikuje się:  

 znajomość regulaminu strzelnicy; 

 umiejętność prawidłowego rozkła-

dania i składania broni, ładowania 



 
 

amunicją, i rozładowywania oraz 

zabezpieczania, i odbezpieczania,  

a także postępowania w przypadku 

jej niesprawności; 

 sprawdzian strzelecki z użyciem 

wylosowanego rodzaju broni. 

  Ostatni z punktów w praktyce 

sprawia kandydatom najwięcej trudności, 

w szczególności sprawdzian umiejętności 

strzeleckich z użyciem strzelby gładkolu-

fowej. Wymagania na części teoretycznej  

i praktycznej generalnie nie są jednak zbyt 

wygórowane, nie powinny więc sprawiać 

trudności osobom pretendującym do 

uprawiania sportu strzeleckiego, choćby  

w formie weekendowej rekreacji. Dla 

przykładu, sprawdzian z pistoletu dowol-

nego
6
 obejmuje oddanie 5 strzałów w cią-

gu 6 minut z odległości 25 metrów w po-

zycji stojącej, a przynajmniej 4 przestrze-

liny muszą się zmieścić w pierścieniu  

o średnicy 15 cm.  

O ile można uznać, że patent strze-

lecki nie jest wydawany terminowo, tzn. 

co do zasady nie trzeba ponownie prze-

chodzić ww. egzaminów, to jednak strzel-

cy, także ci startujący w tzw. grupie po-

wszechnej, są regularnie poddawani pew-

nym sprawdzianom umiejętności strzelec-

kich, a co za tym idzie, przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa. Wynika to z tego, 

                                                           
6
 W klubach przeprowadzających egzaminy jest 

nim często popularny pistolet bocznego zapłonu 

Margolin, kal. 22 LR.  

że do uczestniczenia we współzawodnic-

twie w sporcie strzeleckim konieczne jest 

uzyskanie licencji, która jest przyznawana 

na rok kalendarzowy. Szczegóły określa 

„Regulamin przyznawania i pozbawiania 

licencji zawodniczych uprawniających do 

uczestnictwa we współzawodnictwie spor-

towym w dyscyplinach wchodzących  

w skład sportu strzeleckiego”
7
. Wniosek  

o przyznanie licencji po raz pierwszy 

składa się po uzyskaniu patentu strzelec-

kiego, natomiast wnioski o jej przedłuże-

nie z reguły można składać od listopada 

roku, do końca którego jest ona ważna. 

Minimalne wymogi, które odnoszą się do 

ilości wymaganych startów w zawodach, 

są dosyć czytelne i raczej niezbyt wygó-

rowane dla osób, które przecież są zainte-

resowane sportem strzeleckim, są człon-

kami klubów strzeleckim i zdały stosowa-

ne egzaminy. Jeśli licencję wydano tylko 

na jedną dyscyplinę (pistolet / karabin / 

strzelba), to trzeba uzyskać 4 starty w ni-

niejszych konkurencjach, w dowolnej 

konfiguracji: 

 strzelectwo sportowe, 

 strzelectwo długodystansowe, 

 strzelectwo westernowe, 

 strzelectwo czarnoprochowe i hi-

storyczne, 

 strzelectwo kurkowe, 

                                                           
7
 http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/lic 

encyjno_patentowa/Regulamin%20licencji%20za 

wodniczej.pdf [dostęp: 15.08.2016 r.]. 



 
 

 strzelectwo dynamiczne
8
. 

Zawody muszą być też wpisane  

w kalendarz imprez PZSS lub WZSS lub 

na zawodach musi być obecny obserwator 

PZSS lub WZSS. W razie nieuzyskania 

minimalnej liczby startów wymaganej do 

przedłużenia licencji, zawodnik chcący 

mieć możliwość dalszego startowania  

w danej dyscyplinie, powinien zdać egza-

min wg przepisów o części praktycznej 

egzaminu na patent strzelecki - swego 

rodzaju „straszakiem” jest opłata, która 

wynosi 400 zł za pierwszą i 200 za każdą 

następną. Roczna opłata za przedłużenie 

licencji w 2015 r. wynosiła 50 zł, jednak 

corocznie może być zmieniana przez Za-

rząd PZSS w drodze uchwały
9
.  

  Tak prezentuje się najczęściej wy-

stępujący tryb zdobywania uprawnień  

do uprawiania sportu strzeleckiego w ra-

mach PZSS. Są też pewne odstępstwa np. 

osoby zainteresowane tylko strzelectwem 

pneumatycznym czy niepełnoletnie, przy 

uzyskiwaniu licencji nie muszą się legi-

tymować patentem strzeleckim.   

  Akty prawne wydawane przez 

PZSS ściśle wiążą się z przepisami u. o b.  

                                                           
8
 Np. cieszące się coraz większą popularnością 

IPSC, szczegółowe przepisy odnoszące się do tej 

formy sportu strzeleckiego: http://ipsc-pl.org/prze-

pisy-ipsc/ [dostęp: 19.08.2016 r.]. 
9
 § 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania 

licencji zawodniczych uprawniających do uczest-

nictwa we współzawodnictwie sportowym w dys-

cyplinach wchodzących w skład sportu strzelec-

kiego. 

i a., jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń 

na broń do celów sportowych. Ten sposób 

uzyskania pozwolenia cieszy się coraz 

większą popularnością, zwłaszcza po no-

welizacji ustawy w 2011 r. - co odzwier-

ciedlają także policyjne statystyki (wg 

stanu na 31 grudnia odpowiednio 2014 r. 

i 2015 r.)
10

:  

a. liczba pozwoleń na broń do celów spor-

towych w roku 2014/2015: 14894 / 16805, 

wzrost o 1 911 decyzji;   

b. ilość egzemplarzy broni zarejestrowa-

nych przez posiadaczy ww. pozwolenia: 

30551 / 35903, wzrost o 5 352 egzempla-

rze. 

  Wyraźne nawiązanie znajduje się  

w art. 10b u. o b. i a. - określa on obowią-

zek posiadania odpowiednich kwalifikacji 

przez osoby uprawiające sporty o charak-

terze strzeleckim oraz stawia wymóg 

zdania stosownych egzaminów, organizo-

wanych przez odpowiedni związek spor-

towy. Właśnie ten wymóg spełniają egza-

miny na patent strzelecki, organizowane 

przez PZSS. Wątpliwości może budzić 

sztywno określona cena za egzamin, która 

zgodnie z art. 10b ust. 2 u. o b. i a. wynosi 

400 zł i wydaje się być nieco wygórowa-

ną, przynajmniej przy obecnej formule 

egzaminu. 

                                                           
10

 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statysty-

ki/bron/bron-pozwolenia/50841,Bron-pozwolenia-

2014.html  oraz http://statystyka.policja.pl/st/wyb 

ra ne-statystyki/bron/bron-pozwolenia/122012,Br 

onPozwolenia-2015.html [dostęp: 21.08.2016 r.]. 



 
 

 Jednym z podstawowych warun-

ków wydania jakiekolwiek pozwolenia na 

broń osobie fizycznej w drodze decyzji 

administracyjnej właściwego miejscowo 

Komendanta Wojewódzkiego Policji
11

, 

jest przedstawienie ważnej przyczyny po-

siadania broni - w przypadku broni do 

celów sportowych będzie to udokumento-

wane członkostwo w stowarzyszeniu  

o charakterze strzeleckim, posiadanie ww. 

kwalifikacji sportowych, określonych 

w art. 10b oraz licencji właściwego pol-

skiego związku sportowego - dla pozwo-

lenia na broń do celów sportowych
12

. 

Oprócz tego wnioskodawca nie może sta-

nowić zagrożenia dla samego siebie, po-

rządku lub bezpieczeństwa publicznego, 

przedstawi zaświadczenie od upoważnio-

nego lekarza lub psychologa, ukończył 21 

lat (na wniosek klubu sportowego pozwo-

lenie może być wydane osobie, która 

ukończyła 18 lat), nie może też spełniać 

przesłanek negatywnych z art. 15 ust. 1  

i art. 17 ust. 1 u. o b. i a.   

  Trzeba zaznaczyć, że pozwolenie 

na broń jest przykładem decyzji admini-

stracyjnej związanej, tzn. jeśli wniosko-

dawca spełnia określone przesłanki, to 

                                                           
11

 W Komendach Wojewódzkich Policji działają 

Wydziały Postępowań Administracyjnych, które 

zajmują się wydawaniem pozwoleń na broń,  

a sama decyzja jest często wydawana przez upo-

ważnionego na mocy art. 268a KPA pracownika 

Wydziału - najczęściej naczelnika lub jego zastęp-

cę. 
12

 Por. art. 10 ust. 3 pkt 3 u. o b. i a.  

organ jest zobowiązany do decyzji 

uwzględniającej meritum wniosku, czyli 

do wydania pozwolenia na broń. Pogląd 

taki jest już ugruntowany w orzecznictwie 

sądów administracyjnych, podkreśla się  

m. in. że spełnienie minimum ustawowych 

wymogów wystarczy do uzyskania po-

zwolenia, ustawodawca nie wprowadził 

wymogu udokumentowania wybitnych 

osiągów sportowych czy wykazania od-

powiednio dużej ilości startów – choć od 

tego może zależeć, na ile egzemplarzy 

zostanie wydana decyzja
13

. Praktyka  

w tym względzie w poszczególnych KWP 

jest zróżnicowana – w jednym przypadku 

początkujący strzelec bez startów dostanie 

pozwolenie na 6 sztuk, a w innej KWP 

maksymalnie na 3 sztuki, przy założeniu, 

że ma licencję na 3 dyscypliny (pistolet + 

karabin + strzelba). Warto dopowiedzieć,  

że w rozumieniu u. o b. i a. posiadanie 

pozwolenia uprawnia do nabywania broni 

palnej
14

: 

 bocznego zapłonu z lufami gwin-

towanymi, o kalibrze do 6 mm  

- broń typowo sportowa, używana 

do większości konkurencji; 

 centralnego zapłonu z lufami 

gwintowanymi, o kalibrze do 12 
                                                           
13

 Zob. wyrok NSA z dnia 2 lipca 2013 r., sygn. II 

OSK 1985/12 (Legalis 764283). Podobny pogląd 

wyraził później WSA w Warszawie w wyroku  

z dnia 5 września 2013 r., sygn. II SA/Wa 822/13 

(Legalis 774611). 
14

 Art. 10 ust. 4 pkt 4 u. o b. i a. 



 
 

mm - ten zapis sugeruje, że osoba 

uprawiająca sport strzelecki może 

posiadać też broń typowo bojową 

(np. pistolety Glock, Heckler  

& Koch USP, Makarov, karabinki 

AKM/AKMS/M16)
15

 czy karabiny 

wyborowe (np. SWD), gładkolu-

fową (np. strzelby Mossberg), jak 

również przystosowaną do strzela-

nia wyłącznie przy pomocy prochu 

czarnego (np. broń czarnoprocho-

wa, ale na nabój scalony). 

 

  Sport strzelecki cieszy się z roku 

na rok coraz większą popularnością, po-

prawie ulega także stan strzelnic i wypo-

sażenie klubów, powstają też nowe obiek-

ty. Obecnie obowiązujące przepisy, za-

równo te wydawane przez stosowane or-

gany PZSS, jak i u. o b. i a. jasno określają 

warunki zdobywania uprawnień do upra-

wiania tego sportu, a także uzyskania po-

zwolenia na broń. Dzięki temu udało się  

w dużej mierze wyeliminować uznanio-

wość Policji co do wydawania decyzji 

tego rodzaju.  

                                                           
15

 Pod warunkiem, że strzela jedynie ogniem poje-

dynczym – to ograniczenie dotyczy każdej broni, 

która z reguły jest samoczynna. 



Zmiany w przepisach gry w piłkę nożną na sezon 2016/2017 

 

 

iędzynarodowa Rada Piłkar-

ska (ang. International 

Football Association Board, 

IFAB)  powstała w 1886 roku celem 

ujednolicenia przepisów gry w piłkę 

nożną na Wyspach Brytyjskich. Obecnie 

w jej skład wchodzą przedstawiciele 

związków założycielskich – po jednym  

z Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji  

i Walii - oraz czterej reprezentanci Mię-

dzynarodowej Federacji Piłki Nożnej  

(fr. Fédération Internationale de Football 

Association, FIFA). Rada stanowi ciało 

prawodawcze zawodowego futbolu
1
. Na 

przestrzeni lat tworzyła przepisy, które 

współcześnie są nierozerwalnie związane 

z wyobrażeniem profesjonalnej gry  

w piłkę nożną. Dawniej IFAB ustalała 

podstawowe definicje, między innymi 

pozycji spalonej i pola bramkowego, 

wprowadzała na przykład zasady wyko-

nywania rzutów rożnych i łapania piłki 

przez bramkarza. Z kolei do innowacji 

godnych XXI wieku należy zaliczyć 

przede wszystkim Goal Line Technology  

- metody, która pozwala ocenić, czy piłka 

całkowicie przekroczyła linię bramkową. 

Po raz pierwszy została ona wykorzystana 

  
1
  http://theifab.com/#!/overview [dostęp: 10.09. 

2016 r.]. 

w 2012 roku, po ponad 2 latach szeroko 

zakrojonych testów
2
. 

Na dorocznych spotkaniach Rady 

podejmowane są decyzje, które wiążą 

federacje i związki od pierwszego dnia 

czerwca danego roku. Późniejsza 

implementacja przepisów jest możliwa 

bezpośrednio po zakończeniu rozpo-

czętych przed tą datą rozgrywek lub przed 

rozpoczęciem nowego sezonu. Ewen-

tualne zmiany w przepisach mogą być 

wprowadzane przez poszczególne pod-

mioty wyłącznie w porozumieniu z Radą
3
. 

Tegoroczna reforma to owoc kilku-

letniej współpracy IFAB oraz panelu 

światowych ekspertów piłki nożnej. Jak 

czytamy we wprowadzeniu, nadrzędny cel 

stanowiło zwiększenie jasności i przej-

rzystości dokumentu, ułatwienie jego 

zrozumienia, interpretacji i wcielania  

w życie. Zreorganizowano strukturę, po-

prawiono tytuły, uproszczono słownictwo 

i zredukowano objętość aktu. Nie zabrakło 

oczywiście zmian w warstwie mery-

torycznej, które dostosowują przepisy do 

realiów współczesnego futbolu
4
. Pierwszy 

  
2
   http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/ 60/ 

Laws %20of%20the%20Game_16-17_Digital 

_Eng.pdf, s. 8 [dostęp: 10.09.2016 r.]. 
3
    Ibidem, s.10 

4
   http://www.southwalesfa.co.uk/documents/ifa 

b_LAWSv0.3opt.pdf, s. 5 [dostęp: 10.09.2016 

M 

http://theifab.com/#!/overview


raz miały one zastosowanie już podczas 

Euro 2016, a na szerszą skalę są wcielane 

w życie wraz z początkiem rozgrywek 

ligowych 2016/2017. 

Najważniejsze zmiany dotyczą 

skutków naruszeń przebiegu meczu przez 

rezerwowych i członków sztabów. Mowa 

tu o wtargnięciach na plac gry lub 

wrzucaniu na murawę przedmiotów  

w celu wymuszenia przerwy w grze.  

Z takimi zdarzeniami mieliśmy do 

czynienia w ostatnim czasie. Za przykład 

może posłużyć mecz rozgrywany  

w ramach hiszpańskiej La Liga z kwietnia 

bieżącego roku. Trener Atletico Madryt, 

Diego Simeone, poniósł odpowiedzialność 

za przerwanie ataku przeciwnika po tym, 

jak na murawę została wrzucona dodat-

kowa piłka
5
. Arbiter odesłał Simeone na 

trybuny i wznowił grę od rzutu 

sędziowskiego. 

W myśl nowych przepisów, gdyby 

wcześniej doszło do próby przerwania 

ataku, ale piłka i tak ostatecznie trafiłaby 

do bramki, gol może zostać uznany
6
. 

Skutecznie przerwana gra wznawiana jest 

natomiast od rzutu wolnego bezpośred-

niego lub rzutu karnego
7
. 

                                                                      
r.]. 

5
  http://www.skysports.com/football/news/118 

38/10256013/watch-simeone-sent-off [dostęp: 

10.09.2016 r.]. 
6
  http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/60/L 

aws%20of%20the%20Game_16-17_Digital_ 

Eng.pdf, s. 48 [dostęp: 10.09.2016 r.]. 
7
  Ibidem, s. 36. 

Złagodzono przepisy dotyczące 

czerwonych kartek po faulach w polu 

karnym. Obecnie nie będą już one 

pokazywane, jeśli głównym przedmiotem 

zainteresowania broniącego będzie piłka. 

Rada uznała, że w takiej sytuacji 

wystarczającą rekompensatę dla drużyny 

atakującej powinien stanowić rzut karny  

i żółta kartka dla przeciwnika. Czerwoną 

kartkę może uzasadnić tylko faul podle-

gający tej karze według przepisów ogól-

nych
8
. 

Inna istotna zmiana zaszła w przed-

miocie wykluczania przed pierwszym 

gwizdkiem. Jeśli dany piłkarz zostanie  

w ten sposób ukarany przed zgłoszeniem 

kadry meczowej, nie można go już w niej 

uwzględnić. Gdy zawodnik znajdzie się  

w kadrze, a następnie zostanie wyklu-

czony, może być zastąpiony jednym z re-

zerwowych i taka zmiana nie uszczupli 

limitu trzech roszad dostępnych w trakcie 

meczu
9
. 

Zniesiono warunek kopnięcia piłki 

do przodu przy wznowieniu gry ze środka 

boiska. Obecnie wystarczy, że piłka ruszy 

się „znacząco”, a kierunek tego ruchu nie 

jest określony
10

. Zmieniony przepis spra-

wia, że w kole środkowym może znajdo-

wać się już tylko jeden zawodnik. Można 

to było zaobserwować podczas meczów 

  
8
   Ibidem, s. 87. 

9
   Ibidem. 

10
   Ibidem, s. 65. 



Euro 2016. 

„Znaczące” kopnięcie piłki wyma-

gane jest teraz także przy wykonywaniu 

rzutów rożnych
11

. Ma to zapobiec marko-

waniu wznowienia gry z narożnika boiska. 

Jeśli w jednym czasie popełniono 

więcej niż jedno przewinienie, sędzia 

postępuje w związku z najpoważniejszym 

z nich
12

. 

Szczególnie warty uwagi jest uzu-

pełniony przepis dotyczący pomocy 

medycznej udzielanej zawodnikowi na 

boisku. Jeśli jego rywal za popełniony faul 

otrzymał kartkę, poszkodowany może 

pozostać na placu gry, pod warunkiem, że 

pomoc zostanie mu udzielona „spraw-

nie”
13

. Pozwala to w określonych sytua-

cjach wyeliminować czasowe osłabienie 

liczebne zespołu. 

Wyjaśniono również wątpliwości 

związane ze wznawianiem gry przez 

rezerwowych. Mogą oni rozpocząć swój 

udział w meczu od wykonania rzutu 

rożnego albo wrzutu z autu. Jedynym 

warunkiem jest uprzednie dopuszczenie 

ich do gry przez sędziego
14

. 

Sędzia przedłuża grę również o czas 

doliczony w związku z przerwami na 

uzupełnienie płynów oraz innymi dopusz-

czalnymi przez przepisy
15

. 

  
11

   Ibidem, s. 107. 
12

  Ibidem, s. 46. 
13

  Ibidem, s. 47. 
14

  Ibidem, s. 35. 
15

  Ibidem, s. 61. 

Mecz nie może być kontynuowany, 

jeśli w którejś z drużyn pozostanie mniej 

niż siedmiu graczy. Tym samym dotych-

czasowe zalecenie IFAB co do minimalnej 

liczby zawodników stało się obowią-

zującym prawem
16

. 

W znacznym stopniu znowelizo-

wano przepisy obejmujące serię rzutów 

karnych. I tak wybór bramki, na którą 

będą oddawane strzały co do zasady 

powinien być teraz rozstrzygany w drodze 

losowania – poprzez rzut monetą. W prze-

szłości decyzję podejmował sędzia, co 

mogło rodzić wątpliwości w kwestii 

bezstronności jego wyboru. Wiadomo 

bowiem, że sektory trybun znajdujące się 

za oboma bramkami zajmują kibice 

przeciwnych drużyn. Obecnie arbiter 

może wskazać konkretną bramkę (ewen-

tualnie dokona zmiany wyniku wcześ-

niejszego losowania lub postanowienia) 

tylko ze względu na czynniki niezależne, 

takie jak stan murawy albo względy 

bezpieczeństwa
17

. 

Zarówno przed rozpoczęciem, jak  

i na każdym etapie trwania serii rzutów 

karnych obie drużyny muszą mieć taką 

samą liczbę zawodników zdolnych do 

gry
18

. Rada uzasadnia, że mniejsza liczba 

graczy, a w konsekwencji wcześniejsze 

wykorzystanie „najlepszego strzelca”  

  
16

  Ibidem, s. 33. 
17

  Ibidem, s. 73. 
18

  Ibidem. 



w kolejnej rundzie, nie leżałoby w zgodzie 

z regułami fair play. 

Nowe przepisy dopuszczają jednak 

zmiany kolejności wykonywania rzutów 

karnych, jeśli zostaną one dokonane  

w obrębie konkretnej rundy
19

. 

Aby zapobiec potencjalnym naru-

szeniom, ustalono, że celowe opuszczenie 

boiska przez następnego w kolejności 

zawodnika nie może spowodować 

wstrzymania serii rzutów karnych. Takie 

zachowanie skutkować będzie utratą jego 

szansy
20

. 

Ponadto jednoznacznie ustalono,  

że strzał z jedenastego metra można oddać 

wyłącznie gdy piłka znajduje się  

w bezruchu. Próbę uznaje się za 

rozpoczętą, gdy piłka rusza się „wyraź-

nie”, a za zakończoną - gdy znajdzie się  

w bezruchu, opuści boisko, lub arbiter 

zatrzyma grę ze względu na inne naru-

szenie przepisów
21

. 

Rzut wolny pośredni przyznaje się 

obligatoryjnie drużynie przeciwnej, jeżeli 

strzał z rzutu karnego zostanie oddany  

w kierunku odwrotnym do właściwego, 

zawodnik jedynie zamarkuje strzał po 

ukończeniu rozbiegu lub strzał odda inny 

gracz drużyny, której przyznano rzut 

karny. W obu ostatnich przypadkach gra-

cze zostają ponadto ukarani żółtymi 

  
19

  Ibidem, s. 74. 
20

  Ibidem. 
21

  Ibidem, s. 95. 

kartkami
22

. 

Inne wyjaśnienia mają ułatwić zro-

zumienie specyficznych zagadnień zwią-

zanych z polem gry. Nie można na 

przykład przyznać wrzutu z autu jeśli 

piłka odbiła się od sędziego znajdującego 

się bezpośrednio przy linii bocznej lub 

linii końcowej boiska i ostatecznie go nie 

opuściła
23

. 

Faul poza polem gry powoduje 

podyktowanie rzutu wolnego bez-

pośredniego z linii położonej najbliżej 

miejsca przewinienia. Jeśli przewinienie 

popełniono za linią bramkową lub linią 

końcową na szerokości pola karnego, 

przyznawany jest rzut karny
24

. 

Wskazano jednoznacznie, że wzno-

wienie gry z pola bramkowego przez 

bramkarza
25

 lub zawodnika z rzutu 

rożnego
26

 w taki sposób, że piłka trafia do 

jego własnej bramki, skutkuje przyzna-

niem drużynie przeciwnej rzutu rożnego. 

Pewnym korektom poddano również 

unormowania dotyczące strojów zawod-

ników. Ewentualny materiał przykry-

wający albo opinający podkolanówki 

powinien odpowiadać im kolorystycznie
27

. 

Ponadto kolor podszycia spodenek musi 

być jednakowy dla wszystkich zawod-

  
22

  Ibidem, s. 96. 
23

  Ibidem, s. 69. 
24

  Ibidem, s. 89. 
25

  Ibidem, s. 103. 
26

  Ibidem, s. 107. 
27

  Ibidem, s. 41. 



ników danej drużyny
28

. 

Gracz, który zdecyduje się na 

zmianę dowolnej części swojego stroju, 

może kontynuować grę dopiero po 

sprawdzeniu nowego elementu przez 

sędziego asystenta i uzyskaniu zgody 

głównego arbitra na powrót
29

. 

  
28

  Ibidem, s. 42. 
29

  Ibidem, s. 43. 


