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Szanowni Czytelnicy! 

Na łamach pierwszego tegorocznego numeru Legis sportivae prezentujemy 

Państwu szerokie spektrum tematyczne, nie ograniczając się przy tym je-

dynie do analizy regulacji normatywnej poświęconej różnym dyscyplinom 

sportu, lecz omawiając wybrane zagadnienia także z innych aniżeli prawny 

punktów widzenia. W tym kontekście za godny polecenia uznać należy 

niewątpliwie artykuł dotyczący psychologicznych aspektów uprawiania 

sportu przez osoby niepełnosprawne, jak również mające interdyscyplinar-

ny charakter opracowanie podejmujące na tle problemu dopingu temat 

zastosowania na gruncie sportu nowoczesnych technologii medycznych. 

Spośród kwestii stricte prawnych za przedmiot rozważań obrane zostały 

zarówno zagadnienia natury karnistycznej, takie jak zjawisko korupcji  

w sporcie, instytucje zakazu klubowego oraz zakazu wstępu na imprezę 

masową czy też problem dopingu, jak i te, które zaliczyć należy do materii 

prywatnoprawnej - w niniejszym wydaniu przybliżamy m. in. tematykę 

kontraktów zawodników profesjonalnych, przyglądamy się nazwom klu-

bów sportowych w odniesieniu do kategorii marek handlowych, a także 

przedstawiamy kwestię ochrony prawnej interesów organizatorów wyda-

rzeń sportowych na podstawie przepisów dotyczących prawa własności  

i posiadania. Wreszcie, uwagę poświęcamy również nowelizacji ustawy 

hazardowej, która - w zasadniczej mierze - weszła w życie 1 kwietnia br. 

Ponadto, mam przyjemność poinformować, że nakładem wydawnictwa  

C. H. Beck ukazał się Leksykon prawa sportowego. Redakcję nad tym 

nowatorskim opracowaniem, wypełniającym - w zakresie problematyki 

stanowiącej przedmiot naszego zainteresowania - wyraźną lukę na krajo-

wym rynku wydawniczym, objął dr Michał Leciak, opiekun naukowy 

KNPS Lex sportiva. Nie sposób nie wspomnieć także o kolejnym już zor-

ganizowanym z inicjatywy członków Koła przedsięwzięciu, które spotkało 

się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznymi ocenami ze strony spo-

łeczności akademickiej. W dniach 16 - 17 marca br. odbyła się konferencja 

naukowa pt. Sport a przestępczość zorganizowana, podczas której referaty 

w ramach paneli eksperckich i studencko - doktoranckich wygłosiło kilku-

dziesięciu przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich z Polski i zagranicy 

(szerzej: s. V - VII). 

Życzę przyjemnej lektury i 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
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Leksykon prawa sportowego. 100 podstawowych pojęć  

– nowa propozycja wydawnicza C. H. Beck 

 

akładem wydawnictwa C. H. 

Beck ukazał się Leksykon pra-

wa sportowego. 100 podstawo-

wych pojęć (Warszawa 2017). Redaktorem 

naukowym opracowania jest dr Michał 

Leciak.  

  Leksykon prawa sportowego to 

pierwsze w krajowej literaturze opracowa-

nie, które w sposób możliwie komplekso-

wy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia  

z zakresu prawa sportowego. Ma ono alfa-

betyczną, hasłową formę i stanowić ma  

w założeniu swego rodzaju przewodnik, 

kompendium wiedzy ułatwiające zrozu-

mienie licznych problemów związanych  

z tą dziedziną prawa.  

  Leksykon ten adresowany jest do 

studentów prawa oraz innych kierunków 

studiów, na których omawiane są proble-

my prawa sportowego. Brak dotychczaso-

wych opracowań na ten temat, a także spo-

sób przedstawienia tego typu zagadnień, 

powinny również skłonić do sięgnięcia 

po Leksykon  osoby zajmujące się prawem 

sportowym w praktyce - nie tylko prawni-

ków, lecz również podmioty funkcjonujące 

na rynku sportowym,  m. in. zawodników, 

trenerów, arbitrów, agentów sportowych, 

osoby zarządzające organizacjami sporto-

wymi, kibiców oraz podmioty zajmujące 

się marketingiem sportowym.   

  Leksykon przygotowany został 

przez zespół Autorów wywodzących się  

z różnych ośrodków, zajmujących się za-

równo teorią, jak i praktyką prawa sporto-

wego. W gronie tym znaleźli się: dr Michał 

Biliński (WPiA UJ), Katarzyna Grabska  

- Luberadzka (Dyrektor Działu Prawnego 

PKOl), dr Michał Leciak (WPiA UMK  

w Toruniu), Rafał Piechota (Ministerstwo 

Sportu i Turystyki), Hubert Radke (WPiA 

UMK w Toruniu), dr Beata Rischka - Sło-

wik (WSB w Gdańsku) oraz dr Karolina 

Tetłak (WPiA UW). 

 

N 
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Ogólnopolska konferencja naukowa  

pt. Sport a przestępczość zorganizowana 

 

 

 murach Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersyte-

tu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu odbyła się kolejna ogólnopolska 

konferencja naukowa, organizacji której 

podjęło się Koło Naukowe Prawa Sporto-

wego Lex Sportiva. W dniach 16 - 17 mar-

ca 2017 roku pod dyskusję poddana została 

problematyka przestępczości zorganizo-

wanej w sporcie. Dwudniowe rozważania 

pokazały, z jak wieloaspektowym mamy 

do czynienia.   

  Konferencję otworzył Dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji prof. dr 

hab. Z. Witkowski, który w przemówieniu 

inauguracyjnym podkreślił wagę wskaza-

nej problematyki.   

  Pierwszy dzień konferencji upłynął 

pod znakiem paneli eksperckich. Jako 

pierwsi głos zabrali dr hab. A. Michalska  

- Warias z Uniwersytetu Marii Curie  

- Skłodowskiej w Lublinie oraz opiekun 

KNPS Lex Sportiva dr M. Leciak. Prele-

genci przedstawili współczesny obraz 

przestępczości zorganizowanej w obszarze 

sportu, odnosząc się do wybranych badań 

kryminologicznych. W dalszej kolejności 

referat poświęcony zagadnieniu zachowań  

 

korupcyjnych wygłosiła dr S. Zaksaite  

z Litwy - uznana specjalistka z zakresu 

prawa sportowego oraz prawa karnego,  

a także utytułowana szachistka. Praktyczne 

aspekty walki z korupcją na przykładzie 

tzw. afery piłkarskiej omówili podinsp.  

A. Bogdański oraz podkom. R. Bartoś. 

Kontrowersje dotyczące podmiotu korupcji 

w sporcie przedstawił natomiast dr J. Po-

W 

Plakat promujący konferencję  

Sport a przestępczość zorganizowana 
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tulski. Podczas bloku tematycznego doty-

czącego problematyki stosowania dopingu 

w sporcie mieliśmy okazję wysłuchać refe-

ratu pt. Instrumenty prawno - karnej pena-

lizacji zorganizowanej przestępczości do-

pingowej, wygłoszonego przez jednego  

z najwybitniejszych specjalistów z zakresu 

prawa sportowego - prof. dra hab. dra h. c. 

A. Szwarca. Kolejnymi prelegentami byli 

R. Piechota - przedstawiciel Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz Światowej Agencji 

Antydopingowej – oraz A. Chlebowska  

z Polskiego Towarzystwa Prawa Sporto-

wego. Na zakończenie pierwszego dnia 

konferencji obył się panel, podczas którego 

poruszone zostały kwestie związane z wy-

branymi obszarami zainteresowania prze-

stępczości zorganizowanej. Problem zaan-

gażowania przestępczości zorganizowanej 

w produkcję i handel podrabianymi artyku-

łami sportowymi przedstawiła dr N. Daś-

ko. Przyczynkiem do debaty nt. środowi-

ska chuliganów stadionowych oraz o kapi-

tału społecznego środowisk kibicowskich 

okazały się referaty wygłoszone przez  

dra hab. P. Chlebowicza oraz dra hab.  

D. Antonowicza. Perspektywę międzyna-

rodową ochrony praw człowieka związanej 

ze sportem i imprezami sportowymi przed-

stawił zaś dr hab. M. Balcerzak, prof. 

UMK. Jako ostatni głos zabrał H. Radke, 

który w swoim wystąpieniu skoncentrował 

się na rynku transferowym w sporcie jako 

na obszarze zainteresowania przestępczo-

ści zorganizowanej.  

  Drugi dzień konferencji obejmował 

panele studencko - doktoranckie.  W sumie 

referaty wygłosiło kilkunastu prelegentów 

reprezentujących 13 ośrodków akademic-

kich - zarówno polskich, jak i zagranicz-

nych. Prelekcje stały na bardzo wysokim 

poziomie merytorycznym, a referenci  

- w konkluzjach swoich wystąpień - zgod-

nie akcentowali potrzebę prowadzenia dal-

szej badań oraz debat nad problematyką 

przestępczości zorganizowanej w sporcie.

 Z tego miejsca Zarząd Koła Na-

ukowego Prawa Sportowego Lex Sportiva 

pragnie wyrazić podziękowanie wszystkim 

osobom zaangażowanym w organizację 

konferencji. Szczególne słowa uznania  

i wdzięczności należą się partnerom oraz 

sponsorom, bez wsparcia których wyda-

rzenie nie mogłoby się odbyć. Jednocze-

śnie Zarząd wyraża nadzieję, że podjęte 

rozważania nad przestępczością zorgani-

zowanej na gruncie sportu stanowić będą 

asumpt do dalszych dyskusji poświęco-

nych tej tematyce. 
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Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?  

Kontrakty zawodników profesjonalnych 

 

rtykuł 22 ust. 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej
1
 stanowił, że zawod-

nikami posiadającymi status zawodnika  

profesjonalnego
2
 są osoby  uprawiające 

sport na podstawie umowy o pracę  

i otrzymujący za to wynagrodzenie, co 

oznaczało, że jedyną uznawaną podstawą 

zatrudnienia sportowców profesjonalnych 

była umowa o pracę. Choć regulację tę 

zmodyfikowano dopiero w 1999 r.
3
, to już 

kilka lat wcześniej w obrocie pojawiały 

się umowy cywilnoprawne kształtujące 

wzajemne zobowiązania zawodnika i klu-

bu sportowego. Taki stan rzeczy był ko-

rzystny z punktu widzenia klubów spor-

towych, które istotnie niwelowały koszty 

angażu zawodnika, zwłaszcza w zakresie 

prawa podatkowego. Poddanie więzi 

prawnej łączącej zawodnika z klubem 

sportowym pod reżim prawa cywilnego 

wiązało się często z niepewnością zawod-

nika, co do przysługujących mu praw  

                                                 
1
 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej  (Dz. U. 1996 r., nr 25, poz. 113 ze zm.). 
2
 Ilekroć w artykule zostanie użyte określenie „za-

wodnik”, należy przez to rozumieć zawodnika 

profesjonalnego. 
3
 Art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 4 listopada 1999 r.  

o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. 

1999 r., nr 96, poz. 1106 ze zm.). 

i ciążących na nim obowiązków
4
, co zo-

stanie wykazane w dalszej części wywo-

du. Aktualnie, wątpliwości nie pozostawia 

fakt, iż zawodnika z klubem sportowym 

może łączyć więź oparta na stosunku cy-

wilnoprawnym lub umowa o pracę
5
.   

  Zawarcie umowy o pracę pomię-

dzy zawodnikiem profesjonalnym a klu-

bem sportowym tworzy tzw. zawodniczy 

stosunek pracy, który z uwagi na specyfi-

kę wykonywanej przez zawodnika pracy 

poddawany jest swoistym modyfikacjom 

przedmiotowym
6
. W rezultacie, strony 

niejednokrotnie oprócz umowy o pracę, 

zawierają także dodatkowe porozumienia, 

szczegółowo regulujące ich wzajemne 

prawa i obowiązki. Zasadniczo ma to na 

celu nałożenie na zawodnika dodatkowych 

zobowiązań, które wynikają z charakteru 

świadczonej pracy, a do których zaliczyć 

można m. in. podejmowanie działań mają-

cych na celu ciągłe podwyższanie pozio-

mu sportowego, rytmu sportowego, rygo-  

                                                 
4
 Wach A., Glosa do wyroku SN z dnia 24 stycznia 

2000 r., III CKN 531/98, Lex nr 27162 [dostęp: 

4.04.2017 r.]. 
5
 Tak np. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna 

z dnia 16 lutego 2006 r. IV CK 380/05, Legalis nr 

173188 [dostęp: 4.04.2017 r.]. 
6
 Cajsel W., Podstawy prawne zatrudniania za-

wodników profesjonalnych, Toruń 2004, s. 14 - 15.  

A 
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rystycznego przestrzegania zaleceń w za-

kresie odżywiania, zakazu spożywania 

alkoholu czy uzyskania zgody na uprawia-

nie innej dyscypliny sportu
7
. Ponadto, co-

raz częściej zawodnicy zobligowani są do 

reprezentowania klubu sportowego nie 

tylko na wydarzeniach sportowych, ale  

także innych, które mają za zadanie pro-

mować klub, w tym do reklamowania klu-

bu oraz jego sponsorów, przy jednocze-

snym zaniechaniu działań, które propago-

wać miałyby inny klub sportowy. Dodat-

kowo, zawodników zobowiązuje się do 

zachowania tajemnicy, co do organizacji 

wewnętrznej klubu, przebiegu treningów, 

programów szkoleniowych, warunków 

kontraktu oraz innych zdarzeń, które mu-

szą być zawodnikowi szczegółowo wska-

zane. Zawodnik, będący pracownikiem, 

może zostać także oddelegowany do pracy 

na rzecz innego podmiotu
8
, co w warun-

kach klubu sportowego utożsamiać należy 

z wypożyczeniem do innego klubu. Wyni-

ka z tego, że zawodnik nie może sprzeci-

wić się przeprowadzeniu transferu czaso-

wego. Nie oznacza to jednak, że zawodnik 

staje się wtedy pracownikiem innego pra-

codawcy
9
.  

                                                 
7
 Ibidem. 

8
 Istnienie takiego uprawnienia pracodawcy nie 

budzi wątpliwości i jest utrwalone w orzecznictwie, 

tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1998 

r., I PKN 71/98, Legalis nr 43478 [dostęp: 

4.04.2017 r.]. 
9
 Tak również: Cajsel W., op. cit., s. 14 - 15. 

  Pewnymi odmiennościami zawod-

niczego stosunku pracy można określić 

także swoiście pojmowane ryzyko gospo-

darcze pracodawcy, które kształtowane jest 

dwustopniowo. W zawodniczym stosunku 

pracy, w przeciwieństwie do stosunków 

pracy „standardowych”, pracodawca pono-

si je jeszcze przed rozpoczęciem świad-

czenia pracy przez pracownika. Pracodaw-

ca, którym jest w omawianym przypadku 

klub sportowy, poprzez zawieraną umowę 

transferu zawodnika godzi się na uiszcze-

nie, w wielu przypadkach nadto wysokiej, 

kwoty pozyskania zawodnika, nie mając 

gwarancji opłacalności tej szczególnego 

rodzaju inwestycji. Dopełnieniem podjęte-

go ryzyka jest oczywiście obowiązek wy-

płaty uzgodnionego wynagrodzenia bez 

względu na uzyskany wynik sportowy. 

 W praktyce, kluby sportowe zaczę-

ły preferować zawieranie umów cywilno-

prawnych z zawodnikami profesjonalnymi. 

Na kanwie jednej z rozpoznawanych spraw 

Sąd Najwyższy uznał, że najwłaściwszym 

rodzajem umowy w ramach zawodniczego 

zobowiązania profesjonalnego jest umowa 

o świadczenie usług sportowych, która jest 

umową wzajemną, dwustronnie zobowią-

zującą, której essentialia negotii stanowi 

reprezentowanie klubu sportowego za usta-

lonym wynagrodzeniem, i co do której 

stosuje się odpowiednio przepisy o zlece-

niu. Ponadto, zostało stwierdzone, że 
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umowa ta winna być zakwalifikowana jako 

umowa należytej staranności, nie będąca 

zobowiązaniem rezultatu
10

. Zawodnik pro-

fesjonalny zobowiązuje się w niej do doło-

żenia staranności oczekiwanej od niego  

w stosunkach danego rodzaju, w tym wy-

padku do osiągania jak najwyższych wyni-

ków sportowych indywidualnie, jak rów-

nież w klubie. Z uwagi na to, iż na ewentu-

alny sukces zawodnika i drużyny wpływa 

wiele czynników od nich niezależnych, 

takich jak kondycja zdrowotna, uleganie 

kontuzjom, zła polityka transferowa, brak 

sponsora, problemy klubu z płynnością 

finansową, chaos organizacyjny czy zawi-

rowania na szczeblu właścicielskim, to od 

zawodnika oczekuje się  jedynie działania 

charakteryzującego się należytą staranno-

ścią, a nie osiągnięcia określonego rezulta-

tu. Osiągnięcie go może być oczywiście 

premiowane, nie jest jednak dopuszczalne 

uzależnianie wypłaty wynagrodzenia wy-

łącznie od osiągniętego wyniku, zwłaszcza 

w sportach drużynowych.  

  Do umowy o świadczenie usług, 

jak zostało to wcześniej nadmienione, sto-

suje się przepisy o zleceniu, przy czym od 

charakteru konkretnego przypadku zależy 

czy przepisy te będą stosowane wprost,  

                                                 
10

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2006 

r., IV CK 380/05, LEX nr 179977 [dostęp: 

5.04.2017 r.]. 

  

 

w określonym zakresie czy w ogóle nie 

znajdą zastosowania. Sytuacja ta może 

budzić pewien niepokój wśród potencjal-

nych stron umowy oraz niepewność co do 

przysługujących im uprawnień. Na po-

twierdzenie tego stanu rzeczy, zasadnym 

jest przytoczenie tezy wyroku Sądu Naj-

wyższego, który  orzekł, iż osoby uprawia-

jące sport na podstawie umowy cywilno-

prawnej zawartej na czas oznaczony  

i otrzymujące za to wynagrodzenie nie 

mogą tej umowy wypowiedzieć w każdym 

czasie z powołaniem się na art. 746 § 2 zd. 

1 k. c.
11

, czym wykluczył możliwość wy-

powiedzenia umowy z powołaniem się na 

przesłankę „ważnego powodu”. Rozwiąza-

nie to należy oceniać krytycznie
12

.  

  Katalog „ważnych powodów” jest 

katalogiem otwartym, a w doktrynie wąt-

pliwości nie pozostawia fakt, iż powodem 

takim mogą być czynniki odnoszące się 

indywidualnie do stron, choćby nie były 

wprost sformułowane w umowie
13

. Oczy-

wiście chodzi tu o doniosłe przyczyny, 

których ziszczenie się kreuje po jednej ze 

stron uprawnienie do wypowiedzenia 

                                                 
11

 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2000 r., III CKN 

531/98, Legalis nr 48485 [dostęp: 5.04.2017 r.]. 
12

 Tak również: Wach A., Glosa do wyroku SN  

z dnia 24 stycznia 2000 r., III CKN 531/98, Lex nr 

27162 [dostęp: 5.04.2017 r.]. 
13

 Tak: Osajda K., Kodeks cywilny, Komentarz do 

art. 746 k.c., nb. 15-16, Legalis; E. Gniewek,  

P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komen-

tarz do art. 746 k. c., nb. 6, Legalis [dostęp: 5.04. 

2017 r.]. 
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umowy. W przypadku zawodnika profe-

sjonalnego powodem takim może być po-

ważna kontuzja, brak zrozumienia z part-

nerami w drużynie czy nieterminowa za-

płata wynagrodzenia
14

. Można wyobrazić 

sobie, iż także pełnienie funkcji rezerwo-

wego, brak widoków na grę w pierwszym 

składzie czy ograniczone możliwości roz-

woju sportowego i budowania kariery uza-

sadniałyby wypowiedzenie łączącego stro-

ny stosunku prawnego. By nie narazić się 

na zarzut zbytniej dysproporcji między 

prawami stron i potencjalne zagrożenie 

interesu klubu, uprawnienie to można by 

przecież ograniczać w umowie np. co do 

terminu wypowiedzenia. Podkreślenia 

wymaga fakt, iż skorzystanie przez za-

wodnika z tego uprawnienia z błahego 

powodu musiałoby rodzic jego odpowie-

dzialność odszkodowawczą ex contractu.  

 Należy stwierdzić, iż całkowite 

wyłączenie stosowania art. 746 § 2 zd. 2  

k. c. w przypadku umów o świadczenie 

usług zawieranych przez zawodników pro-

fesjonalnych nie znajduje prawnego uza-

sadnienia, zwłaszcza, że ustawodawca 

wprost odsyła do przepisów o zleceniu,  

a uprawnienie to jest bezsporne w odnie-

sieniu do tej umowy. Wyłączenie to,  

w mojej opinii, jest jednym z czynników 

                                                 
14

 Wach A., op. cit., Lex nr 27162 [dostęp: 5.04. 

2017 r.]. 

 

 

decydujących o tym, iż interesy zawodnika 

profesjonalnego zatrudnionego na podsta-

wie umowy o pracę są korzystniejsze niż 

tego, który świadczy usługi w ramach 

umowy cywilnoprawnej. Nie znajduję pod-

staw do wyłączenia stosowania normy po-

wszechnie obowiązującej w przypadku 

opisywanego stosunku prawnego i uważam 

to za zbyt duże odstępstwo od przyjętej 

regulacji zlecenia. Nie przekonuje mnie 

także lakoniczne uzasadnienie Sądu, który 

brak możliwości wypowiedzenia umowy  

o świadczenie usług zawartej między za-

wodnikiem a klubem sportowym uzasad-

niania faktem, że „jedną z konstytuujących 

tę umowę cech jest związanie się zawodni-

ka z klubem na określonych warunkach na 

ściśle określony czas”. A contrario, żadna 

z umów terminowych, co do której wyko-

nania strony ustaliły określone warunki, 

nie mogłaby zostać wypowiedziana z uwa-

gi na tę przesłankę. Oczywiście, wniosek 

taki jest zbyt daleko idący i ma na celu 

wyłącznie podkreślenie ubogiej argumen-

tacji Sądu. Uzasadnienie prawne przywo-

łanego wyroku nie odpowiada bowiem na 

podstawowe pytanie o podstawę prawną 

opisywanego wyłączenia.   

  Z uwagi na powyższe, stwierdzić 

można, że umowa o pracę w większym 

stopniu zabezpiecza interesy zawodnika 

profesjonalnego. Zawieranie umów cywil-

noprawnych, o ile ich postanowienia for-
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mułowane są z dużą dokładnością i więk-

szą szczegółowością w stosunku do mode-

lu ustawowego, także nie powinny kre-

ować dużego ryzyka prawnego. Swobodę 

stron, co do wyboru prawnej formy zwią-

zania, oceniać należy pozytywnie. 
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Nowoczesne technologie medyczne w sporcie a problem dopingu  

- analiza aspektów prawnych, społecznych i sportowych 

 

spółczesna rywalizacja 

sportowa w znacznym 

stopniu uzależniona jest od 

najnowszych odkryć naukowych. Postęp 

naukowy i technologiczny pozwala spor-

towcom na osiąganie lepszych wyników, 

przesuwaniu granicy ludzkich możliwości 

i wyznaczaniu kolejnych ambitnych ce-

lów. Rozwój technologiczny w sporcie 

uwidacznia się na wiele sposobów, jednak 

istotne znaczenie ma tutaj rodzaj dyscy-

pliny sportowej. Starannego uszczegóło-

wienia wymaga określenie obszaru inge-

rencji nowoczesnych technologii w spo-

rcie. Wydaje się bowiem, że społecznie 

akceptowalne jest dążenie do coraz do-

skonalszych usprawnień szeroko rozumia-

nego aspektu technicznego, związanego  

z użytkowanym sprzętem sportowym. 

Jednym z najbardziej jaskrawych przykła-

dów milowego kroku w postępie techno-

logicznym w sporcie była inauguracja 

kostiumu pływackiego LZR Racer firmy 

Speedo. Od lutego 2008 roku, gdy po raz 

pierwszy został zaprezentowany, do roz-

poczęcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 

pobito w nim aż 48 rekordów świata. Po-

pularnie zwany jest „skórą rekina”, głów-

nie ze względu na ultracienki, bezszwowy 

materiał, z którego jest wykonany. Ko-

stium ten działa jak elastyczny gorset: nie 

tylko zwiększa pływalność, dając wrażenie 

wręcz gładkiego sunięcia w wodzie, ale 

także ogranicza drżenie mięśni i wibracje 

skóry, co pomaga w zachowaniu przez 

sportowca właściwej pozycji ciała w wo-

dzie
1
. Podobna sytuacja ma miejsce  

w innych dyscyplinach sportowych, przy-

kładowo: w kolarstwie inżynierowie dążą 

do stworzenia ultralekkich ram rowero-

wych, natomiast w sportach zimowych 

trwa niekończąca się praca nad aerodyna-

micznymi kombinezami narciarskimi. 

Każdy z wymienionych przykładów nale-

ży jedynie interpretować wyłącznie w ra-

mach pewnego rodzaju narzędzia, które 

utalentowanym sportowcom pozwala na 

zrobienie kolejnego kroku naprzód.   

  Problem ingerencji nowych tech-

nologii w sporcie zaczyna się w przypad-

ku udoskonalania szeroko rozumianych 

możliwości biologicznych sportowca. 

Wypadkową rozwoju nauki i jednocześnie 

przykładem biologicznej ingerencji w sfe-

                                                           
1
 Kowalska K., Technologie uwikłanie w sport,  

Analiza zjawiska dopingu technologicznego, [w:] 

Społeczne zmagania ze sportem, Ł. Rogowski,  

R. Skrobacki (red.), Poznań 2011, s. 173.   

W 
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rę sportową są bez wątpienia wszelkie 

przejawy dopingu, zarówno metodyczne-

go, farmakologicznego, a także genetycz-

nego. Polskie ustawodawstwo posiada roz-

budowaną definicję tego, co możemy 

uznać za doping, a co nie kwalifikuje się  

w jego zakresie
2
. Z punktu widzenia litery 

prawa doping jest nie tylko substancją czy 

też metodą wpływająca na rezultat spor-

towca, ale każdym działaniem związanym 

ze stosowaniem zabronionych substancji 

lub metod wspomagających (np. nieprzed-

stawienie wymaganych informacji na te-

mat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby 

kontroli antydopingowej). Uznanym  

i obowiązującym katalogiem substancji  

i metod zabronionych na zawodach, poza 

zawodami, jest Lista Substancji i Metod 

Zabronionych, która jest podstawowym 

elementem Światowego Programu Anty-

dopingowego. Lista Substancji i Metod 

Zabronionych jest aktualizowana co roku 

przez Światową Agencję Antydopingową 

(World Anti-Doping Agency, w skrócie 

WADA)
3
.    

  Prawo krajowe oraz instytucje mię-

dzynarodowe są silnie zaangażowane  

                                                           
2
 Patrz: art. 43 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 

2010 r. ( Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857). 
3
 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Lista 

substancji i metod zabronionych 2017 r., (dostępna 

w internecie: http://www.antydoping.pl/pl/informa 

cje_dla_sportowcow/lista_zabroniona) [dostęp: 08. 

04.2017 r.]    . 

w walkę z nieuczciwymi sportowcami oraz 

ich sztabami, jednakże w celu holistyczne-

go poznania przyczyny występowania do-

pingu należy wyjaśnić, jakie są społeczne 

podstawy tego zjawiska. Brak wiedzy na 

temat społecznej przyczyny występowania 

tego zjawiska uniemożliwia podjęcie wie-

loaspektowych działań zmierzających do 

udoskonalenia prawa odnoszącego się do 

problematyki dopingu w sporcie. W kon-

tekście zjawisk społecznych doping jest 

przykładem dewiacji społecznej. Dewiacją 

społeczną w sensie socjologicznym jest 

wszelkie odchylenie od reguł działania 

społecznego, postępowanie niezgodne  

z normami, z kanonem wartości przyjętym 

w danej zbiorowości
4
. Użycie substancji 

lub metod uznawanych w środowisku spor-

towców za niedozwolone jest jej przykła-

dem. Instytucja dewiacji społecznej jest 

bardzo dobrym narzędziem do wyznacza-

nia katalogowego zbioru substancji i metod 

niedozwolonych w sporcie. Przyczyną wy-

stępowania dewiacji społecznej wydaje się 

być zbyt duży nacisk na osiąganie celów,  

a także traktowania wycofania z rywaliza-

cji jako porażki
5
. Ogólny opis dotyczący 

przyczyn występowania dewiacji społecz-

                                                           
4
 Raciniewska A., Dlaczego ludzie nie zawsze za-

chowują się tak, jak się tego spodziewamy?, s. 3 

(dostępna w internecie: http:// http://socjologia. 

amu.edu.pl/isoc/userfiles/5/PS_W_10.pdf) [dostęp: 

08.04.2017r.]. 
5
 Ibidem, s. 6. 
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nej odpowiada współczesnemu wizerun-

kowi sportu ukierunkowanemu na profe-

sjonalizm, komercyjność oraz zysk. Trud-

no nie zgodzić się z stwierdzeniem, że we 

współczesnym sporcie pragnienie osią-

gnięcia sukcesu często staje się jednak 

ważniejsze od przestrzegania tradycyjnie 

funkcjonujących w sporcie kanonów mo-

ralnych i etycznych zasad sportowej rywa-

lizacji
6
. Duch sportu, zasady fair play zda-

ją się schodzić na dalszy plan. Doping, czy 

też ingerencję nowoczesnych technologii 

w sporcie, należy zatem pojmować jako 

rodzaj pewnej odpowiedzi i rezultatu na 

stawiane przez społeczeństwo oczekiwa-

nia.    

  Wyciągając wnioski z powyższych 

rozważań, dopingiem powinniśmy nazy-

wać każde uznane przez społeczność spor-

towców wątpliwe zachowanie moralne. 

Obecnie doping przede wszystkim kojarzy 

się z różnego rodzaju substancjami farma-

kologicznymi, jednakże nowoczesny do-

ping posiada coraz częściej oblicze meto-

dyczne i genowe. Światowa Agencja An-

tydopingowa (WADA) dokłada staranno-

ści, aby na bieżąco regulować i sankcjo-

nować przypadki dopingu metodycznego  

i genetycznego. Dla przykładu warto 

                                                           
6
 Leszczyńska A.,  Etyczne i społeczne kontrowersje 

wokół współczesnego sportu profesjonalnego, [w:] 

„Humanizacja pracy”, nr 2 (272), D. Walczak 

- Duraj (red.), Płock 2013, s. 45.   

wskazać, że pierwszy przypadek usankcjo-

nowanego dopingu genowego miał miejsce 

2003 roku, kiedy to na liście zakazanych 

środków dopingujących znalazł się Re-

poxygen (stosowany przy leczeniu anemii, 

zwiększa produkcję czerwonych krwinek,  

a tym samym zwiększa wydolność tlenową 

organizmu)
7
. Mając na uwadze powyższe, 

istotnym jest omówienie przykładu hipok-

sji tlenowej (trening hipoksyczny), która 

podnosi poziom wydajności tlenowej krwi 

w organizmie, poprzez poprawę działań 

umożliwiających transportowanie tlenu. 

Trening hipoksyczny ma miejsce podczas 

treningów wysokogórskich, efektem tego 

treningu jest zwiększenie pułapu tlenowe-

go, który pozwala organizmowi na dłuższa 

pracę i szybszą regenerację zaraz po inten-

sywnym wysiłku. Rezultat treningu wyso-

kogórskiego nie jest trwał. W kontekście 

dopingu metodycznego trzeba zwrócić 

uwagę na fakt, że Światowa Agencja An-

tydopingowa zakazuje wspomagania tle-

nowego krwią, które polega na przetacza-

niu sportowcom krwinek czerwonych  

w celu usprawnienia pułapu tlenowego 

organizmu
8
. Słusznie zauważa Maćkowiak 

                                                           
7
 Solarewicz K., Nadnatura. Wizje człowieka przy-

szłości we współczesnej debacie naukowej i popu-

larnonaukowej, Acta Universitatis Wratislaviensis 

nr 34326, Prace Kulturoznawcze XIV, Wrocław 

2012, s. 103.   
8
 Maćkowiak K., Wybrane metody wspomagania 

wydolności tlenowej zawodników w kontekście 
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na okoliczności, że sztaby szkoleniowe 

rezygnują z treningów wysokogórskich ze 

względu na duży koszt takich przedsię-

wzięć i decydują się na stworzenie w co-

dziennym środowisku treningowym obiek-

tów umożliwiających trening  hipoksyczny 

w postaci namiotów, komór oraz masek 

nisko tlenowych, w celu uzyskania efek-

tów podobnych do tych, które możliwe są 

dzięki zakazanym przez WADA transfu-

zjom krwi zwiększającym wydajność tle-

nową
9
. W konsekwencji uzyskany dzięki 

komorom nisko tlenowym efekt zwiększo-

nego pułapu tlenowego u sportowca jest 

taki sam, jak w przypadku zakazanej trans-

fuzji krwi. Aktualnie obiekty i narzędzia 

umożliwiające trening hipoksyczny na 

terenach nizinnych nie zostały zakazane 

przez WADA, jednakże debata o etycznej 

dopuszczalności stosowania takich praktyk 

może okazać się konieczna.  

 Oprócz dopingu farmakologiczne-

go, metodycznego wyróżnić należy doping 

genowy, który przez WADA został opisa-

ny w sposób następujący: dopingiem ge-

nowym jest każde nieterapeutyczne użycie 

genów, elementów genetycznych i/lub ko-

mórek posiadających potencjał do zwięk-

                                                                                    
zasady równości, [w:] Problemy prawne na styku 

sportu i medycyny, T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), 

Warszawa 2015, s. 204 - 205. 
9
 Ibidem, s. 206. 

szania wyników w sporcie
10

. Nowoczesny 

doping genowy zaczyna wypierać doping 

farmakologiczny oraz metodyczny, ponie-

waż jest on znacznie trudniejszy do wy-

krycia. Także efekty dopingu genowego 

wydają się być trwalsze, lepsze i bezpiecz-

niejsze. Według niektórych ekspertów 

przedmiotu, doping genowy możemy po-

dzielić najczęściej  na  trzy formy udosko-

nalania jednostki ludzkiej, tj. fizyczne, któ-

re polegają na ulepszeniu pewnych wła-

ściwości fizycznych człowieka, jak np. 

wzrostu, masy mięśniowej, czy czasookresu 

życia, intelektualne ‒ dotyczące podwyż-

szenia poziomu inteligencji, czy choćby 

mające na celu zwiększenie zdolności pa-

mięciowych oraz behawioralne – służące, 

m. in. eliminacji agresji i wypracowaniu 

spokojniejszego usposobienia u ludzi)
11

. Po 

raz pierwszy uzasadnione podejrzenie uży-

cia dopingu genowego w ramach wielkiej 

imprezy sportowej miało miejsce w trakcie 

Igrzysk Olimpijskich 2008 roku w Pekinie, 

kiedy nieznani reprezentanci gospodarzy, 

nieosiągający wcześniej sukcesów sięgali 

po medale olimpijskie
12

. Terapie genowe 

dzięki postępom w naukach medycznych 

cały czas zmieniają swoje oblicze i podob-

                                                           
10

 Solarewicz K., op. cit., s. 103. 
11

 Lewandowska A., Leźnicki M., Doping w sporcie 

jako problem etyczno-społeczny, Journal of Educa-

tion, Health and Sport nr 6 (7), 2016 Bydgoszcz,  

s. 552.  
12

 Leszczyńska A., op. cit.,  s. 52.  
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nie jak w przypadku dopingu metodyczne-

go, przez liczne unowocześnienie i mody-

fikacje nie zawsze można wpisują się  

w sztywną regułę dopingu genowego. 

Słusznie zauważa W. Firek, że jednym  

z głównych powodów zakazu stosowania 

substancji dopingujących w sporcie, obok 

argumentu z uczciwości, jest ich negatyw-

ny wpływ na zdrowie sportowca. Z me-

dycznego punktu widzenia, jeśli tylko 

przyjmiemy, że wynik sportowca znajduje 

się gdzieś poniżej na drabinie hierarchii 

wartości od zdrowia lub życia sportowca, 

doping jest słusznie zakazany, a jego nega-

tywna ocena jest jasna i oczywista
13

. Jed-

nocześnie należy pamiętać, iż terapia ge-

nowa nie jest jednoznacznie pejoratywna  

w zakresie konsekwencji zdrowotnych 

sportowca.    

  Problematyka dopingu genowego 

dotyka również medycyny regeneracyjnej, 

bez której współczesny profesjonalny sport 

nie mógłby istnieć. Medycyna regenera-

cyjna to obecnie nie tylko: hydroterapie, 

ciepło i zimno lecznictwo, okłady, światło-

lecznictwo, elektroterapie, ultradźwięki, 

fale uderzeniowe i terapie skojarzone
14

. 

                                                           
13

 Firek W., Granice medycznego i moralnego pro-

blemu dopingu w sporcie, [w:] Problemy prawne na 

styku sportu i medycyny, T. Gardocka, D. Jagiełło 

(red.), Warszawa 2015, s. 13.  
14

 Skalska-Izdebska R., Kuzian D., Pałka T., Gorz-

kowski K., Supowicz K., Wykorzystanie fizjoterapii 

w odnowie biologicznej sportowców, [w:] Young 

Wskazane przykłady są elementem szero-

kiego katalogu nowoczesnych terapii rege-

neracyjnych, których zastosowanie nie 

ingeruje w sposób bezpośredni w fizjono-

mię ludzkiego organizmu, lecz jedynie 

usprawnia lub katalizuje pewne naturalne 

mechanizmy regeneracyjne.   

 Inaczej wygląda jednak kwestia 

medycyny regeneracyjnej wykorzystującej 

możliwości i odkrycia, które niesie bioin-

żynieria i inżynieria genetyczna. Coraz 

częściej w medycynie regeneracyjnej wy-

korzystywane są komórki macierzyste, 

które dają ogromne możliwości regenera-

cyjne uszkodzonym tkankom, komórkom  

i narządom. Dla porządku dalszych rozwa-

żań konieczne jest, aby jak najdokładniej 

określić, czy są rzeczone komórki macie-

rzyste. Otóż komórki macierzyste są to 

totipotencjalne komórki, zdolne do podzia-

łów, samoodtwarzania i różnicowania się 

w komórki różnych tkanek organizmu. 

Wyróżnia się dwa ich rodzaje: a) zarodko-

we, pierwotne komórki macierzyste – wy-

stępujące na etapie życia płodowego;  

b) komórki macierzyste tkanek  

- obecne w tkankach dorosłego organizmu 

człowieka (m.in. w szpiku, jelitach, na-

skórku, tkance nerwowej, krwi, siatkówce 

oka) oraz we krwi pępowinowej. Najmniej 

                                                                                    
Sport Science of Ukraine, wyd. 3, 2012, s. 197 - 

198. 
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ukierunkowane są, a przez to mają najwię-

cej możliwości różnicowania, zarodkowe 

komórki macierzyste. W późniejszym 

okresie życia komórki macierzyste wystę-

pują głównie w tych tkankach, w których 

istnieje potrzeba ciągłego wytwarzania 

nowych komórek i regeneracji tkanek
15

.  

Doping genetyczny, czy też po prostu tera-

pię genową można byłoby warunkowo 

uznać za dopuszczalną w sporcie, ponie-

waż w przypadku tej formy wspomagania 

zdrowie sportowca nie jest narażone na 

konsekwencje zdrowotne jak w przypadku 

dopingu farmakologicznego, czy też meto-

dycznego, jednakże nowa forma wspoma-

gania sportowców dotyka nowej problema-

tyki etycznej dotyczącej źródła pochodze-

nia komórek macierzystych wykorzysty-

wanych w ramach terapii genowej. Jako 

jeden z przykładów terapii genowej z wy-

korzystaniem komórek macierzystych 

tkankowych mającej zastosowanie u spor-

towców, można podać modyfikację komór-

kową skutkującą wytwarzaniem większej 

dawki testosteronu, aniżeli ma to miejsce  

w stanie naturalnym
16

. Trzeba mieć na 

uwadze, iż współcześnie dysponujemy już 

technologiami, które coraz głębiej penetru-

ją nasz organizm. Tyle, że na horyzoncie 

                                                           
15

 Kamieniarz K., Nawrot R., Grajek G., Goździcka 

- Józefiak A. , Biotechnologia w medycynie regene-

racyjnej i reprodukcyjnej, Prace Przeglądowe nr 2 

(73), Poznań 2006, s. 39.  
16

 Lewandowska A., Leźnicki M., op. cit., s.  553.  

pojawia się niebezpieczeństwo wynikające 

z faktu, iż nie jesteśmy przygotowani do 

objęcia moralnymi ramami nowo zdobytej 

wiedzy genetycznej. Trzymamy we wła-

snych rękach narzędzie umożliwiające na-

prawianie, poprawianie, zastępowanie, 

wspomaganie i zamienianie ludzkiej natu-

ry. Niektórzy nazywają to nawet odgrywa-

nie roli Boga
17

. Dzięki wykorzystaniu ko-

mórek macierzystych w medycynie rege-

neracyjnej można uzyskać efekty przypo-

minające stosowanie dopingu farmakolo-

gicznego, bowiem właściwością komórek 

macierzystych jest „wytwarzanie przez nie 

różnego rodzaju substancji czynnych m. in. 

czynników wzrostu, które to substancje 

stymulują odnowę uszkodzonych tkanek. 

Komórki macierzyste stosowane w medy-

cynie regeneracyjnej zmniejszają ból  

i przywracają funkcję stawów mięśni, 

ścięgien i więzadeł. Innymi słowy regene-

rują uszkodzony narząd
18

. Komórki macie-

rzyste ze względu na swój potencjał mogą 

być wykorzystane w sposób wieloaspek-

towy, mogą być odpowiedzialne za regene-

rację poszczególnych uszkodzonych na-

rządów i tkanek, mogą również być odpo-

wiedzialne za stymulację w ludzkim orga-

                                                           
17

 Firek W., op. cit., s. 15.  
18

 Wrześniewska – Wal I., Medycyna regeneracyjna 

dla sportowców - aspekty prawne i etyczne, [w:] 

Problemy prawne na styku sportu i medycyny,  

T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), Warszawa 2015,  

s. 139.   
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nizmie substancji zwiększających jego 

wzrost, siłę oraz wytrzymałość. Najnowsze 

odkrycia w genetyce wskazują na fakt, że 

naukowcy doszli do możliwości progra-

mowania i „cofania w rozwoju” komórek 

macierzystych pochodzących z tkanek, 

dzięki tzw. komórkom macierzystym 

iPS
19

. Odkrycie to umożliwi w przyszłości 

„podmienianie” chorych narządów/tka-

nek/komórek u pacjenta, bowiem cały pro-

ces polega na tym, aby od pacjenta pobrać 

fragment materiału genetycznego, który 

jest uszkodzony/niesprawny/chory, a na-

stępnie dany narząd/tkankę/komórkę „cof-

nąć” do etapu komórki macierzystej, po 

czym przeprogramować genetycznie  

i wszczepić ponownie do organizmu cho-

rego, aby poprawione komórki macierzyste 

rozwinęły się i zastąpiły wadliwą gene-

tycznie strukturę. W kontekście powyższe-

go należy przeanalizować stawianą przez  

I. Wrześniewską - Wal następującą ewen-

tualność, otóż skoro można hodować i pro-

gramować komórkę macierzystą, tak żeby 

leczyły, to czy podobna praktyka nie zo-

stanie zastosowana do opracowania różne-

go rodzaju technik, które stymulowałyby 

bezpośrednio nasze komórki macierzyste 

obecne w organizmie do tego, żeby lepiej 

pracowały i lepiej samo odnawiały tkanki. 

                                                           
19

 http://www.eurostemcell.org/pl/komorki-ips-i-prz 

eprogramowanie-jak-zmienic-dowolna-komorke-w-

komorke-macierzysta [dostęp: 08.04 2017 r.]. 

Efektem będzie wytworzenie organizmu 

lepszego, bardziej wydajnego fizycznie   

- to istotne zagrożenie dla sportu
20

. Wska-

zany powyżej problem będzie wymagał   

w przyszłości szczegółowej analizy i okre-

ślenia, czy taką odmianę medycyny rege-

neracyjnej należy  sklasyfikować jak przy-

kład dopingu w sporcie. Zwracając uwagę  

na funkcjonujący system prawny trzeba 

zasygnalizować, że polski ustawodawca 

dopuszcza możliwość terapii z wykorzy-

staniem komórek macierzystych. Ograni-

czenie etyczne w terapii z wykorzystaniem 

komórek macierzystych występuje wy-

łącznie w przypadku wykorzystania zarod-

kowych komórek macierzystych, których 

pozyskanie mogłoby się wiązać z uszko-

dzeniem lub zniszczeniem embrionu ludz-

kiego. Należy przy tym zauważyć, iż zakaz 

niszczenia embrionów ludzkich został 

wskazany w Ustawie o leczeniu niepłodno-

ści, z dnia 25 czerwca 2015 roku
21

,  jednak 

wspomniany zakaz dotyczy wszelkich 

działań w procedurze medycznie wspoma-

ganej prokreacji, nadto przepisy karne tej-

że ustawy zwracają uwagę w art. 83,  

że kto niszczy zarodek zdolny do prawi-

dłowego rozwoju powstały w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji, pod-

lega karze pozbawienia wolności od 6 mie-

                                                           
20

 Wrześniewska - Wal I, op. cit., s. 143.  
21

 Dz. U. 2015, poz. 1087. 
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sięcy do lat 5. Ze względu na niejasność 

etyczną i brak dostatecznego uregulowania 

prawnego w Polsce, stosowana jest wy-

łącznie terapia z wykorzystaniem komórek 

macierzystych pochodzenia tkankowego,  

a nie embrionalnego.    

 Prawo krajowe jak i unijne dopusz-

cza możliwość stosowania w terapii z wy-

korzystaniem komórek macierzystych za-

równo komórek macierzystych wobec któ-

rych nie przeprowadzono żadnych modyfi-

kacji i manipulacji, a także dozwolone jest 

stosowanie zmodyfikowanych i zmanipu-

lowanych komórek macierzystych, które 

kategoryzowane są w ramach produktów 

leczenia terapii zaawansowanej (ATMP  

- Advanced therapy medicinal products)
22,

 

23
.   

                                                           
22

 Wrześniewska - Wal I, op. cit, s. 144.  
23

 Do procedur medycznych związanych z wyko-

rzystaniem komórek macierzystych nie poddanych 

manipulacji stosujemy przepisy ustawy z dnia  

1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu  

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. 

U. 2005, nr 169, poz. 1411). Natomiast w przypad-

ku komórek macierzystych poddanych manipula-

cjom, które mają zostać wykorzystane w procedu-

rach medycznych, które w świetle obowiązującego 

prawa są produktami leczenia zaawansowanej tera-

pii, stosujemy wymogi  wynikające z ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

2001, nr 126, poz. 1381). Szerzej o kwestii proce-

duralnej związanej z zasadami podziału komórek 

macierzystych zmanipulowanych i niezmanipulo-

wanych, m. in. wskazane cechy charakterystyczne 

podziału oraz wskazane źródła prawa unijnego  

- w publikacji I. Wrześniewskiej - Wal, op. cit., 

s. 143- 146.  

 Nowoczesna medycyna regenera-

cyjna zawdzięcza wiele dokonaniom inży-

nierii genetycznej, jednak wiele z tych od-

kryć stawia prawników, etyków oraz so-

cjologów przed nowym wyzwaniem doty-

czącej tego, czy tak daleka ingerencja  

w struktury ludzkiego organizmu powinna 

być możliwa i stosowana we współcze-

snym sporcie. Nadto ogromnym wyzwa-

niem wydaje się kwestia ujawniania, kon-

troli a ostatecznie eliminacji przypadków 

dopingu genetycznego w sporcie. Nowe 

technologie wpływają na współczesny wi-

zerunek sportu, jednakże problemem jest 

określenie granic tej ingerencji. W przy-

padku nowoczesnego dopingu zarówno 

farmakologicznego, metodycznego, czy też 

genowego nie ma obecnie sposobności do 

wiarygodnego i precyzyjnego określenia, 

co można uznać za zjawiska nieuczciwe,  

a które warunkowo lub całkowicie dopusz-

czalne. W nowoczesnym dopingu występu-

je zbyt wiele nieuporządkowania i roz-

drobnienia, co powoduje, że sportowcy  

i ich sztaby zbyt często skupiają się na tym 

jak ominąć obowiązujące restrykcje dopin-

gowe. Dla powyższego zagadnienia istnie-

ją prawdopodobnie trzy rozwiązania.  

Po pierwsze, utrzymanie obecnego mecha-

nizmu zwalczania dopingu poprzez cy-

kliczne rozszerzanie zakresu substancji  

i metod niedozwolonych przez WADA,  
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co w pewien sposób jest krzywdzące dla 

uczciwych sportowców, ponieważ od mo-

mentu praktyki potencjalnie nieuczciwych 

substancji lub metod do momentu zakaza-

nia będą osiągane przez nieuczciwych 

sportowców kolejne sukcesy i bite kolejne 

rekordy. Wyjście drugie oraz trzecie, pole-

gające na całkowitym zakazie lub całkowi-

tym dopuszczeniu wszelakich elementów 

nowoczesnego dopingu. W ocenie autora 

niniejszej pracy korzystne jest utrzymanie 

status quo poprzez kontynuowanie obec-

nych działań Światowej Komisji Antydo-

pingowej, z jednoczesną liberalizacją  

w obszarze dopuszczalności nowoczesnego 

dopingu, bowiem w przypadku nowocze-

snej medycyny regeneracyjnej, czy terapii 

z wykorzystaniem komórek macierzystych 

argument szkodliwości zdrowotnej nie 

będzie już występować, jedynym czynni-

kiem powstrzymującym sportowców przed 

zastosowaniem nowoczesnego dopingu 

będą wyłącznie wysokie koszty takich 

przedsięwzięć.  
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Przestępstwo przekupstwa i sprzedajności  

w świetle ustawy o sporcie 

 

 

asada fair play zaliczana jest do 

podstawowych wartości, na 

których oparte jest współ-

zawodnictwo sportowe. Czysta gra 

zarówno w świecie sportu, jak i życiu 

codziennym oznacza szacunek dla 

przeciwnika, respektowanie zasad czy 

podporządkowanie się przepisom i trady-

cjom. We współczesnym świecie,  

w którym rządzi pieniądz, pozycja 

społeczna, kariera, jak również wiele 

wartości ulega dezaktualizacji. Świadczą  

o tym nasilające się w ostatnich latach 

zachowania zdecydowanie naruszające 

etykę sportową. Coraz częściej media 

nagłaśniają przejawy nieuczciwości 

sportowej w postaci stosowania dopingu 

czy też podejmowania działań 

korupcyjnych co w istotny sposób niszczy 

ideę fair play.  

 Korupcja w sporcie jest prze-

stępstwem dość powszechnym. Warto 

podkreślić, że zjawisko to nie stanowi 

novum, bowiem towarzyszy człowiekowi 

od czasów starożytnych
1
, odkąd rozpoczął 

                                                 
1
 Przykładowo, w starożytnej Grecji, na posą-

gach Zeusa ryto nazwiska sportowców  

i ich pracodawców, przyłapanych na prze-

stępstwie korupcji, co stanowiło przestrogę dla 

wszystkich Hellenów przed chęcią „usta-

rywalizację sportową. Niemniej jednak, 

jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia koru-

pcji w dalszym ciągu stanowi trudność. 

Jak podkreśla doktryna, przestępstwo to, 

samo w sobie jest wielopostaciowe, zatem 

zbyt wąskie ujęcie wiąże się z ryzykiem 

pozostawienia poza ramy znaczeniowe 

kluczowych zachowań wchodzących  

w zakres tego słowa, natomiast zbyt 

szerokie,  skutkuje zbyt częstym nazy-

waniem korupcją innych nadużyć, które  

w istocie nią nie są
2
.  Analogiczna 

sytuacja dotyczy pojęcia korupcji  

w sporcie. Zdaniem R. Żurowskiej  

i J. Piskorskiego, korupcja w sporcie 

polega na przyjmowaniu bądź wręczaniu 

korzyści przez zawodników poszcze-

gólnych drużyn, indywidualnych sportow-

ców, arbitrów sportowych, czy też dzia-

łaczy sportowych w zamian za umożliw-

wienie osiągnięcia określonego rezultatu  

w zawodach sportowych
3
. 

 Przestępstwo korupcji w sporcie 

zdefiniowane zostało po raz pierwszy 

                                                                      
wienia” rozgrywek. Szerzej zob. Kalapaxism 

A., Olimpia - Igrzyska olimpijskie w staro-

żytności, „Kultura Fizyczna” 1996, nr 2, s. 25. 
2
 Fundowicz S., Prawo sportowe, Warszawa 2013, 

s. 237 - 238. 
3
 Żurowska R., Piskorski J., Korupcja w sporcie, 

„Sport Wyczynowy” 2003, nr 9 - 10, s. 57 - 58. 
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w art. 296 b, dodanym w roku 2003 do 

kodeksu karnego
4
. Przepis rzeczonego 

artykułu regulował jednak zjawisko 

łapownictwa w sporcie nieprecyzyjnie  

i  cząstkowo. Jedynym bowiem podmio-

tem, który mógł swoim zachowaniem 

wypełnić znamiona powyższego prze-

stępstwa był organizator lub uczestnik 

zawodów sportowych, co wywołało 

dyskusje wśród przedstawicieli doktryny. 

Kluczowym problemem był fakt,  

że regulacja swoim zakresem nie 

obejmowała sędziów sportowych, a także 

osób które posiadały nieformalne wpływy 

w środowisku sportowym. Ponadto, 

omawiany przepis dotyczył jedynie 

wydarzeń sportowych o charakterze 

profesjonalnym, zatem zawody amatorskie 

nie podlegały kryminalizacji. Dylematy te 

zostały rozwiązane wraz z uchwaleniem 

ustawy o sporcie
5
, która uchyliła art. 296 b 

kodeksu karnego, w zamian wprowadzając 

istotne zmiany, które zdecydowanie 

umożliwiają lepsze przeciwdziałanie 

nieuczciwym zachowaniom wywierającym 

negatywny wpływ na rezultat rywalizacji 

sportowej. Zgodnie ze stanowiskiem 

doktryny, ustawa o sporcie reguluje osiem 

różnych przestępstw o charakterze 

                                                 
4
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o  zmianie 

ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2003, nr 111, poz. 1061). 
5
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. 2010, nr 127, poz. 857 ze zm.). 

korupcyjnym. Są to: tzw. łapownictwo 

bierne (art. 46 ust 1 u. s.), tzw. łapow-

nictwo czynne (art. 46 ust. 2 u. s.), 

uprzywilejowany typ łapownictwa bier-

nego i czynnego (art. 46 ust. 3 u. s.), 

kwalifikowany typ łapownictwa biernego  

i czynnego (art. 46 ust. 4 u. s.), nielegalny 

udział w zakładach wzajemnych (art. 47  

u. s.), płatna protekcja bierna (art. 48 ust. 1 

u. s.), płatna protekcja czynna (art. 48 ust. 

2 u. s.) oraz uprzywilejowany typ płatnej 

protekcji biernej lub czynnej (art. 48 ust. 3 

u. s.). W art. 49 u. s. została uregulowana 

ogólna klauzula bezkarności odnosząca się 

do typów czynnej korupcji w sporcie
6
. Na 

potrzeby niniejszego artykułu, analizie 

poddam czyny zabronione określone w art. 

46 u. s., to jest: łapownictwo bierne oraz 

czynne wraz z postacią uprzywilejowaną  

i kwalifikowaną. 

 W art. 46 ust. 1 u. s. uregulowane 

zostało przestępstwo korupcji biernej, tzw. 

„sprzedajność w sporcie”. Polega ono na 

przyjęciu korzyści majątkowej lub 

osobistej albo jej obietnicy lub żądaniu 

takiej korzyści, albo jej obietnicy,  

w związku z zawodami sportowymi 

organizowanymi przez polski związek 

sportowy, lub podmiot działający na 

podstawie umowy zawartej z tym 

związkiem lub podmiot działający z jego 

upoważnienia, w zamian za nieuczciwe 

                                                 
6
 Fundowicz S., op. cit.,. s. 238. 
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zachowanie, mogące mieć wpływ na 

wynik lub przebieg tych zawodów. 

Analizując powyższy przepis nawet 

pobieżnie, można zauważyć, że jest treścią 

zbliżony do uchylonego art. 296 b kodeksu 

karnego. Istotną różnicą jest okoliczność, 

że obecnie kryminalizuje się korupcję  

w związku z jakimikolwiek zawodami 

sportowymi, niekoniecznie o charakterze 

profesjonalnym. Niemniej jednak, decy-

dujący tutaj jest fakt, jaki podmiot jest 

organizatorem danego wydarzenia. Przepis 

wyraźnie zaznacza, że chodzi tutaj  

o „polski związek sportowy”
7
 lub  

o podmiot działający na podstawie umowy 

zawartej z tym związkiem lub podmiot 

działający z jego upoważnienia”. Korzyść, 

zarówno majątkowa, jak i osobista, oparta 

jest na przysporzeniu, które może przyjąć 

postać zwiększenia aktywów bądź 

zmniejszenia pasywów
8
. Takie korzyści, 

nie muszą jedynie zaspokajać potrzeb 

sprawcy, ale opierając się na art. 115 § 4 

kodeksu karnego, mogą to być profity 

przeznaczone, np. dla małżonki, brata, 

siostry, szwagra. W popełnieniu tego 

przestępstwa nie jest natomiast istotne, czy 

nieuczciwe zachowanie odniosło skutek. 

Musi jednak istnieć związek pomiędzy 

przyjęciem korzyści lub jej obietnicy  

a rzeczonym zachowaniem mogącym mieć 

                                                 
7
 http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-org 

anizacje-pozarzadowe [dostęp: 06.04.2017 r.]. 
8
 Fundowicz S. op. cit., s. 240 - 241. 

wpływ na wynik lub przebieg zawodów
9
. 

Na pewno fakt, że zachowanie wpłynęło na 

wynik lub przebieg zawodów, będzie 

przekładać się na wymiar i rodzaj kary.  

 Zdaniem doktryny, nieuczciwe 

zachowanie to takie, które jest niezgodne  

z prawem czy z etyką sportową. Innymi 

słowy, aktywność taka może przybrać 

formę np. biernej postawy zawodnika, 

który specjalnie nie podejmuje odpo-

wiednich czynności by pokonać rywala
10

. 

 Sprzedajność sportowa może zostać 

popełniona wyłącznie z winy umyślnej  

w zamiarze zarówno bezpośrednim, jak  

i ewentualnym. Ponadto, jest to prze-

stępstwo o charakterze powszechnym, co 

oznacza, że sprawcą tak naprawdę może 

być każdy – zawodnik, sędzia, działacz,  

a nawet maskotka drużyny
11

. 

 Przestępstwo przekupstwa sporto-

wego (tzw. łapownictwo czynne) 

uregulowane w art. 46 ust. 2 u. s., polega 

na udzieleniu lub obiecaniu korzyści 

majątkowej lub osobistej w związku  

z zawodami sportowymi organizowanymi 

przez polski związek sportowy lub 

podmiot działający na podstawie umowy 

zawartej z tym związkiem lub podmiot 

działający z jego upoważnienia w zamian 

                                                 
9
 Stefański R., Przestępstwo korupcji sportowej, 

Ius Novum 2011, nr 1, s. 50 - 56. 
10

 Fundowicz S., op. cit., s. 241. 
11

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

Wojcieszak M., Ustawa o sporcie. Komentarz, 

Warszawa 2001, s. 489. 
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za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć 

wpływ na  wynik lub przebieg tych 

zawodów. Jak słusznie zauważono, 

przekupstwo sportowe stanowi „lustrzane 

odbicie” sprzedajności w sporcie. Oba te 

przestępstwa stanowią połączenie dwóch 

zachowań - obietnicy lub udzieleniu 

korzyści majątkowej czy osobistej  

z nieuczciwym zachowaniem przekła-

dającym się na efekt końcowy rywalizacji 

sportowej. W tym przypadku mamy jednak 

do czynienia z postawą czynną, czyli 

aktywnością sprawcy. Znamię udzielenia 

korzyści majątkowej lub osobistej polega 

na przysporzeniu drugiej osoby, polep-

szeniu jej sytuacji np. ekonomicznej czy 

prawnej. Natomiast obietnica udzielenia 

takiej korzyści oznacza zapewnienie,  

że takie przysporzenie nastąpi. Jednak  

w przeciwieństwie do „udzielenia”, zacho-

wanie to musi być uzewnętrznione  

i precyzyjnie określone
12

. Łapownictwo 

czynne także jest przestępstwem 

powszechnym, umyślnym i może zostać 

popełnione zarówno w zamiarze 

bezpośrednim jak i ewentualnym. Ponadto, 

oba te przestępstwa posiadają tożsame 

ustawowe zagrożenie, tj. zagrożone są karą 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do  

lat 8. 

 Łapownictwo bierne i czynne,  

w zależności od wzbogacenia treści 

                                                 
12

 Ibidem, s. 243 - 244. 

normujących je przepisów o kolejne 

charakteryzujące je znamiona, tworzą 

postać uprzywilejowaną lub kwalifi-

kowaną. 

 Typ uprzywilejowany, uregulowany 

w ust. 3 analizowanego przepisu, zachodzi 

w przypadku mniejszej wagi i jest 

ustawowo zagrożony karą grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. W literaturze 

przedmiotu, jak i orzecznictwie, definicja 

„przypadku mniejszej wagi” zasadniczo się 

pokrywa. Dla przykładu można wskazać 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie,  

w którym to wskazano, że „wypadek 

przestępstwa mniejszej wagi zachodzi 

wówczas, gdy znamiona przestępstwa, 

przede wszystkim przedmiotowe, cechują 

się niewysoką społeczną szkodliwością, 

zaś jego sprawca nie jest na tyle 

niebezpieczny dla społeczeństwa, aby 

stosować w stosunku do niego zwykłą karę 

przewidzianą za zrealizowane przez niego 

przestępstwo
13

”.  

 Natomiast typ kwalifikowany (art. 

46 ust. 4 u. s.) wyróżnia znaczna wartość 

korzyści majątkowej. Ze względu na fakt, 

że ustawa o sporcie nie reguluje pojęcia 

„korzyści majątkowej o znacznej war-

tości”, można posłużyć
14

 się treścią  

art. 115 § 5 kodeksu karnego, zgodnie  

                                                 
13

 Wyrok SA w Krakowie z dnia 6 listopada 2008 

r., II AKa 163/08, KZS 2008, nr 12, poz. 33.  
14

 Fundowicz S., op. cit., s. 244. 
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z którym jest to takie mienie którego 

wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 200 000 zł. 

Stosując wykładnię językową, przepis ten 

nie będzie dotyczył sytuacji, w której 

przedmiotem łapówki jest korzyść 

osobista. Sprawca typu kwalifikowanego 

analizowanego przestępstwa podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do 10 lat.  

 Omawiając problematykę korupcji 

w sporcie na podstawie art. 46 u. s., należy 

zwrócić uwagę na fakt, że sprawca 

przestępstwa przekupstwa, zarówno  

w postaci podstawowej, jak i kwalifiko-

wanej, nie podlega karze w przypadku, gdy 

korzyść majątkowa czy osobista zostały 

wprawdzie przyjęte, ale podmiot sprawczy 

powiadomił o tym zdarzeniu odpowiedni 

organ ścigania i ujawnił w dodatku 

wszystkie istotne okoliczności prze-

stępstwa, zanim ten organ się o nim 

dowiedział. Z treści przytoczonego 

przepisu wynika, że z instytucji bez-

karności  nie będzie mogła skorzystać 

osoba, która jedynie usiłowała dokonać 

omawiane przestępstwo, co uzasadnione 

jest potrzebą zapobiegania zjawisku 

składania fałszywych oskarżeń
15

.  

 Omówione przepisy funkcjonują  

w polskim systemie prawnym stosunkowo 

od niedawna, zatem niemożliwa jest pełna 

ocena ich użyteczności czy prawidłowości. 

                                                 
15

 Stefański R., op. cit., s. 65. 

Nie budzi wątpliwości fakt, że  

w porównaniu z brzmieniem przepisu 

sprzed nowelizacji czy poprzednim 

rozwiązaniem prawnym
16

, obecna regu-

lacja  szerzej określa podmiotowe  

i przedmiotowe znamiona przestępstwa. 

Dzięki temu, po pierwsze, odpowie-

dzialności nie unikną osoby, które przed 

rokiem 2010 pozostawały bezkarne. Po 

drugie, karane jest wreszcie zjawisko 

korupcji przy zawodach amatorskich. 

Warto podkreślić, że uczestnikami takich 

zawodów nieprofesjonalnych są często 

młodzi ludzi, którzy będąc obserwatorami 

tego typu nieuczciwych praktyk, mogą 

zrezygnować z uprawiania sportu albo  

w przyszłości sami popełniać rzeczone 

przestępstwo
17

. Ponadto, znacznie surow-

sza sankcja karna
18

, która obecnie grozi za 

łapownictwo, zarówno w postaci czynnej 

jak i biernej, zniechęca potencjalnych 

sprawców do podejmowania takich 

zachowań
19

. Art. 46 u. s. w nowym brzmie-

niu, penalizuje dodatkowo zachowania 

korupcyjne związane nie tylko z wynikiem 

                                                 
16

 Chodzi tu o uchylony art. 296 b kodeksu 

karnego. 
17

 Szwarc A., Odpowiedzialność karna za praktyki 

korupcyjne w sporcie [w:] Korupcja w sporcie, 

A. Szwarc (red.), Poznań 2008, s. 191 - 193. 
18

 Art. 296b kodeksu karnego przewidywał karę 

pozbawienia wolności w wymiarze od 3 

miesięcy do lat 5. 
19

 Por. Giezek J., Zwalczanie zachowań o cha-

rakterze korupcyjnym w świetle przepisów 

ustawy o sporcie [w:] Ustawa o sporcie,  

A. Szwarc (red.), Poznań 2011, s. 94. 
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rywalizacji sportowej, ale także dotyczące 

ich całego przebiegu. Nowelizacja ta, 

stanowi odpowiedź na zjawisko typowania 

danych zdarzeń w czasie przebiegu np. 

meczu, w zakładach bukmacherskich, 

które stanowią obecnie świetny sposób na 

zarobek czy „pranie brudnych” pieniędzy.  

Przedmiotem takich zakładów może być 

określenie dokładnej liczby bramek, czy 

sumy zmian zawodników.  

 Jak trafnie wskazuje doktryna, 

kluczową wątpliwość wywołuje pozo-

stawienie, poza treścią omawianego 

przepisu, zawodów organizowanych np. 

przez federacje sportowe o zasięgu 

międzynarodowym, które działają bez 

stosownej umowy czy upoważnienia
20

. 

Niemniej jednak, należy przyznać,  

że obowiązująca regulacja w sposób 

znaczny zapobiega i pomaga w walce ze 

zjawiskiem łapownictwa w postaci czynnej 

czy biernej. Świadczy o tym choćby fakt, 

że w ostatnich latach, o „aferach korup-

cyjnych” się prawie w ogóle nie słyszy. 

Ponadto, analiza danych statystycznych 

sporządzona przez CBA
21

, pozwala 

zaobserwować, że korupcja w polskim 

sporcie jest obecnie problemem margi-

                                                 
20

 Fundowicz S., Prawo sportowe, Warszawa 

2013, s. 245. 
20

  Mapa Korupcji. Zwalczanie przestępczości 

korupcyjnej w Polsce w 2015 r., (dostępna  

w internecie: http://cba.gov.pl/ftp/pdf/Mapa_ 

Korupcji_2015_21.12.2016.pdf [dostęp: 20.04. 

2017 r.]). 

nalnym. Zgodnie z podanymi w raporcie 

informacjami, w 2015 r. zarejestrowano 

tylko siedem przestępstw opisanych w art. 

46 u. s. Należy równocześnie nadmienić, 

że w tym samym roku odnotowano aż 96 

przypadków popełnienia przestępstwa 

łapownictwa z uchylonego 296 b kodeksu 

karnego.  

  Warto podkreślić, że oprócz 

przepisów karnych penalizujących 

zachowania korupcyjne w sporcie, istnieją 

także inne formy zapobiegania temu 

zjawisku. Należą do nich programy 

szkoleniowe o charakterze edukacyjno  

- wychowawczym, organizowane przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki pt. Nie 

bądź pionkiem w grze! czy zadania ujęte  

w Rządowym Programie Przeciwdziałaniu 

Korupcji na lata 2014 - 2019
22

.  Prewencja 

w tym obszarze jest konieczna, bowiem 

omawiane przestępstwa naruszają wiele 

wartości, na których opiera się sport. 

Niweczą wysiłek sportowców, zniechęc-

ając ich do rozwoju, samorealizacji, 

czyniąc z nich przedmiot biznesu i handlu.  

                                                 
22

 Szerzej zob. http://www.msport.gov.pl/przeciw-

dzialanie-korupcji [dostęp: 07.04.2017 r.]. 
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Nazwa klubu sportowego – marka handlowa 

 

ażdy klub sportowy o ugrun-

towanej renomie społecznej 

ma kilka stałych składników 

dla siebie charakterystycznych, pozwala-

jących na odróżnienie go od innych 

uczestników działalności sportowej. Jed-

nym z nich jest niewątpliwie nazwa,  

z którą utożsamia się wielu kibiców, spon-

sorów i innych partnerów klubu. Dzisiej-

sze największe kluby sportowe to tak na-

prawdę  instytucje prowadzące działalność 

na wielu polach i nie ograniczające się 

wyłącznie do rywalizacji na parkietach, 

tartanach czy boiskach. Aby sprostać me-

chanizmom wolnego rynku, muszą one 

działać na wielu płaszczyznach. Często 

wiąże się to z wykorzystaniem nazw klu-

bów do celów handlowych. Nierzadko 

pojawiają się wówczas w praktyce spory 

prawne co do komercyjnego użycia okre-

śleń organizacji sportowych.  

  Poza tym spora część inwestorów 

prywatnych coraz częściej zaczyna za-

uważać, że sport jest doskonałym gruntem 

biznesowym i przeznacza niemałe środki 

na wykup klubów sportowych. Nadawane 

są im nazwy ewidentnie nawiązujące do 

nazw inwestorów. Nie powinno to dziwić, 

bowiem takie są zasady wolnego rynku. 

Nazwa to marka handlowa, na której 

można zarobić. Problem pojawia się wów-

czas, gdy kluby stają się w ten sposób 

„zakładnikami właścicieli”, zatracając swe 

długoletnie tradycje. Zmiana nazwy po-

woduje nierzadko konflikty między klu-

bami a społecznościami kibiców. Wszyst-

kie wskazane powyżej sytuacje nakazują 

zajęcie się zagadnieniem nazwy klubu 

sportowego, aby wskazać najnowsze tren-

dy w tej dziedzinie i przedstawić pewne 

rozwiązania możliwych sytuacji konflik-

towych.  

Klub sportowy zgodnie z art. 3 ust. 2 

ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

działa jako osoba prawna
1
. W stosunku 

do poprzedniej ustawy z 29 lipca 2005 r.  

o sporcie kwalifikowanym
2
 nastąpiła za-

sadnicza zmiana w tym zakresie, wyłącza-

jąca możliwość prowadzenia klubu spor-

towego w ramach jednoosobowej działal-

ności gospodarczej. Jakie są więc możliwe 

formy prawne działalności klubu sporto-

wego? Wchodzą w grę spółki kapitałowe 

prawa handlowego – spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. 

Są one uregulowane w ustawie z 15 wrze-

śnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(k. s. h.)
3
. Klub sportowy w świetle obec-

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

2
 Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298 - uchylona. 

3
 Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm. 

K 
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nej regulacji nie może być natomiast oso-

bową spółką handlową, ponieważ taka 

spółka nie ma osobowości prawnej. Moż-

liwa jest działalność jako stowarzyszenie 

rejestrowe, funkcjonujące na zasadach 

określonych w ustawie z 7 kwietnia 1989 r. 

o stowarzyszeniach
4
. Nie ma przeszkód by 

klub sportowy został założony przez fun-

datora i działał jako fundacja na mocy re-

gulacji ustawy z 6 kwietnia 1984 r.  

o fundacjach
5
. Prawdopodobne jest także 

działanie w formie prawnej spółdzielni na 

mocy ustawy z 16 września 1982 r. Prawo 

spółdzielcze
6
.  

  Opisując pozycję klubu sportowego 

jako osoby prawnej w polskim obrocie 

prawnym, należy się odwołać do funda-

mentalnej dla całego systemu prawa cy-

wilnego ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Ko-

deks cywilny
7
 wyznaczającej standardy 

ogólne. 

   Regulacje dotyczące każdej z form 

prawnych prowadzenia klubu sportowego 

wymagają by podmiot prowadzący dzia-

łalność w tej właśnie formie prawnej miał 

swą nazwę: art. 157 par. 1 pkt 1 k. s. h.  

- odnośnie spółki z o.o., art. 304 par. 1 pkt 

1 k. s. h. - odnośnie do S.A., art. 10 ust.1 

pkt 1 ustawy o stowarzyszeniach - odno-

śnie d stowarzyszeń, art. 5 ust. 1 ustawy  

                                                 
4
 Dz. U. z 1989 r. , nr 20, poz. 104 ze zm. 

5
 Dz. U. z 1984 r., nr 21, poz. 97 ze zm. 

6
 Dz. U. z 1982 r., nr 30, poz.210 ze zm. 

7
 Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz.93 ze zm. 

o fundacjach - co do fundacji i art. 5 par.1 

pkt 1 ustawy Prawo spółdzielcze - co do 

spółdzielni.  

W kontekście przedsiębiorców nastę-

puje dyferencjacja nazw na firmę, czyli 

obowiązkowe oznaczenie działającego  

w obrocie przedsiębiorcy oraz nazwę 

przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmio-

towym (jako zorganizowanego zespołu 

składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczonych do prowadzenia działalno-

ści gospodarczej - art. 55
1 

k. c.)
8
. Firma 

zgodnie z art. 43
9 

par. 1 k. c. nie może być 

zbyta. Dopuszczalne jest jedynie upoważ-

nienie innego przedsiębiorcy do korzysta-

nia ze swej firmy, pod warunkiem, że nie 

wprowadza to w błąd. Inaczej sytuacja 

kształtuje się natomiast w przypadku na-

zwy przedsiębiorstwa - jest ona prawem 

zbywalnym. Przy konstruowaniu firmy 

należy przestrzegać kilku podstawowych 

zasad: wyłączności (nikt inny nie może się 

posługiwać naszą firmą), prawdziwości 

(zgodność brzmienia firmy z rzeczywistym 

stanem faktycznym i prawnym), jedności 

(nie można jednocześnie działać pod kil-

koma firmami), ciągłości (zachowanie do-

tychczasowego brzmienia firmy mimo 

zajścia pewnych zmian okoliczności fak-

tycznych i prawnych - z odstępstwami na 

rzecz zasady prawdziwości), jawności 

                                                 
8
 Modrzejewska M. [w:] Prawo handlowe,   

J. Okolski, M. Modrzejewska, Warszawa 2016,  

s. 131. 
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(firmę należy ujawnić w KRS, a w przy-

padku klubów sportowych rejestrowanych 

przez starostę - w sporządzanym przez 

niego rejestrze)
9
. Firma z jednej strony 

pełni funkcję indywidualizującą - ta jest 

najważniejsza dla klientów przedsiębiorcy, 

gdyż pozwala na połączenie oferowanych 

dóbr i usług z konkretnym przedsiębiorcą  

- dostarczycielem tych dóbr i usług -  

z drugiej zaś funkcję odróżniającą, która 

łączy się z funkcją jakościową (ochrony 

zaufania klienteli) oraz reklamową. Aby 

zaistniała funkcja jakościowa konieczny 

jest pewien upływ czasu oraz dbałość 

przedsiębiorcy o jakość świadczonych 

przez siebie usług
10

. W prawie cywilnym 

przyjmuje się istnienie prawa do firmy 

jako prawa bezwzględnego, skutecznego 

erga omnes. Wobec tego dominującym 

będzie tu aspekt negatywny owego prawa 

podmiotowego – uprawnienie do monopo-

lu na korzystanie i możliwość zakazania 

innym podmiotom naruszania. Kodeks 

cywilny zawiera w art. 43
10

 ochronę firmy 

przedsiębiorcy. Jest to realizacja zasady 

wyłączności firmy, która jednak dotyczy 

tylko tzw. rynku właściwego
11

. Pojęciem 

rynku właściwego posługuje się ustawa  

z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

                                                 
9
 Ibidem, s.137 - 144. 

10
 Żelechowski Ł. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 

K. Osajda (red.), Warszawa 2016. 
11

 Modrzejewska M., op. cit., s. 138. 

i konsumentów
12

. Zgodnie z art. 4 pkt 9 tej 

ustawy, rynkiem właściwym będzie: 

,,rynek towarów, które ze względu na ich 

przeznaczenie, cenę oraz właściwości,  

w tym jakość, są uznawane przez ich na-

bywców za substytuty oraz są oferowane 

na obszarze, na którym ze względu na ich 

rodzaj i właściwości, istnienie barier do-

stępu do rynku, preferencje konsumentów, 

znaczące różnice cen i koszty transportu, 

panują zbliżone warunki konkurencji”.  

W kontekście działalności sportowej ryn-

kiem właściwym będzie np. rynek imprez 

sportowych, rynek transferowy zawodni-

ków i trenerów, rynek usług szkolenio-

wych i inne związane ze statutową działal-

nością klubu (aspekt produktowy), właści-

we ze względu na czas (aspekt czasowy)  

i teren działania klubu (aspekt geograficz-

ny). Na takim rynku przedsiębiorca będzie 

uprawniony do żądania zaniechania dzia-

łań naruszających prawo do firmy, nato-

miast w przypadku naruszenia prawa do 

firmy, przedsiębiorca będzie mógł sądow-

nie domagać się usunięcia jego skutków, 

złożenia oświadczenia lub oświadczeń  

w odpowiedniej treści i formie, naprawienia 

na zasadach ogólnych szkody majątkowej 

lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, 

która dopuściła się naruszenia. Realizacja 

wskazanej powyżej ochrony zasady wy-

łączności firmy niejednokrotnie wiązała się 

                                                 
12

 Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 ze zm. 
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z kontrowersjami. Mowa tu choćby o jed-

noczesnej egzystencji WKS Zawiszy Byd-

goszcz oraz SP Zawiszy Bydgoszcz  

do 2003 roku i obecnej sytuacji, gdy zwią-

zek sportowy CWZS Zawisza Bydgoszcz 

wykluczył ze swych szeregów sekcję pił-

karską, która działa zupełnie niezależnie 

jako WKS Zawisza Bydgoszcz. Innym 

przykładem są męskie koszykarskie druży-

ny najwyższej klasy rozgrywkowej Pro-

komu Trefla Sopot i jego prawnego na-

stępcy - Asseco Prokomu Gdynia. 

Jak już zostało wspomniane, inaczej 

wygląda kwestia ochrony prawnej nazwy 

przedsiębiorstwa, czyli w naszym przypadku 

nazwy zorganizowanego zespołu lub jego 

części składników składających się na pro-

wadzenie gospodarczej działalności sporto-

wej. Podstawę ochrony oznaczeń przedsię-

biorstw stanowi przede wszystkim art. 5 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji13. Przepis ten sta-

nowi, że czynem nieuczciwej konkurencji 

jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, 

które może wprowadzić klientów  

w błąd co do jego tożsamości, przez uży-

wanie firmy, nazwy, godła, skrótu litero-

wego lub innego charakterystycznego sym-

bolu wcześniej używanego, zgodnie  

z prawem, do oznaczenia innego przedsię-

biorstwa. Swoistym kontratypem będzie 

zgodność z prawem takiego używania. 

                                                 
13

 Dz. U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 ze zm. 

Chodzić będzie najczęściej o zawarcie 

umowy franchisingowej
14

. W świecie spor-

tu występują stosunkowo często umowy 

franchisingu usługowego, a więc polegają-

ce na zapewnianiu świadczenia przez 

uczestników sieci usług według standar-

dów wykształconych przez organizatora  

z wykorzystaniem jego oznaczeń odróżnia-

jących. Mowa tu na przykład o szkółkach 

treningowych dla dzieci i młodzieży orga-

nizowanych przez wielkie kluby piłkarskie 

w różnych stronach świata. Najlepszym 

polskim przykładem jest korzystająca  

z licencji FC Barcelony FCB Escola War-

szawa – największa szkoła piłkarska tego 

hiszpańskiego klubu na świecie. Takie 

działania mają na celu nie wyłącznie za-

pewnienie jak największego zysku, wpisu-

ją się bowiem także w pojęcie CSR – spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu. Fran-

chising mógłby dotyczyć udostępnienia 

licencji na nazwę przedsiębiorstwa i wtedy 

nie ma mowy o nielegalnym używaniu 

nazwy. W polskim systemie prawa istnieje 

jednak ograniczenie dotyczące osób praw-

nych. W ich przypadku nazwa tworzonego 

przedsiębiorstwa może być powtórzeniem 

firmy, poza jednak członem dotyczącym 

formy prawnej.  Zgodnie z art. 6 k. c. cię-

żar udowodnienia niebezpieczeństwa 

wprowadzenia klientów w błąd ciąży na 

                                                 
14

 Kępiński M., komentarz do art.5 ZNKU [w:], 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Komentarz, J. Szwaja (red.), Warszawa 2016. 
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przedsiębiorcy występującym o ochronę 

prawną. Przerzucenie ciężaru dowodu na-

stępuje natomiast w przepisach ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

- w art. 18a stanowi, że dowód prawdziwo-

ści oznaczeń spoczywa na używającym 

tych oznaczeń. Środkami ochrony przed-

siębiorcy są środki wymienione w art. 18 

ust. 1 i 2 u. z. n. k. Interesujące jest, że na 

wniosek uprawnionego sąd może orzec 

zniszczenie lub zaliczenie na poczet od-

szkodowania przedmiotów związanych 

bezpośrednio z popełnieniem czynu nie-

uczciwej konkurencji
15

. Można więc, np. 

wykorzystać wytwarzane przez nieuczci-

wego partnera akcesoria kibicowskie  

z przeznaczeniem na odszkodowanie. 

Inaczej jeszcze ustawodawca podchodzi 

do ochrony znaków towarowych. Znakiem 

towarowym może być każde oznaczenie, 

które można przedstawić w sposób gra-

ficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się 

do odróżnienia towarów jednego przedsię-

biorstwa od towarów innego przedsiębior-

stwa. Taką definicję legalną zawiera art. 

120 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. 

Prawo własności przemysłowej
16

. Funkcją 

znaku towarowego będzie więc oznaczenie 

komercyjne danego towaru lub usługi. 

Przykładowymi znakami towarowymi są 

,,eRka” Ruchu Chorzów czy ,,eLka” Legii 

                                                 
15

 Modrzejewska M., op. cit., s.153 - 155. 
16

 Dz. U. z 2000 r., nr 49, poz. 508 ze zm. 

Warszawa. Problematyczne może stać się 

odróżnienie znaku towarowego od firmy 

przedsiębiorcy, jeśli mamy do czynienia  

z tzw. znakiem firmowym. Znakiem fir-

mowym będzie znak towarowy zawierają-

cy w sobie korpus firmy (w przypadku 

osoby prawnej będzie to po prostu nazwa 

bez dodatkowego obligatoryjnego elemen-

tu w postaci oznaczenia formy prawnej)
17

. 

Prawo ochronne na znak towarowy to 

również prawo skuteczne erga omnes, ina-

czej jednak niż w przypadku prawa do fir-

my, jest to prawo zbywalne (przykładem  

w świecie sportu jest niedawne zamiesza-

nie wokół rzekomego zastawienia na po-

czet długów herbu Ruchu Chorzów
18

),  

co w przypadku znaku firmowego powo-

duje pewne komplikacje prawne. Wydaje 

się, że celowym w przypadku kolizji mię-

dzy wcześniejszym znakiem towarowym  

a późniejszą firmą jest zastosowanie kon-

cepcji subiektywnej, zgodnie z którą ist-

nienie ryzyka konfuzji po stronie przecięt-

nego odbiorcy jest właściwym kryterium 

oceny istnienia albo nieistnienia naruszenia 

przez firmę prawa z rejestracji znaku towa-

rowego. O ile więc nie ma ryzyka pomyle-

nia przez kibica czy sponsora znaku towa-

                                                 
17

 Żelechowski Ł. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 

K. Osajda (red.), Warszawa 2016. 
18

 http://www.dziennikzachodni.pl/sport/pilka-noz 

na/ruch-chorzow/a/kibice-pytaja-o-herb-ruchu-ch 

orzow-czy-zostal-zastawiony-pod-kredyt-bylego-p 

rezesa,10716296/ [dostęp: 19.04.2017 r.]. 
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rowego i firmy, nie powinno się interwe-

niować w obrót
19

. 

Rozważając problematykę prawa fir-

mowego, a więc części prawa gospo-

darczego zajmującego się nazywaniem 

przedsiębiorców, warto spojrzeć na two-

rzenie samych nazw przedsiębiorców zaj-

mujących się działalnością sportową. Prze-

pisy KC nie są w tej mierze szczególnie 

rygorystyczne. Firma osoby prawnej musi 

zawierać korpus, czyli nazwę oraz dodatek 

obligatoryjny, a więc wskazanie formy 

prawnej prowadzonej działalności. Fakul-

tatywnie firma taka może zawierać inne 

elementy, np. siedzibę, przedmiot działal-

ności itd. Ograniczeniem dowolności są 

zasady prawa firmowego. Firma osoby 

prawnej może zawierać nazwisko lub 

pseudonim osoby fizycznej o tyle tylko,  

o ile służy to ukazaniu związków tej osoby 

z powstaniem lub działalnością przedsię-

biorcy. Osoba taka musi udzielić na takie 

zamieszczenie pisemnej zgody, a w razie 

śmierci tej osoby, konieczna jest zgoda 

małżonka i dzieci. Istnieje możliwość po-

sługiwania się skrótem firmy, o ile zostanie 

to wskazane we wpisie w KRS (co ciekawe 

skrótem firmy nie jest nazwa siatkarskiej 

drużyny Plus Ligi mężczyzn ZAKSA S.A. 

Kędzierzyn-Koźle, skrótem firmy jest na-

tomiast BKS Stal Bielsko Biała S.A.  

                                                 
19

 Szerzej na ten temat: http://www.lex.pl/akt/-

/akt/uzywanie-firmy-jako-naruszenie-prawa-ochro 

nnego-na-znak-towarowy [dostęp: 19.04.2017 r.]. 

- w KRS wpis: Bialski Klub Sportowy).  

W doktrynie przyjmuje się, że firma nigdy 

nie może zawierać znaków graficznych 

dwuwymiarowych czy znaków przestrzen-

nych
20

. Te można zawrzeć w znaku towa-

rowym czy nazwie przedsiębiorstwa W KC 

nie ma natomiast dalszych ograniczeń co 

do tego, co może znaleźć się w korpusie 

czy dodatku fakultatywnym.. Nic nie szko-

dzi na przeszkodzie, by takie ograniczenia 

znalazły się w przepisach wewnętrznych 

polskich związków sportowych czy spółek 

prowadzących zawodowe ligi w ramach 

tych związków. Jak wskazuje jednak prak-

tyka bardzo często kluby przybierają na-

zwy swych głównych udziałowców (przy-

kładowo: Bruk-Bet Termalica Nieciecza 

S.A.), co świadczy o podejściu liberalnym 

polskich związków sportowych do funk-

cjonowania składu właścicielskiego klu-

bów - członków. 

W tym kontekście warto przyjrzeć się 

sytuacji niemieckiego RB Lipsk.  

W 2009 r. olbrzymi międzynarodowy kon-

cern produkcyjno - handlowy Red Bull 

zdecydował się na przejęcie małego klubu 

grającego w niższych ligach w Niemczech 

(Oberliga, czyli 5. liga) – SSV Markran-

stadt. To działanie zapoczątkowane  

w dużej mierze przez właściciela Dietricha 

Mateschitza wpisywało się szerszy pro-

                                                 
20

 W. Popiołek, [w:] Pietrzykowski, Komentarz 

2011, t. I, art. 43
2
 KC 
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gram promocyjny Red Bulla. Innymi dzia-

łaniami Red Bulla w sferze sportu były: 

działalność zespołu Formuły 1, sponsoro-

wanie klubu amerykańskiej MLS- New 

York Red Bulls, klubu austriackiej Bunde-

sligi - RedBull Salzburg, stworzenie pił-

karskiego ośrodka szkoleniowego w Bra-

zylii czy wspieranie finansowe Felixa 

Baumgartnera w realizacji skoku spado-

chronowego z rekordowej wysokości.  

  Przejęcie zespołu niemieckiej ligi 

piłkarskiej musiało się wiązać jednak  

z pewnym kompromisem. Mianowicie 

przepisy wewnętrzne Niemieckiego 

Związku Piłki Nożnej zakazują zamiesz-

czania w firmie klubu sportowego wystę-

pującego w lidze piłkarskiej zarządzanej 

przez ten Związek oznaczenia sponsora 

(tradycyjnym wyjątkiem jest Bayer Lever-

kusen oraz VfL Wolfsburg, w przypadku 

których jednak przejęcie nastąpiło jeszcze 

w czasach sprzed obowiązywania wspo-

mnianych przepisów). Dlatego zdecydo-

wano się na używanie skrótu nawiązujące-

go do koncernu Red Bull, ale bezpośrednio 

nie zawierającego tej nazwy - RB Leipzig. 

Natomiast pełna nazwa firmy tego klubu to 

RasenBallSport Leipzig e. V. (w wolnym 

tłumaczeniu: ,,piłkarski sport trawiasty 

Lipsk Stowarzyszenie zarejestrowane”). 

Nikt jednak nie ukrywa, że jest to klub Red 

Bulla, czego przykładem są dwa byki  

w herbie (sam herb do uzyskania licencji  

i tak musiał być zmieniony w taki sposób, 

by nie przypominał herbu Red Bulla). Do-

datkowo kompromisem była możliwość 

rozpoczęcia rozgrywek nie od najniższej 

ligi lecz od Oberligi, czyli klasy rozgryw-

kowej, w której wcześniej rywalizowało 

SSV Markranstadt. Na tym szczeblu brak 

wymogów licencyjnych spowodował,  

że taka sytuacja stała się faktem. Zaanga-

żowanie milionów euro i szybkie awanse 

spowodowały, że RB Lipsk należy obecnie 

do czołówki niemieckiej Bundesligi. Jest 

to jednak również chyba najbardziej bu-

dzący niechęć kibiców piłkarskich zespół  

w Niemczech, a to dlatego, że klub ten 

kompletnie nie ma tradycji działalności 

piłkarskiej. Wśród kibiców spotykanym 

określeniem jest, że ,,jest to szarganie tra-

dycji niemieckiej piłki, triumf komercji 

nad historią”
21

. Nie chcąc wnikać w ten 

spór chciałbym kilka słów poświęcić sys-

temowi właścicielskiemu i związanym  

z tym regułom niemieckiego prawa firmo-

wego klubów piłkarskich. 

  Obowiązującą zasadą funkcjono-

wania niemieckich klubów piłkarskich jest 

’’50+1 Regel’’, zgodnie z którą członko-

wie (udziałowcy) klubu sportowego po-

winni posiadać co najmniej 51 % głosów  

w zakresie spraw o charakterze sporto-

                                                 
21

 http://www.polskieradio.pl/43/265/Artykul/1681 

494,Bundesliga-RB-Lipsk-niemiecki-wrog-publicz 

ny-numer-jeden-Nic-nie-zepchnie-nas-z-drogi-kto 

ra-obralismy [dostęp: 20.04.2017 r.]. 
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wym. Ta norma wewnętrzna zawarta jest  

w §8 Statutu Bundesligi GmbH
22

. Reguła 

ma zapobiec przejmowaniu klubów spor-

towych przez dysponujących miliardowy-

mi środkami właścicieli zupełnie niezwią-

zanych dotychczas ze środowiskiem danej 

ligi, a więc uniknięciu kazusów Manche-

steru City, Chelsea Londyn czy Paris Saint 

Germain. W RB Lipsk ustanowiono bardzo 

wysokie stawki nabycia członkostwa  

- ponad 800 euro rocznie (np. w Borussii 

Dortmund 62 euro, w Bayernie Mona-

chium 80 euro). W ten sposób oficjalnie 

wypełniono normę związkową. Samo na-

bycie członkostwa (na które nie może i tak 

sobie pozwolić spora część kibiców) nie 

wpływa jednak w RB Lipsk na posiadanie 

prawa głosu. Interwencja Niemieckiego 

Związku Piłki Nożnej wpłynęła jedynie na 

to, że dopuszczono do decydowania  

o losach klubu przedstawicieli kibiców. 

Zaledwie jednak 17 dysponuje prawem 

głosu (z tego większość to na co dzień pra-

cownicy Red Bulla). Dla porównania pra-

wo głosu w sprawach sportowych Borussii 

Dortmund ma 140 tysięcy kibiców, Bayer-

nu Monachium - 224 tysięcy
23

. Ktoś mógł-

by wskazać, że są przecież w Niemczech 

kluby, których kapitał jest w większości 

dostarczany przez prywatnych inwestorów 

                                                 
22

 http://s.bundesliga.de/assets/doc/1110000/11071 

31_original.pdf [dostęp: 20.04.2017 r.]. 
23

 http://www.sport.pl/pilka/1,65081,20861271,bun 

desliga-rb-lipsk-najwieksze-przeklenstwo-czy-blog 

oslawienstwo.html [dostęp: 20.04.2017 r.]. 

– np. TSG 1899 Hoffenheim czy TSV 

1860 Monachium. Tak, ale w tych przy-

padkach kapitał nie przekłada się na liczbę 

i wartość udziałów, gdyż większość tych 

ostatnich należy do samych klubów. 

Wskazana reguła przekłada się na nazew-

nictwo firm klubów niemieckiej ligi piłkar-

skiej. Firma klubów pełni w tym przypad-

ku rolę porządkującą. W firmie ukazana 

jest nazwa podmiotu, który rzeczywiście 

ma wpływ na działalność klubu. Nazwa nie 

pełni tym samym roli marketingowej. Jest 

elementem pewności obrotu prawnego. 

  ’’50+1 Regel” oraz zakaz posiada-

nia nazwy sponsora w firmie są jednymi  

z  podstawowych wymogów licencyjnych 

w niemieckiej Bundeslidze. Co ciekawe, 

przekłada się to na stan finansów ligi. 

Większość klubów niemieckiej Bundesligi 

spełnia zasady fair play finansowego
24

 

określonego przez UEFA
25

. Jak widać, 

tradycyjne podejście do sposobu zarządza-

nia klubem jest najbezpieczniejsze. 

Zaprezentowane w tym artykule za-

gadnienia są dwoma spojrzeniami na insty-

tucję nazwy klubu sportowego. Z jednej 

bowiem strony nazwa klubu sportowego  

w szerokim znaczeniu to niewątpliwie 

marka handlowa, a więc produkt handlo-

                                                 
24

 Zasady określone w następującym dokumencie: 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Te

ch/uefaorg/General/02/26/28/41/2262841_DOWNL

OAD.pdf [dostęp: 20.04.2017 r.]. 
25

 http://transfery.info/57717,501-regel-czyli-dlacz 

ego-w-niemczech-nie-ma-egzotycznych-wlascicie 

li  [dostęp: 20.04.2017 r.]. 
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wy, przedmiot obrotu gospodarczego. Jako 

taka nazwa jest w różny sposób chroniona 

w zależności od charakteru prawnego 

przyznanego przez ustawodawcę. Firma 

jako prawo bezwzględne nie może być 

przedmiotem obrotu i jest traktowana jak 

dobro osobiste klubu-przedsiębiorcy. Prze-

ciwnie nazwa przedsiębiorstwa i znak to-

warowy będą chronione ad casum. Z dru-

giej natomiast strony nazwa klubu sporto-

wego jest składnikiem przedsiębiorcy mó-

wiącym o składzie właścicielskim. Klub 

sportowy to coś więcej niż tylko produkt 

handlowy. Niemieckie regulacje sportowe 

stoją na stanowisku, że zdecydowanie 

ważniejsze jest bezpieczeństwo obrotu  

i tradycja pewnej społeczności. Myślę, że 

jest to ciekawe spojrzenie które powinno 

być wzięte pod uwagę także w regulacji 

polskiej. Wprowadzenie formuły ,,50+1” 

do wewnętrznego prawa związków spor-

towych mogłoby uchronić polski sport od 

niepewności co do funkcjonowania wielu 

renomowanych klubów sportowych. Przy-

kłady niestabilności finansowej Widzewa 

Łódź, ŁKS - u Łódź, Polonii Warszawa  

i innych związane ze zmianami właściciel-

skimi powinny stać się przyczynkiem do 

reform. 
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Ambush marketing w sporcie 

 

 

raz z wielkimi międzynaro-

dowymi wydarzeniami 

sportowymi zauważalna 

stała  się potrzeba coraz bardziej kreatyw-

nego posługiwania się narzędziami pro-

mocji. Szczególnie w przypadkach, w któ-

rych działania marketingowe wymagają 

ogromnych nakładów finansowych, wy-

stępuje wyraźna konkurencja pomiędzy 

oficjalnymi sponsorami wydarzenia  

a przedsiębiorstwami, które nie są bezpo-

średnio zaangażowane. Udział w charakte-

rze sponsora danej imprezy sportowej ob-

warowany jest ograniczeniami w postaci 

dopuszczalnej liczby sponsorów czy też 

barierami od strony prawnej, które unie-

możliwiają podmiotom nie będącym bez-

pośrednio zaangażowanym wykorzysty-

wanie możliwości promocyjnych. Nikogo 

nie dziwi fakt, że największe imprezy 

sportowe przyciągają licznych sponsorów, 

którzy walczą o to, by uzyskać miano 

sponsora oficjalnego, ale sposób, w jaki 

pozostali, niebędący bezpośrednio zaan-

gażowanymi w tę rywalizację, chcą być 

kojarzeni z danym wydarzeniem sporto-

wym, może budzić pewne kontrowersje. 

Ambush marketing to zjawisko, 

które w dzisiejszych czasach stanowi al-

ternatywę, a nawet możliwość osiągnięcia 

celów sponsoringowych bez ponoszenia 

kosztów związanych z uzyskaniem tytułu 

sponsora. Pierwsze działania o takim cha-

rakterze miały miejsce podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Los Angeles w 1984 r.  

W literaturze przedmiotu ambush marke-

ting definiowany jest jako „zaplanowana 

kampania marketingowa danej firmy przez 

pośrednie powiązanie jej i marki z kon-

kretnym wydarzeniem sportowym w celu 

zdobycia pewnego stopnia rozpoznawal-

ności i korzyści, jakie normalnie przysłu-

gują sponsorom oficjalnym”
1
. Z reguły 

termin ten nie jest tłumaczony na język 

polski z powodu braku odpowiednika. 

Czasami jednak korzysta się z określenia 

„marketingu pasożytniczego”, w celu 

zwrócenia uwagi na jego nieetyczny cha-

rakter
2
. Prawo polskie nie przewiduje de-

finicji legalnej opisywanego działania. 

Kwestia ta zostanie dokładniej przedsta-

wiona w dalszej części artykułu.  

 Ambush marketing może przybie-

rać różne postaci jednakże w praktyce 

najczęściej wskazuje się na takie jak: mar-

keting inwazyjny i marketing skojarze-

                                                           
1
 Sporek T., Sponsoring sportu w warunkach glo-

balizacji. Dylematy i wyzwania, Warszawa 2007,  

s. 176. 
2
 Mikołajczyk A., „Ambush marketing” na mię-

dzynarodowych imprezach sportowych, „Studia 

Gdańskie”, nr VI/2009, s. 245 

W 
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niowy. Dla lepszego zobrazowania tych dwóch form warto w tym miejscu odwołać

 się do konkretnych przykładów. Marke-

ting inwazyjny zmierza do promowania 

jakiegoś produktu w związku z wydarze-

niem sportowym przez umieszczanie zna-

ku firmowego w miejscach powiązanych 

ze sponsorowaną imprezą w celu jego roz-

powszechnienia wśród dużej grupy odbior-

ców głównie za pomocą mediów
3
. Do ta-

kiej techniki odwołała się firma Nike pod-

czas Olimpiady w Atlancie w 1996 roku 

m.in. poprzez umieszczanie na terenie par-

ku olimpijskiego otaczającego stadion bil-

boardów reklamowych. Zamierzony skutek 

został osiągnięty, ponieważ ponad siedem-

dziesiąt procent Amerykanów to właśnie 

firmę Nike, a nie Reebok, wskazało jako 

będącą oficjalnym sponsorem olimpiady
4
. 

Marketing skojarzeniowy dąży do wywo-

łania mylnego powiązania danego podmio-

tu z oficjalnym sponsorem wydarzenia 

poprzez posługiwanie się znakami,  

które w swej treści i formie przypominają 

hasła i symbole chronione prawami wła-

sności intelektualnej
5
. Ambush marketing 

w przywołanej formie został użyty przez 

linie lotnicze Lufthansa, które poprzez 

umieszczenie na dziobach samolotów ob-

                                                           
3
 http://prawosportowe.pl/sponsoring-a-marketing-p 

asozytniczy-ambush-marketing.html [dostęp: 3.04. 

2017 r.].  
4
 Pinkalski Z., op. cit., s. 45. 

5
 https://praworeklamy.pl/2012/05/27/ambush-mark 

eting-czy-uefa-ma-wylacznosc-na-skojarzenia-z-eu 

ro-2012/ [dostęp: 3.04.2017 r.]. 

razów symbolizujących piłkę wywołały 

mylne wrażenie, że to one są oficjalnym 

sponsorem niemieckich Mistrzostw Świata 

w piłce nożnej w 2006 roku. 

 Ambush marketing w sposób nega-

tywny wpływa na instytucje sponsoringu 

przyczyniając się do wycofywania się 

sponsorów ze współpracy z organizatorami 

wydarzeń sportowych. W związku z coraz 

większymi naciskami ze strony sponsorów 

organizatorzy wprowadzają bardziej 

szczegółowe regulacje chroniące prawa 

obu stron. Program Ochrony Praw wpro-

wadzony przez FIFA jest jednym z pre-

wencyjnych instrumentów chroniących 

przed nieuprawnionym wykorzystywaniem 

nazwy i znaku FIFA. Z kolei Karta Olim-

pijska wprowadzona przez Komitet Euro-

pejski reguluje kwestie związane z wyko-

rzystywaniem i prawem własności symbo-

lu olimpijskiego, flagi, motta, hymnu, 

określeń, oznaczeń i emblematów olimpij-

skich. Ciekawą regulację przyjął rząd Au-

stralii, uchwałę The Sydney 2000 Games 

Act 1996, w której określone nazewnictwo 

oraz symbole zostały zarezerwowane do 

wyłącznego użytku przez oficjalnego 

sponsora. Inne regulacje mające ograniczać 

ambush marketing w trakcie wydarzeń 

sportowych to m. in. wdrożony przez ko-

mitet organizujący XIX Igrzyska Olimpij-

skie Zimowe w Salt Lake City Program 
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Ochrony Marki, sporządzony przez Mię-

dzynarodowy Komitet Olimpijski podczas 

Olimpiady w Atenach w 2004 roku spis 

przedmiotów niedozwolonych na stadio-

nach olimpijskich czy przyjęty przez Ko-

mitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich 

w Pekinie w 2008 roku program ochrony 

praw sponsorów
6
. 

 W obowiązujących w Polsce prze-

pisach także istnieją pewne instrumenty 

dające ochronę przed ambush marketin-

giem. Ochrona ta nie jest jednak zadowala-

jąca i umożliwia ściganie jedynie marke-

tingu skojarzeniowego. Pomimo tego,  

że organizatorzy starają się informować  

i wykazywać, że działania tego typu są 

bezprawne, to jedyne niektóre z nich znaj-

dą poparcie tej bezprawności w przepisach 

prawa
7
. 

 Po pierwsze należy wskazać, że 

działania ambush marketingu w Polsce 

mogą naruszać przepisy o zwalczaniu nie-

uczciwej konkurencji
8
, przede wszystkim 

przepisy zakazujące działań sprzecznych  

z dobrymi obyczajami, w przypadku gdy 

stanowią zagrożenie lub naruszenie intere-

su innego przedsiębiorcy lub klienta. Dzia-

łaniem takim będzie na pewno wytwarza-

                                                           
6
 Mikołajczyk A.,  op. cit., s. 250 – 253. 

7
 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/616775,ma 

rketing-pasozytniczy-nie-zawsze-poddaje-sie-parag 

rafom.html [dostęp: 3.04.2017 r.]. 
8
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 

211 ze zm.). 

nie mylnego wyobrażenia, że jest się spon-

sorem jakiejś imprezy sportowej i czerpa-

nie z tego zysków na szkodę faktycznych 

sponsorów. Ustawa stanowi również, że 

niedopuszczalne jest błędne oznaczanie 

towarów lub usług, a także reklamowanie 

sprzeczne z dobrymi obyczajami i wpro-

wadzające klienta
9
. 

 Kolejną ustawą chroniącą przedsię-

biorców przed ambush marketingiem jest 

prawo własności przemysłowej
10

. W przy-

padkach gdy przedsiębiorca lub osoba  

w swych działaniach wykorzystuje zareje-

strowane znaki towarowe wydarzenia spor-

towego, narusza w ten sposób przepisy 

powyższej ustawy, która chroni takie 

oznaczenia. Warto zaznaczyć, że znakiem 

towarowym w rozumieniu ust. 1, może być 

w szczególności wyraz, rysunek, ornament, 

kompozycja kolorystyczna, forma prze-

strzenna, w tym forma towaru lub opako-

wania, a także melodia lub inny sygnał 

dźwiękowy
11

. W znacznej większości 

przypadków będziemy mieli do czynienia  

z renomowanymi znakami towarowymi, 

zatem ich ochrona będzie miała charakter 

rozszerzony. W takim wypadku właściciel  

                                                           
9
 http://www.meetingplanner.pl/wiedza/prawo/art, 

26,prawo-w-eventach-cz-9-nieuczciwa-konkurencja 

-przy-okazji-eventow-sportowych-kilka-uwag-o-zja 

wisku-ambush-marketing.html [dostęp: 3.04.2017 

r.]. 
10

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własno-

ści przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508 ze 

zm.). 
11

 Ibidem, art. 120 § 2. 
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znaku może zakazać używania go w obro-

cie handlowym nie tylko, gdy towary  

i usługi oznaczone spornymi znakami są 

identyczne lub podobne, ale również wów-

czas, gdy w ogóle nie są do siebie podob-

ne.  

 Niejednokrotnie bezprawne wyko-

rzystywanie przez osoby nieuprawnione 

zarejestrowanych znaków towarowych 

będzie także naruszało przepisy ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych
12

, które mają za zadanie ochronę ma-

jątkowych i osobistych praw autora  

do stworzonego przez niego utworu.  

W związku z tym wykorzystanie utworu  

w celach marketingowych może nastąpić 

tylko za zgodą jego autora, która powinna 

być wyrażona w zawartej z nim umowie. 

Utworem zaś - zgodnie z ustawą - jest każ-

dy przejaw działalności twórczej o indywi-

dualnym charakterze, ustalony w jakiej-

kolwiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i sposobu wyrażenia. 

Umieszczenie przez danego przedsiębiorcę 

na własnych produktach grafiki przedsta-

wiającej maskotkę wydarzenia sportowego 

będzie oznaczało zatem naruszenie nie 

                                                           
12

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 

poz. 83). 
13

 http://www.meetingplanner.pl/wiedza/prawo/art2 

6,prawo-w-eventach-cz-9-nieuczciwa-konkurencja-

przy-okazji-eventow-sportowych-kilka-uwag-o-zja 

wisku-ambush-marketing.html [dostęp: 3.04.2017 

r.]. 

tylko prawo do znaku towarowego, ale 

także prawa autorskie projektanta tej ma-

skotki
13

.  

 Przykładów ukazujących skutecz-

ność ochrony polskiego prawa przed am-

bush marketingiem dostarczyła organizacja 

przez nasz kraj Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012. 

W przeciwieństwie do wielu 

państw, które wprowadziły nowe akty do 

istniejącego porządku prawnego w związ-

ku z organizacją mistrzostw świata, mi-

strzostw europy czy  igrzysk olimpijskich, 

Polska na taki krok się nie zdecydowała. 

Polski rząd założył, że system prawny jest 

odpowiednio przygotowany do przeciw-

działania prostym przejawom ambush 

marketingu. Rozwiązanie przyjęte przez 

nasze władze jednak nie sprawdziło się, 

gdyż nie wszystkie działania nazywane 

ambush marketingiem podlegają tym regu-

lacjom. Uznano, że działania Polski oraz 

UEFA były skuteczne względem bezpo-

średnich naruszeń praw własności intelek-

tualnej, jednak nieskuteczne wobec działań 

inwazyjnych
14

. Przykładem takiego działa-

nia może być reklama bukmachera o na-

                                                           
 
14

 Piątkowska M., Gocłowska S., Skuteczność Stra-

tegii przeciwdziałania zjawisku „ambush marketin-

gu” w sporcie na przykładzie Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 [w:] Problemy 

kultury fizycznej – aspekty ekonomiczne, prawne  

i pedagogiczne, M. Tomanek, S. Raniszewski (red.) 

Bydgoszcz 2015, s. 60 - 70. 
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zwie Paddy Power, pokazana na bokser-

kach jednego z piłkarzy podczas meczu 

turniejowego. Właściciele Paddy Power 

zyskali dzięki temu międzynarodową roz-

poznawalność (markę pokazywały wszyst-

kie serwisy informacyjne i prasa) bez po-

noszenia za to konsekwencji prawnych
15

. 

W ramach podsumowania należy 

zwrócić uwagę na to, że ambush marketing 

w sporcie zagraża współczesnemu sponso-

ringowi wielkich imprez sportowych. Po-

mimo wielu inicjatyw podejmowanych  

w celu zapobiegania marketingowi paso-

żytniczemu przez organizatorów, a także 

rządy państw chęć zysku przedsiębiorstw 

zwycięża nad dobrymi obyczajami, po-

przez wykorzystywanie powiązań z duży-

mi wydarzeniami sportowymi bez pono-

szenia opłat sponsorskich. Najbardziej ra-

żące w tym wszystkim jest jednak to,  

że wspomniane działania przedsiębiorstw 

są najczęściej zgodne z prawem, a także 

bardzo skuteczne.  

 

  

 

                                                           
15

 http://www.dailymail.co.uk/sport/euro2012/artic 

le-2158738/Nicklas-Bendtner-faces-UEFA-probe-r 

evealing-Paddy-Power-underwear.html [dostęp: 3. 

04.2017 r.]. 
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Świadczenia pieniężne dla medalistów igrzysk olimpijskich 

 

 

wiadczenie pieniężne dla medali-

stów olimpijskich w swoim założe-

niu ma na celu wyróżnienie wybit-

nych sportowców. W Polsce nie ma statu-

su sportowca zawodowego. Wielu byłych 

sportowców ma problem z reaktywacją 

zawodową po zakończeniu kariery. „Eme-

rytura olimpijska” ma zapewnić byłym 

mistrzom poczucie bezpieczeństwa finan-

sowego. Warto wspomnieć, że pojęcie 

„emerytura olimpijska” jest tylko określe-

niem potocznym. Ustawodawca w ustawie  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
1
 po-

sługuje się jedynie terminem świadczenie 

pieniężne. 

  „Emerytura olimpijska” wprowa-

dzona została w 2000 roku,  nowelizacją 

obecnie już nie obowiązującej ustawy  

o kulturze fizycznej
2
. Zgodnie z ówcze-

snymi uregulowaniami, świadczenie to 

przysługiwało tylko medalistom igrzysk 

olimpijskich. W 2006 roku w wyniku no-

welizacji ustawy o kulturze fizycznej
3
, 

rozszerzono krąg podmiotów uprawnio-

nych do otrzymywania świadczenia o me-

                                                           
1
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.). 
2
 Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie 

ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. 1996, nr 25, 

poz. 113). 
3
 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie usta-

wy o kulturze fizycznej (Dz. U. 2006, nr 208, poz. 

1531). 

dalistów igrzysk paraolimpijskich oraz 

igrzysk głuchych. Kolejna zmiana ustawy 

z 2007 roku
4
,  przyznała uprawnienia do 

otrzymywania „emerytury olimpijskiej” 

również medalistą zawodów Przyjaźń 84
5
. 

Należy tutaj zauważyć, że ustawa przy-

znaje świadczenia jedynie medalistom 

zawodów rangi olimpijskiej. Medaliści 

mistrzostw świata, czy innych ważnych 

zawodów np. mistrzostw europy są po-

zbawieni możliwości ubiegania się  

o świadczenie pieniężne. Podobna sytu-

acja ma miejsce w przypadku przedstawi-

cieli sportów nieobecnych na igrzyskach 

olimpijskich, którzy mimo osiąganych 

sukcesów w swoich dyscyplinach również 

nie mają możliwości otrzymywania takie-

go świadczenia.   

  Obecnie wypłatę świadczeń pie-

niężnych reguluje ustawa o sporcie
6
. 

                                                           
4
 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie 

ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy  

o kulturze fizycznej (Dz. U. 2007, nr 34, poz. 206). 
5
 Zawody „Przyjaźń 84” zostały zorganizowane  

w 1984 roku przez kraje bloku socjalistycznego 

jako alternatywa dla igrzysk olimpijskich w Los 

Angeles. Zawody te miały charakter identyczny  

z igrzyskami olimpijskimi. Zasadne więc wydaje 

się przyznanie medalistom tej imprezy, którzy nie 

mogli uczestniczyć w igrzyskach z powodów poli-

tycznych takich samych uprawnień jak medalistom 

igrzysk olimpijskich. 
6
 Badura M., [w:] Ustawa o sporcie. Komentarz, 

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

szak, Warszawa 2011, s. 386. 

Ś 
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Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy „emerytura 

olimpijska” przysługuje osobie, która: 

a) zdobyła co najmniej jeden medal na 

zawodach sportowych (na igrzy-

skach olimpijskich, zawodach 

„Przyjaźń 84”, igrzyskach para-

olimpijskich lub zawodach będą-

cych ich odpowiednikiem, igrzy-

skach głuchych lub zawodach bę-

dących ich odpowiednikiem); 

b) ukończyła 40. rok życia
7
; 

c) nie uczestniczy we współzawodnic-

twie sportowym, organizowanym 

przez polski związek sportowy; 

d) posiada obywatelstwo polskie, ma 

stałe miejsce zamieszkania na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub innego państwa członkowskie-

go Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Po-

rozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europej-

skim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej;  

e) nie była skazana prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbo-

we. 

Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie 

                                                           
7
 Początkowo ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r.  

o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., nr 226, poz. 

1675) przyjmowała 35 lat jako próg wiekowy 

uprawniający do otrzymywania świadczenia. 

 „emerytura olimpijska” przyznawana jest 

przez ministra właściwego do spraw kultu-

ry fizycznej w drodze decyzji. Świadczenie 

przyznawane jest na wniosek osoby zainte-

resowanej. Osoba ta zobowiązana jest do 

udokumentowania spełnienia warunków 

wymienionych w art. 36 ust. 2 ustawy. 

Należy tutaj zauważyć,  że  „emerytura 

olimpijska” przyznawana jest sportowcom, 

którzy spełniają wyżej wskazane warunki 

niezależnie od ich sytuacji finansowej
8
. 

Minister odmawia w drodze decyzji przy-

znania świadczenia  jeżeli osoba zaintere-

sowana nie spełnia co najmniej jednego  

z ustawowych warunków. Minister wła-

ściwy do spraw kultury fizycznej ma rów-

nież możliwość pozbawienia w drodze 

decyzji, świadczenia w przypadku ustania 

co najmniej jednego z warunków wymie-

nionych w art. 36 ust. 2 pkt 3 - 6 ustawy  

o sporcie. Sportowiec, który otrzymuje 

świadczenie, niezwłocznie powiadamia 

ministra właściwego do spraw kultury fi-

zycznej o ustaniu co najmniej jednego  

z warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 

3 - 6 ustawy o sporcie. Należy tutaj zazna-

czyć, że ustawodawca poza wyżej wymie-

nionymi przesłankami nie przewiduje żad-

nych innych, które powodowałyby utratę 

świadczenia. W przepisach ustawy brakuje 

regulacji dotyczących odebrania „emerytu- 

                                                           
8
 https://lexvin.com.pl/prawo-lexvin/6974/emerytu 

ra-sportowa [dostęp: 8.04.2017 r.]. 
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 ry olimpijskiej”, gdy u medalisty olimpij-

skiego stwierdzono po latach stosowanie 

zostanie niedozwolonych  środków wspo-

magających. Wydaje się, że sportowcy, 

którzy w sposób nieuczciwy doszli do suk-

cesu nie powinni mieć prawa do otrzymy-

wania takich świadczeń. Obecnie Minister-

stwo Sportu i Turystki pracuje nad zmia-

nami przepisów dotyczących „emerytur 

olimpijskich”. Propozycje zmian zakładają, 

że świadczenia nie będą mogli pobierać 

zawodnicy zdyskwalifikowani na mini-

mum 24 miesiące z uwagi na stosowanie 

niedozwolonych środków. Gdyby ustawa 

weszła w życie w takim kształcie poszko-

dowanym okazałby się sztangista Adrian 

Zieliński, złoty medalista z igrzysk z Lon-

dynu. Przepisy nie obejmowałby sportow-

ców, którzy uzyskali prawo do emerytury 

olimpijskiej przed wprowadzeniem zmian
9
. 

 Świadczenie pieniężne wypłacane 

jest ze środków budżetu państwa. „Emery-

tura olimpijska” jest wypłacana co miesiąc, 

przez urząd obsługujący ministra właści-

wego do spraw kultury fizycznej, począw-

szy od miesiąca w którym to świadczenie 

zostało przyznane. Jeżeli osoba jest 

uprawniona do otrzymania więcej niż jed-

nego świadczenia, otrzymuje tylko jedno 

świadczenie, w oparciu o wybraną przez 

nią podstawę. 

                                                           
9
 http://sporteuro.pl/emerytura-olimpijska-doping/ 

[dostęp 8.04.2017 r.]. 

 Świadczenie przysługujące w da-

nym roku budżetowym,  ustala się na pod-

stawie kwoty bazowej dla członków kor-

pusu służby cywilnej, której wysokość 

ustaloną według odrębnych zasad, określa 

ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu 

mnożnika kwoty bazowej w wysokości 

1,4. Świadczenie pieniężne z formalnego 

punktu widzenia nie jest emeryturą. Od 

świadczenia nie są odprowadzane składki 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10

. 

Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy  

o sporcie oraz ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych
11

, od 2016 roku 

„emerytury olimpijskie” zostały zwolnione 

z opodatkowania. Emerytura wypłacana 

jest do miesiąca, w którym nastąpił zgon 

osoby uprawnionej do jej otrzymywania. 

 Z danych przedstawionych przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika, 

że w 2016 roku świadczenia pieniężne  

z budżetu państwa dla medalistów igrzysk 

olimpijskich wypłacono 269 osobom na 

łączną kwotę 8 263 647,67 zł. Świadczenie 

pieniężne z budżetu państwa dla medali-

stów igrzysk paraolimpijskich, zawodów 

sportowych osób niepełnosprawnych od-

bywających się przed 1992 r., będących 

odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,  

                                                           
10

 http://finanse.wp.pl/kat,98674,title,Comiesieczny 

-dodatek-do-medalu,wid,11944803,wiadomosc.ht 

ml [dostęp: 8.04.2017 r.]. 
11

 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz.1321). 
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igrzysk głuchych oraz zawodów sporto-

wych odbywających się przed 2001 r., bę-

dących odpowiednikiem igrzysk głuchych 

otrzymało 251 osób na łączną kwotę   

7 744 323,64 zł. Świadczenia pieniężne  

z budżetu państwa dla medalistów zawo-

dów Przyjaźń 84 wypłacono natomiast 61 

osobom na kwotę 1.920.309,44 zł. Wyso-

kość „emerytury olimpijskiej” w 2016 roku  

wyniosła  2.623,38 zł
12

.  Należy pamiętać, 

że wysokość otrzymywanego przez spor-

towca świadczenia nie jest zależna od licz-

by zdobytych medali. Świadczenie takiej 

samej wysokości będą więc otrzymywali 

zarówno multimedaliści olimpijscy jak np. 

Robert Korzeniowski, Irena Szewińska czy 

Renata Mauer – Różańska, jak i ci spor-

towcy, którzy na igrzyskach olimpijskich 

zdobyli tylko jeden krążek. 

 

 

 

                                                           
12

 http://www.msport.gov.pl/swiadczenia-pieniezne 

-sport [dostęp: 8.04.2017 r.]. 
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Ubezpieczenia w ramach klubów sportowych.  
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yzyko urazu związane z upra-

wianiem sportu dotyczy każdej 

osoby aktywnej fizycznie  

– zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. 

Konsekwencje kontuzji mogą być krótko-

trwałe i jedynie chwilowo ograniczać ak-

tywność bądź też takie, których leczenie 

może okazać się długotrwałe, a nawet 

przyczyniać się do całkowitego zaprzesta-

nia uprawiania sportu. Ważne jest więc, 

aby odpowiednio zabezpieczyć ewentual-

ne negatywne skutki wystąpienia urazów. 

Odpowiedzią rynku na tego typu przypad-

ki jest ubezpieczenie następstw nieszczę-

śliwych wypadków. Ryzyko kontuzji oraz 

koszty jej leczenia są nieodłącznym ele-

mentem sportu. Gwarantowane przez za-

kłady ubezpieczeń produkty ubezpiecze-

niowe powinny zabezpieczać zwrot 

wszystkich kosztów leczenia urazów do-

znanych w trakcie uprawiania sportu, ale 

także będących następstwem wykonywa-

nia czynności codziennych. Ubezpieczenie 

powinno ponadto pokrywać koszty zwią-

zane z leczeniem stanów chorobowych 

narządów ruchu.   

W niniejszym opracowaniu anali-

zie poddany zostanie ustawowy obowią-

zek ubezpieczenia następstw nieszczęśli-

wych wypadków zawodników przez klub 

sportowy. Ponadto wskazane zostaną inne 

ryzyka, jakie ponosi klub sportowy, które 

podlegają ubezpieczeniu. Wśród nich wy-

różnić należy ubezpieczenie odpowie-

dzialności cywilnej, zarówno samego klu-

bu, jak i ubezpieczenie imprezy masowej, 

której obowiązek zawarcia został określo-

ny ustawowo. W opracowaniu znajdą się 

też informacje dotyczące ubezpieczenia 

ryzyk niestandardowych, wśród których 

wymienić należy ubezpieczenie sukce-

su/premii za osiągnięcie wyniku, ubezpie-

czenie od odwołania zawodów sporto-

wych oraz ubezpieczenie od trafienia do 

celu. Omówione zostanie także ubezpie-

czenie zabezpieczające interesy członków 

władz klubów sportowych. 

Na wstępie zaznaczyć należy,  

że działalność sportowa prowadzona jest 

w szczególności w formie klubu sporto-

wego, będącego osobą prawną
1
. Niewąt-

pliwe jest, że dla prawidłowego funkcjo-

nowania tego typu działalności niezbędne 

jest jej odpowiednie zabezpieczenie. 

                                                           
1
 Borek D., Jurek Ł., Ubezpieczenie sportowe dla 

profesjonalnych sportowców, [w:] Ubezpieczenia 

dla biznesu, Szczepańska M. (red.), Warszawa 

2013, s. 35. 

R 
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Zgodnie z ustawą o sporcie
2
 obo-

wiązkiem klubu sportowego jest ubezpie-

czenie zawodników w zakresie następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Dla klubu 

sportowego, jako przedsiębiorcy, urazy  

i kontuzje zawodników mogą przyczyniać 

się do ogromnych strat. Nie budzi wątpli-

wości, że w przypadku klubów sportowych 

piłki nożnej transfery zawodników są zja-

wiskiem powszechnym i naturalnym. Za-

znaczyć jednak należy, że przynoszą one 

duże dochody dla takich klubów. Nie dziwi 

więc, że odpowiednie zabezpieczenie ta-

kich zawodników odgrywa dla władz klu-

bów ogromne znaczenie.  

Jak już wcześniej wspomniano 

obowiązkiem klubu sportowego jest ubez-

pieczenie zawodników od następstw nie-

szczęśliwych wypadków. Co do zasady 

obowiązek ten realizuje się jako ubezpie-

czenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Zaznaczyć należy, że zakres podmiotowy 

jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem 

także, w kontekście transferu, „wypoży-

czanych” zawodników. Klub, który wypo-

życza swoich zawodników do innego klu-

bu powinien żądać od „nowego” klubu 

przedstawienia potwierdzenia zawarcia 

odpowiedniego ubezpieczenia. Umożliwia 

to w pełni zabezpieczenie interesów klubu, 

który jest właścicielem karty zawodnika. 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 

(Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 

Należy także pamiętać o obowiązkowym 

ubezpieczeniu zawodników testowanych. 

Klub, który przyjmuje zawodników w celu 

przeprowadzenia testów powinien zagwa-

rantować im ochronę obejmującą przy-

najmniej zwrot kosztów leczenia  

w przypadku powstania urazów doznanych 

podczas testów. Szerszym zakresem po-

winni zostać objęci zawodnicy zagraniczni. 

Klub sportowy podczas pobytu takich za-

wodników na terytorium RP powinien za-

gwarantować ochronę obejmującą koszty 

leczenia związane z nagłym zachorowa-

niem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Po-

nadto ochroną powinien zostać objęty 

trwały uszczerbek na zdrowiu. Ubezpie-

czeniu musi także podlegać odpowiedzial-

ność cywilna zawodników zagranicznych 

za szkody wyrządzone osobom trzecim.  

Oprócz zawodników należy także 

pamiętać o zapewnieniu ochrony osobom  

z obsługi szkoleniowej i organizacyjnej. 

Do grupy tej zaliczyć można między in-

nymi: obsługę medyczną, trenerów, staty-

styków oraz kierownika zespołu. Osoby te 

są niewątpliwie nieodłącznie związane  

z opracowanym harmonogramem trenin-

gowym i aktywnie w nim uczestniczą. 

 Jednym z ryzyk, na jakie może być 

narażony klub sportowy jest zobowiązanie 

kontraktowe. Podstawą współpracy klubu 

sportowego z zawodnikiem jest kontrakt 

sportowy. Tak określona relacja może po-
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wodować powstanie ryzyka konieczności 

wypłacania wynagrodzeń zawodnikowi, 

który doznał urazu w czasie jego niezdol-

ności do uprawiania sportu. Zawarte ubez-

pieczenie pozwala na wypłatę w takiej 

sytuacji odszkodowania, które pełni funk-

cję rekompensaty za utrzymanie zawodni-

ka nie biorącego czynnego udziału  

w przedsięwzięciach klubu sportowego. 

 Ubezpieczeniu podlegają także 

transakcje kontraktowe. Jednym z kosztów 

klubu jest koszt „zakupu” zawodnika. Te-

go typu ubezpieczenie zabezpiecza klub 

przed skutkami zdarzenia powodującego 

koniec kariery zawodnika (uraz, kontuzja, 

choroba). W ramach ubezpieczenia zabez-

pieczone są także planowane dochody  

ze „sprzedaży” zawodnika. 

 Bardzo ciekawą egzemplifikacją 

powyższego jest sytuacja, która wydarzyła 

się w 2011 r. na Mistrzostwach Europy na 

Litwie w piłce koszykowej. Wówczas  

to jeden z najlepszych polskich koszykarzy 

- Marcin Gortat nie mógł wziąć udziału  

w niniejszym przedsięwzięciu z uwagi na 

brak ubezpieczenia. Ustawowym obowiąz-

kiem Polskiego Związku Koszykówki było 

zawarcie umowy ubezpieczenia. Kontrakt 

Marcina Gortata z zespołem NBA
3
 Pho-

enix Suns
4
 regulował, iż w sytuacji, kiedy 

                                                           
3
 NBA - National Baketball Association - założona 

w 1946 roku liga koszykówki w USA i Kanadzie. 
4
 Phoenix Suns – zespół koszykarski z NBA, zało-

żony w 1968 roku. 

sportowiec chciałby reprezentować swój 

kraj, musiałby posiadać ubezpieczenie  

o zbliżonych warunkach do tego, które 

posiadał w ramach klubu. W tej sytuacji 

musiało dojść do ubezpieczenia kontraktu 

polskiego koszykarza, którego wartość 

wynosiła klika milionów złotych. Był to 

sposób zabezpieczenia klubu sportowego 

na wypadek doznania jakiegoś urazu, czy 

kontuzji Marcina Gortata. Pozwoliłoby to 

na uzyskanie odszkodowania w wysokości 

podobnej, gdyby sportowiec doznał kontu-

zji podczas treningów czy meczy w ra-

mach NBA.  

 Omówiona sytuacja pokazuje, jak 

niespójne są przepisy regulujące problema-

tykę ubezpieczeń w sporcie. Powoduje to 

powstawanie nie tylko dużych problemów 

natury legislacyjnej, ale także praktycznej. 

Wydaje się, że kwestia wysokości sumy 

gwarancyjnej powinna zostać uregulowana 

na poziomie ustawowym. Sytuacja Mi-

strzostw Europy na Litwie pokazuje,  

że problem jest dość znaczący. W konse-

kwencji może okazać się bowiem, że za-

wodnikom, którzy ubezpieczani są przez 

swoje kluby na wielomilionowe sumy, 

niejako toruje się drogę do występów  

w reprezentacjach narodowych. Przy usta-

wowo określonej sumie gwarancyjnej klu-

by sportowe nie stawiałyby tak zaporo-

wych wymogów dotyczących ubezpiecze-
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nia zawodnika będącego członkiem kadry 

narodowej
5
. 

 Jednym z najbardziej popularnych 

ubezpieczeń jest ubezpieczenie odpowie-

dzialności cywilnej. Istotą tego ubezpie-

czenia jest zabezpieczenie podmiotów, 

które mogą potencjalnie wyrządzić szkody 

osobom trzecim. W przypadku zawarcia 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje 

się do wypłaty określonego w umowie 

odszkodowania za szkody wyrządzone 

osobom trzecim. Ważne jest, że ubezpie-

czony wobec tych osób musi ponosić od-

powiedzialność. W przypadku braku od-

miennych postanowień umowa ubezpie-

czenia obejmuje szkody, które są następ-

stwem przewidzianego w umowie zdarze-

nia. 

W ramach funkcjonowania klubu 

może powstać ustawowy
6
 obowiązek po-

siadania ubezpieczenia OC imprez maso-

wych. Dużym zabezpieczeniem dla klubu 

jest zawarcie ubezpieczenia odpowiedzial-

ności cywilnej samego klubu. Dotyczy ono 

działań podjętych w związku z prowadzo-

                                                           
5
 Borek D., Jurek Ł., op. cit., s. 35 

6
 Zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpie-

czeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009, nr 62, 

poz. 504) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 

r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód 

powstałych w związku z działaniami w miejscu  

i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu wy-

stępowania o wypłatę odszkodowań (Dz. U. 2009, 

nr 121, poz. 1006). 

ną działalnością statutową lub posiadanym 

mieniem. Oczywiście ochrona ta może 

zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule, 

stosownie do potrzeb klubu sportowego. 

  Zakłady ubezpieczeń funkcjonujące 

na polskim rynku oferują także ubezpie-

czenia tzw. ryzyk nietypowych/nie-

standardowych. Zaliczyć do nich można 

między innymi ubezpieczenie sukce-

su/premii za osiągnięcie wyniku, ubezpie-

czenie od odwołania zawodów sportowych 

oraz ubezpieczenie od trafienia do celu.  

Ubezpieczenie sukcesu za osiągnię-

cie wyniku pozwala na zrekompensowanie 

kosztów związanych z wypłaceniem pre-

mii w sytuacji, kiedy zawodnik bądź ze-

spół osiągnęli określony wynik na koniec 

sezonu, turnieju, czy zawodów sporto-

wych. 

 Jednym z ubezpieczeń niestandar-

dowych jest także ubezpieczenie od odwo-

łania zawodów sportowych. Podczas orga-

nizowania imprez sportowych należy 

uwzględniać możliwość wystąpienia zda-

rzeń, które w konsekwencji mogą prowa-

dzić do odwołania imprezy sportowej. Ce-

lem takiego ubezpieczenia jest rekompen-

sata kosztów, które zostały poniesione na 

zorganizowanie imprezy oraz brak przewi-

dywanych przychodów z imprezy sporto-

wej. 

 Na zawodach sportowych coraz 

częściej spotykaną praktyką są konkursy 
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polegające na trafieniu do celu. Konkursy 

tego typu skierowane są dla kibiców. Są to 

konkursy typu hole in one. Zaliczyć do 

nich można przykładowo rzut piłką do 

kosza, czy trafienie w określone miejsce 

bramki. Niewątpliwie efekty takich kon-

kursów są ryzykiem losowym. Oznacza to 

więc, że mogą one podlegać ubezpiecze-

niu. Odszkodowanie pokrywa koszty wy-

płaconej bądź zakupionej nagrody. 

 Jak już wcześniej zaznaczono, dzia-

łalności sportowa jest prowadzona w formie 

klubu sportowego, będącego osobą prawną. 

Ustawa o sporcie nie precyzuje, jaką formę 

organizacyjno-prawną może przyjąć klub 

sportowy. Oznacza to więc, że kluby spor-

towe mogą funkcjonować w ramach następu-

jących form prawnych: spółki kapitałowej 

(spółka akcyjna, spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością), stowarzyszenia rejestro-

wego, spółdzielni i fundacji. Takie rozwią-

zanie stwarza możliwość zawarcia przez 

klub ubezpieczenia chroniącego jego człon-

ków zarządu. Zakres tego ubezpieczenia 

obejmuje między innymi błędne działanie, 

niewypełnienie obowiązku, niedbalstwo, 

zaniechanie działania, nadużycie zaufania, 

czy przekroczenie pełnomocnictwa7. Warto 

podkreślić, że wymieniony katalog nie jest 

katalogiem zamkniętym. Ubezpieczenie 

obejmuje także inne czyny ubezpieczonego 

członka zarządu podczas działania w imieniu 

                                                           
7
 Stangreciak R. J., Ubezpieczenia osobowe i ma-

jątkowe w sporcie, Warszawa 2002, s. 46. 

i na rzecz spółki. Ubezpieczenie to obejmuje 

nie tylko członków zarządu spółki, ale także 

inne osoby podejmujące kluczowe decyzje  

w imieniu i na rzecz klubu sportowego. Mo-

gą to być przykładowo osoby zajmujące się 

księgowością, prokurenci, dyrektorzy, kie-

rownicy itp. 

Przeprowadzona analiza potwierdza, 

że w ramach funkcjonowania klubów spor-

towych występuje szereg ryzyk, na które 

narażeni są nie tylko zawodnicy, ale także 

władze klubów, czy podmioty trzecie, nie 

związane z klubem, a także sam klub. Warto 

zaznaczyć, że rynek ubezpieczeń dostosowu-

je się do zmieniających potrzeb społeczeń-

stwa, oferując odpowiednie produkty ubez-

pieczeniowe. Zauważyć to także można  

w relacji rynku ubezpieczeń z funkcjonowa-

niem klubów sportowych. Zakłady ubezpie-

czeń oferują produkty związane z ubezpie-

czeniami osobowymi i majątkowymi. Ponad-

to podkreślić należy otwartość rynku ubez-

pieczeń do przejmowania na siebie negatyw-

nych konsekwencji zdarzeń losowych także 

w przypadku ubezpieczeń określanych jako 

nietypowe/niestandardowe. 

 

 



 LI 

Zakaz wstępu na imprezę masową jako prawnokarny  

środek reakcji na agresję na stadionach 

 

 

 adymy były, są i będą. Rzadko 

oglądamy mecze, drużyna ma 

wygrywać na boiskach, a my 

kibice na trybunach - to reakcja na wyda-

rzenia z meczu Polska-Anglia rozegranego 

w Chorzowie w 1993, gdzie doszło do 

regularnej bijatyki między kibicami 

a siłami porządkowymi, a także pomiędzy 

samymi kibicami zwaśnionych klubów. 13 

lat wcześniej podczas finału Pucharu Pol-

ski między Lechem a Legią, Częstochowa 

zamieniła się w pole bitwy za sprawą starć 

przyjezdnych kibiców. Stadiony były do-

skonałym miejscem dla wyrażenia nieza-

dowolenia z powodu rządów komuni-

stycznych oraz nadużyć funkcjonariuszy 

Milicji, wobec czego grupy fanatyków 

rozrastały się w zawrotnym tempie, a sta-

tystyki awantur fałszowano, gdyż obowią-

zywała blokada informacyjna. Po upadku 

PRL powstała „Polska Liga Chuliganów”, 

w ramach której kibice zaczęli umawiać 

się na ustawki z dala od wielkich miast  

i czujnych oczu funkcjonariuszy Policji.  

Z czasem jednak nienawiść przeniesiono 

na stadiony, gdzie dochodziło do regular-

nych bijatyk, co zagrażało życiu i zdrowiu 

uczestników imprez, w tym także kobiet  

i dzieci. Głównymi „bohaterami” na mu-

rawie boiska coraz częściej stawali się nie  

zawodnicy, ale chuligani, którzy rozgry-

wali swój własny mecz, często na śmierć  

i życie
1
. Wraz ze wzrostem przemocy na 

stadionach spotykamy nasiloną aktywność 

ustawodawcy w rozwiązaniach, których 

zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa 

podczas imprez masowych, choć jak po-

kazuje doświadczenie, wyeliminowanie 

raz na zawsze agresji na stadionach jest 

wyzwaniem trudnym, a może nawet nie-

możliwym do zrealizowania. Prawnokarne 

sposoby oddziaływania na sprawców czy-

nów zabronionych zagrażających  bezpie-

czeństwu na obiektach sportowych są jed-

nym z elementów represji państwa wobec 

stadionowych chuliganów.  

Środek karny w postaci zakazu 

wstępu na imprezę masową (art. 39 pkt 2c 

i art. 41b k. k.), często mylnie nazywany 

zakazem stadionowym, wprowadzony 

został do polskiego kodeksu karnego  

i kodeksu karnego wykonawczego na mo-

cy ustawy z 20 marca 2009 r.

                                                           
1
 Przykładem jest transparent Cracovia 1:0 Pogoń 

wywieszany podczas meczów drużyn z Krakowa  

i Szczecina, jako pamiątka po zabitym  nożem 

kibicu z Pomorza. Transparent sugeruje, że dla 

kiboli prawdziwe mecze rozgrywane są poza sta-

dionami. 

Z 
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o bezpieczeństwie imprez masowych
2
  

i obowiązuje od 1 sierpnia 2009 r. Środek 

ten nie stanowi novum w polskim systemie 

prawnym, gdyż przed wejściem w życie 

ww. ustawy podobna regulacja, choć  

o mniej kompleksowym charakterze funk-

cjonowała w oparciu o art. 22 ustawy  

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeń-

stwie imprez masowych
3
. Wprowadzenie 

powyższej regulacji było niezbędne, gdyż 

rozwiązania obowiązujące przed rokiem 

2009 były przejawem niekonsekwencji 

ustawodawcy, który przewidział możli-

wość zastosowania tego środka karnego 

tylko w razie ukarania za czyny zabronione 

wymienione w wówczas obowiązującej 

ustawie o bezpieczeństwie imprez maso-

wych oraz w kodeksie wykroczeń, podczas 

gdy zachowania osób, względem których 

zasadne wydawałoby się zastosowanie ów 

środka penalnego niejednokrotnie wypeł-

niały znamiona cięższych rodzajowo czy-

nów zabronionych, a mianowicie prze-

stępstw stypizowanych w kodeksie kar-

nym. 

Ratio legis wprowadzenia, na mocy 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpie-

czeństwie imprez masowych, art. 39 pkt 2c 

i art. 41b do kodeksu karnego było „pod-

niesienie efektywności zwalczania bardzo 

dolegliwych społecznie przejawów anty-

                                                           
2
 Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm. 

3
 Dz. U. z 1997 r., nr 106, poz. 680. 

prawnych zachowań, do których dochodzi 

w trakcie imprez masowych lub w związku 

z takimi imprezami, zwłaszcza zaś z ma-

sowymi imprezami sportowymi”
4
.  Nieba-

gatelny wpływ na konieczność komplek-

sowej regulacji zagadnień związanych  

z bezpieczeństwem podczas imprez maso-

wych miała decyzja Komitetu Wyko-

nawczego Europejskiej Unii Piłkarskiej 

(UEFA) przyznająca Polsce i Ukrainie 

prawo do organizacji Mistrzostw Europy  

w piłce nożnej. Kwestia utrzymania po-

rządku publicznego na stadionach nie tylko 

przestała stanowić wyłącznie wewnętrzny 

problem naszego kraju, lecz nabrała cha-

rakteru międzynarodowego
5
. Zakaz wstępu 

na imprezę masową w obecnym brzmieniu 

funkcjonuje od 26 listopada 2016 r.  

w związku z wejściem w życie ustawy  

z dnia 11 września 2015 r. o zmianie usta-

wy o bezpieczeństwie imprez masowych  

i niektórych innych ustaw
6
. Zakaz ten jest 

kluczowym środkiem prawnym pozwalają-

cym podjąć walkę z przestępczością na 

stadionach poprzez wyeliminowanie moż-

liwości brania udziału w tego rodzaju im-

                                                           
4
 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, Sejm V Kadencji, druk sejmowy nr 1756,  

s. 27. 
5
 Chlebowicz P., Podnoszenie kompetencji Policji  

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez 

masowych – Euro 2012, „Prokuratura i Prawo”,  

nr 3/2009, s. 168. 
6
 Dz. U. z 2015 r., poz. 1707.  
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prezach osobom, które stwarzają zagroże-

nie dla bezpieczeństwa uczestników. 

 Omawiany środek karny obejmuje 

zakaz wstępu na imprezę masową, przez 

którą, zgodnie z definicją normatywną  

z art. 3 pkt 1 u. b. i. m. należy rozumieć 

imprezę masową artystyczno - rozrywko-

wą, masową imprezę sportową, w tym 

mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt  

2-4. Imprezą masową artystyczno-

rozrywkową jest impreza o charakterze 

artystycznym, rozrywkowym lub zorgani-

zowane publiczne oglądanie przekazu te-

lewizyjnego na ekranach lub urządzeniach 

umożliwiających uzyskanie obrazu o prze-

kątnej przekraczającej 3 m, która ma się 

odbyć na stadionie, w innym obiekcie nie-

będącym budynkiem lub na terenie umoż-

liwiającym przeprowadzenie imprezy ma-

sowej, na których liczba udostępnionych 

przez organizatora miejsc dla osób, ustalo-

na zgodnie z przepisami prawa budowla-

nego oraz przepisami dotyczącymi ochro-

ny przeciwpożarowej, wynosi nie mniej 

niż 1000, bądź w hali sportowej lub w in-

nym budynku umożliwiającym przeprowa-

dzenie imprezy masowej, w których liczba 

udostępnionych przez organizatora miejsc 

dla osób wynosi nie mniej niż 500. Przez 

masową imprezę sportową należy rozu-

mieć imprezę masową mającą na celu 

współzawodnictwo sportowe lub populary-

zowanie kultury fizycznej, organizowaną 

na stadionie lub w innym obiekcie niebę-

dącym budynkiem, na którym liczba udo-

stępnionych przez organizatora miejsc dla 

osób wynosi nie mniej niż 1000, a w przy-

padku hali sportowej lub innego budynku 

umożliwiającego przeprowadzenie impre-

zy masowej – nie mniej niż 300, albo na 

terenie umożliwiającym przeprowadzenie 

imprezy masowej, na którym liczba udo-

stępnionych przez organizatora miejsc dla 

osób wynosi nie mniej niż 1000. Zgodnie  

z definicją ustawową, meczem piłki nożnej 

jest masowa impreza sportowa mająca na 

celu współzawodnictwo w dyscyplinie 

piłki nożnej, organizowaną na stadionie 

lub innym obiekcie sportowym, na którym 

liczba udostępnionych przez organizatora 

miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. 

Ustawodawca przewidział wykaz 

imprez, których, mimo spełnienia ww. 

przesłanek, nie można uznać za imprezę 

masową w rozumieniu ustawy. Wynikać 

może to z miejsca, w którym wydarzenie 

się rozgrywa, które zgodnie z doświadcze-

niem życiowym należy uznać za bezpiecz-

ne i co do zasady wolne od czynów o cha-

rakterze chuligańskim, z uwagi na to, 

że nie odbywają się tam wydarzenia,  

w których zawodnicy rywalizowaliby  

ze sobą, co mogłoby potęgować emocje  

i wywoływać akty przemocy wśród pu-
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bliczności. Wśród nich wyróżnić możemy 

imprezy organizowane w teatrach, ope-

rach, operetkach, filharmoniach, kinach, 

muzeach, bibliotekach, domach kultury  

i galeriach sztuki lub w innych podobnych 

obiektach, a także imprezy organizowane 

w szkołach i placówkach oświatowych 

przez zarządzających tymi szkołami i pla-

cówkami, o ile rodzaj imprezy odpowiada 

przeznaczeniu obiektu lub terenu gdzie 

impreza ma się odbyć. Ciężko wyobrazić 

sobie eskalację przemocy między sympa-

tykami a adwersarzami libretta Le nozze di 

Figaro, przeto wyłączenie wymienionych 

obiektów z zestawienia miejsc, gdzie wy-

stępuje szczególne zagrożenie 

dla uczestników, wydaje się zasadne. Dru-

gim kryterium wyłączającym określone 

wydarzenia z katalogu imprez masowych 

jest rodzaj organizowanych imprez oraz 

osoby w nich uczestniczące. Wśród nich 

ustawodawca wyróżnił imprezy organizo-

wane w ramach współzawodnictwa spor-

towego dzieci i młodzieży, imprezy spor-

towe organizowane dla sportowców nie-

pełnosprawnych, imprezy sportu po-

wszechnego o charakterze rekreacji ru-

chowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, 

organizowane na terenie otwartym oraz 

imprezy zamknięte organizowane przez 

pracodawców dla ich pracowników.  

De lege lata wydaje się, że określone kate-

gorie imprez generują na tyle małe zagro-

żenie dla bezpieczeństwa uczestników,  

że inne wymogi dot. bezpieczeństwa (poza 

przepisami wynikających m. in. z prawa 

przeciwpożarowego, prawa budowlanego 

oraz przepisy dotyczące zezwoleń) stano-

wiłyby jedynie niepotrzebną ingerencję  

w swobodę uczestników, nie poprawiając 

jednocześnie ich bezpieczeństwa.  

 W obowiązującym stanie prawnym 

środek karny w postaci zakazu wstępu na 

imprezę masową orzekany jest na podsta-

wie art. 62 ustawy o bezpieczeństwie im-

prez masowych albo na podstawie art. 41b 

kodeksu karnego. Ustawodawca przewi-

dział zamknięty katalog wykroczeń,  

za które sąd może, a w niektórych przy-

padkach jest zobligowany do orzeczenia 

opisywanego środka penalnego. Zgodnie  

z art. 65 ust. 1 u. b. i. m. w razie ukarania 

za wykroczenie nieopuszczenia zbiegowi-

ska publicznego, posiadania niebezpiecz-

nych przedmiotów w miejscu publicznym, 

zakłócenia spokoju lub porządku publicz-

nego, nawoływania do przestępstwa lub 

pochwalanie przestępstwa, niszczenia lub 

uszkadzania cudzej rzeczy, utrudniania lub 

uniemożliwiania korzystania z urządzeń 

użytku publicznego oraz niewykonania 

polecenia porządkowego, niewykonania 

polecenia Policji lub Żandarmerii Woj-

skowej lub wniesienia lub posiadania na-
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pojów alkoholowych, sąd może orzec za-

kaz wstępu na imprezę masową na okres 

od 2 do 6 lat jeżeli wykroczenie zostało 

popełnione w związku z imprezą masową 

artystyczno-rozrywkową. Orzeczenie środ-

ka karnego jest obligatoryjne na podstawie 

art. 65 ust. 2 u. b. i. m. gdy ww. wykrocze-

nia zostały popełnione w związku z maso-

wą imprezą sportową, w tym meczem piłki 

nożnej. Ponadto Sąd zobligowany jest do 

orzeczenia wymienionego środka penalne-

go w przypadku ukarania za wykroczenie 

aninonimizacji uczestnika imprezy maso-

wej, polegające na użyciu elementu odzie-

ży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia 

lub istotnego utrudnienia rozpoznania oso-

by, które może zaistnieć tylko w miejscu  

i czasie trwania masowej imprezy sporto-

wej.  

Ponadto sąd ma możliwość orze-

czenia zakazu wstępu na imprezę masową 

na okres od 2 do 6 lat w przypadku ukara-

nia za wykroczenie o charakterze chuligań-

skim lub wykroczenie posiadania niebez-

piecznych przedmiotów w miejscu pu-

blicznym, nawet jeśli wykroczenia te nie 

miały związku z imprezą masową, lecz 

udział sprawcy w takiej imprezie zagraża 

dobrom chronionym prawem. Charakter 

chuligański mają wykroczenia polegające 

na umyślnym godzeniu w porządek lub 

spokój publiczny albo umyślnym niszcze-

niu lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca 

działał publicznie oraz w rozumieniu po-

wszechnym bez powodu lub z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące 

lekceważenie podstawowych zasad po-

rządku prawnego. 

 Orzekając zakaz wstępu na imprezę 

masową za czyn popełniony w związku  

z masową imprezą sportową, sąd może 

orzec wobec ukaranego obowiązek sta-

wiennictwa, w czasie trwania imprezy ma-

sowej, w jednostce organizacyjnej Policji 

lub w miejscu określonym przez właści-

wego, ze względu na miejsce zamieszkania 

ukaranego, komendanta Policji, jednocze-

śnie określając rodzaje imprez masowych, 

których dotyczy obowiązek stawiennictwa. 

Obowiązek ten orzeka się na okres  

od 6 miesięcy do lat 3, jednakże nie może 

on przekroczyć czasu, na jaki orzeczono 

zakaz wstępu na imprezę masową. Sąd 

może po upływie połowy okresu, na który 

orzeczono zakaz wstępu na imprezę ma-

sową uznać go za wykonany, jeżeli ukara-

ny przestrzegał porządku prawnego, a śro-

dek karny był w stosunku do niego wyko-

nywany przynajmniej przez rok. Na grun-

cie Kodeksu karnego sąd może orzec zakaz 

wstępu na imprezę masową, jeże-

li przestępstwo zostało popełnione  

w związku z taką imprezą lub w razie ska-

zania za występek o charakterze chuligań-
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skim, a udział sprawcy w imprezach ma-

sowych zagraża dobrom chronionym pra-

wem. Popełnione przestępstwo musi wy-

kazywać funkcjonalny związek z imprezą 

masową, wynikać może to z bezpośrednie-

go udziału w konkretnej imprezie, choć 

związek taki może również zaistnieć poza 

granicami obiektu, na którym toczy się 

impreza. W obecnym brzmieniu opisywa-

ny środek karny sąd może orzec za każde 

przestępstwo, jednakże zakaz ów doznaje 

ograniczenia przez drugą przesłankę, którą 

jest zagrożenie dobrom chronionym pra-

wem przez udział sprawcy w imprezie ma-

sowej. W doktrynie podkreśla się, że za-

grożenie to nie może mieć charakteru abs-

trakcyjnego, a musi wynikać z analizy in-

dywidualnych cech sprawcy
7
. Kolejną 

możliwością jest orzeczenie zakazu wstępu 

na imprezę masową w przypadku skazania 

za występek chuligański. Występek ten nie 

musi pozostawać w związku z imprezą 

masową, lecz warunkiem sine qua non jest 

zagrożenie dobrom chronionym prawem 

przez udział sprawcy w imprezach tego 

typu. 

Zakaz wstępu na imprezę masową 

orzekany jest obligatoryjnie w wypadkach 

                                                           
7
 Zalewski W., komentarz do art. 41 b, nb 17, [w:] 

Kodeks karny. Komentarz, M. Błaszczyk, J. Dłu-

gosz, E. Hryniewicz-Lach, M. Królikowski (red.), 

J. Lachowski, A. Sakowicz, K. Szczucki, A. Wal-

czak-Żochowska, W. Zalewski, R. Zawłocki (red.), 

S. Żółtek, Warszawa 2015. 

wymienionych w ustawie o bezpieczeń-

stwie imprez masowych. Wobec sprawców 

przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 

oraz przestępstw polegających na narusze-

niu nietykalności cielesnej funkcjonariu-

sza, czynnej napaści na funkcjonariusza 

lub wywieraniu wpływu na czynności 

urzędowe, które zostały popełnione  

w związku z masową imprezą sportową,  

w tym meczem piłki nożnej lub za wnie-

sienie lub posiadanie broni i innych 

przedmiotów na imprezie masowej, wdar-

cie się na teren, na którym rozgrywane są 

zawody sportowe oraz prowokowanie ki-

biców do niebezpiecznych działań sąd 

orzeka zakaz wstępu na imprezę masową. 

Obligatoryjne orzeczenie zakazu na pod-

stawie ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych nie wymaga wykazania,  

że udział sprawców stwarza zagrożenie dla 

dóbr chronionych prawem
8
. Udział osób 

dopuszczających się tego typu zachowań 

może zagrażać bezpieczeństwu na stadio-

nach, jednakże według autora ustawodaw-

ca powinien pozostawić większą swobodę 

wymiarowi sprawiedliwości, pozwalając 

na zastosowanie (lub nie) tego typu środka 

w zależności od indywidualnych cech 

sprawcy. Ponadto sąd obligatoryjnie orze-

ka zakaz wstępu na imprezę masową  

                                                           
8
 Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2012 r., II KK 

264/11, OSNKW 2012, nr 4, poz. 43. 
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i obowiązek przebywania skazanego  

w czasie trwania niektórych imprez maso-

wych objętych zakazem w miejscu stałego 

pobytu lub w innym wyznaczonym miej-

scu, z zastosowaniem systemu dozoru 

elektronicznego, w razie ponownego ska-

zania sprawcy za przestępstwo popełnione 

w związku z imprezą masową. W innych 

przypadkach orzeczenie ww. obowiązku 

zależy od oceny sądu. W szczególnie uza-

sadnionych wypadkach sąd może orzec,  

że po upływie okresu, na który orzeczono 

obowiązek przebywania skazanego w wy-

znaczonym miejscu, skazany będzie obo-

wiązany do stawiennictwa w czasie trwa-

nia niektórych imprez objętych zakazem  

w jednostce organizacyjnej Policji lub  

w miejscu określonym przez właściwego 

komendanta Policji. Co nie powinno bu-

dzić wątpliwości – w grę wchodzi jedynie 

stawiennictwo osobiste. Wydaje się,  

że wspomniane szczególnie uzasadnione 

wypadki mają wynikać z niepohamowanej 

chęci uczestnictwa skazanego w imprezach 

masowych, względem których orzeczono 

wobec niego zakaz wstępu. Obowiązek 

stawiennictwa skazanego w czasie imprezy 

masowej w jednostce Policji orzeka się 

również wtedy, gdy kontrola skazanego za 

pomocą SDE jest niemożliwa lub oczywi-

ście niecelowa. Ratio legis wydaje się,  

że chodzi tu o przypadki dotyczące stanu 

zdrowia skazanego lub kwestie natury 

technicznej, które wyłączają możliwość 

zastosowania dozoru wobec sprawcy. Sto-

sowanie systemu dozoru elektronicznego 

jako gwarancji pozostawania skazanego  

z dala od miejsca imprezy masowej należy 

uznać za rozwiązanie dobre z uwagi na to, 

że nie łączy się z dodatkowymi niedogod-

nościami dla skazanego wynikającymi  

z obowiązku stawiennictwa w posterunku 

Policji. Ponadto w razie obligatoryjnego 

obowiązku pojawienia się skazanego  

w posterunku mogłoby dochodzić do 

utrudnień w funkcjonowaniu zwłaszcza 

małych placówek, wynikających z wizyty 

licznej grupy osób, wobec których orze-

czono opisywany środek penalny. Co wię-

cej, obowiązek stawiennictwa w komen-

dzie w czasie określonych imprez maso-

wych może powodować eskalację konflik-

tu pomiędzy kibicami, gdyż nie ma prze-

szkód, by obowiązek ten dotyczył fanów 

zwaśnionych zespołów. Pojawia się także 

pytanie, czy obowiązek stawiennictwa  

w jednostce Policji rzeczywiście uniemoż-

liwia udział w imprezie masowej osoby, 

która w nich uczestniczyć nie może. Łatwo 

wyobrazić sobie sytuację, w której osoba 

pojawia się w komisariacie na chwilę 

przed pierwszym gwizdkiem, a następnie 

udaje się na mecz. Co więcej, obowiązek 

pozostania przez pełny czas trwania impre-
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zy w komisariacie byłby nieproporcjonal-

ny, a z innych kwestii niż natury technicz-

nej (np. duże obłożenie jednostki z uwagi 

na liczną grupę osób stawiających się  

z uwagi na zakaz) byłoby bezprawne. Ma-

jąc na uwadze powyższe względy, wydaje 

się, iż ustawodawca zasadnie uznał, że 

obowiązek osobistego stawiennictwa ska-

zanego w jednostce Policji występuje wy-

łącznie szczególnie uzasadnionych wypad-

kach oraz gdy kontrola skazanego za po-

mocą SDE jest niemożliwa lub oczywiście 

niecelowa. Łączny czas stosowania ww. 

obowiązków nie może przekroczyć orze-

czonego wobec skazanego zakazu wstępu 

na imprezę masową. Nakładając ww. obo-

wiązki sąd określa imprezy masowe, 

w czasie których obowiązek ten ma być 

wykonywany, wskazując w szczególności 

nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klu-

bów sportowych oraz zakres terytorialny 

imprez, których obowiązek dotyczy. 

Osoba, wobec której zastosowano 

zakaz wstępu na imprezę masową nie mo-

że uczestniczyć we wszelkich imprezach 

masowych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w meczach piłki nożnej roz-

grywanych przez polską kadrę narodową 

lub polski klub sportowy poza terytorium 

naszego kraju. A contrario, omawiany za-

kaz nie dotyczy rozgrywek siatkarskich, 

koszykarskich, piłki ręcznej czy innych 

zawodów rozgrywanych za granicą,  

co wydaje się niezrozumiałe, bowiem fana-

tyk innej dyscypliny sportowej może spo-

wodować takie samo zagrożenie dla bez-

pieczeństwa jak fan futbolu. Z tak skon-

struowanego przepisu wynika, że zakaz 

rozciąga się na wszystkie imprezy masowe 

w Polsce i nie można go ograniczyć do 

określonej kategorii wydarzeń. Ustawo-

dawca użył nieco niefortunnego zwrotu:  

w meczach piłki nożnej rozgrywanych 

przez polską kadrę narodową lub polski 

klub sportowy poza terytorium kraju.  

W tak proponowanym brzmieniu przepisu 

pojawiają się wątpliwości czy zakaz wstę-

pu na imprezę masową odbywającą się 

poza granicami RP dotyczy konkretnego 

polskiego klubu sportowego wskazanego 

w orzeczeniu sądu
9
, czy jest to zakaz nie-

ograniczony, obowiązujący na meczu piłki 

nożnej rozgrywanego przez jakikolwiek 

polski klub sportowy. W zgodzie z wy-

kładnią językową zasadne wydaje się przy-

chylenie do drugiej koncepcji. 

W razie orzeczenia zakazu wstępu 

na imprezę masową, sąd przesyła odpis 

wyroku komendantowi powiatowemu (re-

jonowemu, miejskiemu) Policji właściwe-

                                                           
9
 Za takim rozwiązaniem opowiada się m. in.  

W. Zalewski, patrz: Zalewski W., komentarz do art. 

41b k. k. [w:] Komentarz do Kodeksu karnego. 

Część ogólna, t. 2, komentarz do art. 32–116,  

M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Warszawa 

2011. 
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mu  dla miejsca zamieszkania sprawcy. Na 

wskazanym komendancie ciąży odpowie-

dzialność za wykonanie orzeczonego środ-

ka karnego. W przypadku zmiany miejsca 

zamieszkania przez sprawcę komendant 

powiatowy Policji przesyła informację 

wraz z dokumentacją dotyczącą wykony-

wania obowiązku stawiennictwa komen-

dantowi powiatowemu Policji właściwemu 

ze względu na nowe miejsce zamieszkania 

sprawcy
10

. 

W razie naruszenia zakazu wstępu 

na imprezę masową, sprawca wypełnia 

przesłanki określone w art. 244 k. k.,  po-

przez niestosowania się do orzeczonego 

przez sąd zakazu wstępu na imprezę ma-

sową. Osoba działająca w ten sposób pod-

lega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Polski Kodeks karny, na mocy art. 244a, 

penalizuje także złamanie orzeczonego 

przez sąd obowiązku przebywania w miej-

scu stałego pobytu lub osobistego stawien-

nictwa w jednostce organizacyjnej Policji 

lub w miejscu określonym przez właści-

wego komendanta Policji w trakcie impre-

zy masowej, a także udaremnianie lub 

utrudnianie kontrolowania w systemie do-

                                                           
10

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie 

sposobu wykonywania obowiązku osobistego sta-

wiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub 

w miejscu określonym przez właściwego komen-

danta Policji w czasie trwania imprezy masowej, 

Dz. U. z 2009 r., nr 125, poz. 1039. 

zoru elektronicznego wspomnianego wyżej 

obowiązku. Sprawca wymienionego wy-

stępku podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. Możliwy jest kumulatywny zbieg 

przestępstw określonych w art. 244 i 244a 

k. k. 

Na podstawie analizy dokumentów 

prezentowanych przez Informator Staty-

styczny Wymiaru Sprawiedliwości wska-

zać należy, że liczba osób, ukaranych 

środkiem karnym zakazu wstępu na impre-

zę masową za przestępstwa maleje, od ro-

ku 2013 było to kolejno 458, 434, 317  

i 316 orzeczeń rocznie. Wynika to również 

ze zmniejszonej liczby skazań za czyny 

wymienione w ustawie o bezpieczeństwie 

imprez masowych, gdzie od 2013 roku 

było to kolejno 385, 381, 356 i 328 orze-

czeń. Środków karnych orzeczonych  

w związku z popełnieniem wykroczenia 

było mniej niż przestępstw, od 2013 roku 

odnotowano kolejno 183, 221, 109 i 165 

orzeczeń, w których sąd uznał za zasadne 

zastosowanie opisywanego środka karne-

go
11

. 

Każdy fan piłki nożnej pamięta 

wydarzenia w Bydgoszczy z 2011 roku 

podczas finału Pucharu Polski między Le-

gią a Lechem, gdzie jeszcze przed wyko-

rzystaniem rzutu karnego przez Jakuba 

                                                           
11

 https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ opra-

cowania-wieloletnie/ [dostęp: 8.04.2017 r.]. 
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Wawrzyniaka grupa kibiców stołecznego 

klubu znalazła się na boisku, by po chwili 

wraz z kibolami Lecha rozegrać swoją 

„dogrywkę” z funkcjonariuszami Policji. 

Wydarzenia na boisku postawiły pod du-

żym znakiem zapytania poziom przygoto-

wania do Euro 2012. Potwierdziła to rów-

nież walka na materiały pirotechniczne 

podczas Wielkich Derbów Śląska  

na 2 miesiące przed Mistrzostwami Euro-

py, gdzie tylko za sprawą szybkiej inter-

wencji Policji nie doszło do awantury na 

olbrzymia skalę. Stadiony podczas Euro 

2012 poza drobnymi incydentami wywoła-

nymi głównie przez pseudokibiców  

z Chorwacji były bezpieczne, choć Polscy 

fanatycy, mimo nienajlepszego wyniku 

reprezentacji Polski na boisku, dali znać  

o sobie poza stadionem podczas regularnej 

bijatyki z Rosjanami. Prawdopodobnie nikt 

dzisiaj nie wyobraża sobie derbów War-

szawy czy Krakowa, które toczone będą  

w pokojowej atmosferze, jednakże rolą 

państwa jest dbanie o bezpieczeństwo 

obywateli, a służby nie mogą dopuścić do 

eskalacji konfliktów na stadionach. Zakaz 

stadionowy jest środkiem prawnokarnym 

mającym zapobiegać tego typu zdarze-

niom. Oczywiste jest, że całkowite wyeli-

minowanie agresji pośród kibicami zwa-

śnionych drużyn jest niemożliwe, jednakże 

obiekty sportowe powinny być bezpiecz-

nym miejscem, gdzie głównymi aktorami 

są zawodnicy, a nie stadionowi chuligani. 

Wprawdzie zakaz ten ma charakter profi-

laktyczny, jednakże zastosowanie go wo-

bec osoby, która swoim zachowaniem po-

twierdza, że zagraża bezpieczeństwu 

uczestników imprez masowych jest ko-

nieczne i zasługuje na aprobatę. 

 



 

 LXI 

Zakaz klubowy – wybrane problemy w obecnej regulacji 

 

elem wprowadzenia instytucji 

zakazu klubowego do polskiego 

prawa (art. 14 ustawy z dnia 20 

marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych
1
 – dalej: u. b. i. m.) było przy-

znanie organizatorom skutecznego środka 

pociągnięcia do odpowiedzialności osób 

uczestniczących w imprezie masowej, 

które naruszyły obowiązki wynikające  

z regulaminu imprezy (także obiektu lub 

terenu). Ma on zapewnić spokój i bezpie-

czeństwo uczestnictwa w rozgrywkach 

sportowych, a także ograniczyć patolo-

giczne zachowania widzów w czasie ich 

trwania.  

  Zakaz klubowy jest często mylony 

z zakazem wstępu na imprezę masową. 

Zakaz klubowy jest czynnością fakulta-

tywną dokonywaną przez organizatora, 

która polega na zakazie uczestniczenia  

w kolejnych imprezach masowych prze-

prowadzonych przez organizatora meczu 

piłki nożnej i jest nakładany na osobę 

(osoby), które dopuściły się naruszenia 

obowiązującego regulaminu obiektu (tere-

nu) lub regulaminu imprezy
2
. Z kolei za-

kaz wstępu na imprezę masową (potocznie 

                                                           
1
 Dz. U. z 2009 r., nr 62, poz. 504 z późn. zm. 

2
 Majewski J., Klubowy zakaz stadionowy – anali-

za regulacji ustawowej, „Przegląd Sądowy” 2013, 

nr 3, s. 76.  

zwany zakazem stadionowym) jest środ-

kiem karnym (art. 39 § 2c kodeksu karne-

go - dalej: k. k.), który orzekany
3
 jest 

przez sąd w przypadku stwierdzenia,  

że przestępstwo albo wykroczenie zostało 

popełnione przez sprawcę w związku  

z imprezą masową, a udział sprawcy  

w imprezach masowych zagraża dobrom 

chronionym prawem, np. bezpieczeństwu, 

zdrowiu, życiu, mieniu
4
. Istota tych insty-

tucji, pomimo niewielkich różnic, jest toż-

sama i polega na odebraniu możliwości 

uczestniczenia w meczu piłki nożnej.  

  Nie ma żadnych przeciwwskazań 

do objęcia osoby równocześnie zakazem 

wstępu na imprezę masową i zakazem 

klubowym. Z logicznego punktu widzenia 

możliwe jest, żeby naruszenie postano-

wień regulaminów (które doprowadziło do 

wydania zakazu klubowego), jednocześnie 

wypełniało znamię czynu zabronionego 

stanowiącego podstawę do wydania przez 

sąd zakazu stadionowego.  Może to spo-

wodować naruszenie zasady prawnej ne

                                                           
3
 Obligatoryjnie orzeka się go za wykroczenia  

z art. 50, 51, 52 a, 124, 143 Kodeksu wykroczeń 

lub art. 54 - 56 u. b. i. m. 
4
 Rejman J., Instytucja zakazu klubowego oraz 

zakazu wstępu na imprezę masową w świetle obo-

wiązujących uregulowań prawnych – wybrane 

aspekty [w:] Filozoficzne i społeczne aspekty spor-

tu i turystyki, J. Kosiewicz, E. Małolepszy,  

T. Drozdek - Małolepsza (red.), Częstochowa 

2016, s. 246 - 247. 

C 
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 bis in idem - uczestnik zostanie podwójnie 

ukarany za popełnienie tego samego czy-

nu.   

  Organizator meczu piłkarskiego 

otrzymał prawo do nakładania zakazu klu-

bowego na osobę, która dopuściła się naru-

szenia postanowień regulaminu (regulami-

nów). Przepisy u. b. i. m. niestety nie pre-

cyzują czynów i stopnia ich naruszenia 

(np. czy ma to być naruszenie zawinione)  

za jakie organizator może nałożyć zakaz 

klubowy na uczestników meczu piłkar-

skiego.   

  Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3  

u. b. i. m. to organizator ustala warunki 

uczestnictwa i zasady zachowania się osób 

i udostępnia je uczestnikom imprezy ma-

sowej w formie regulaminu obiektu (tere-

nu) oraz regulaminu imprezy masowej.  

Z tego przepisu wynika, że może on do-

wolnie określić, jakiego rodzaju zachowa-

nia mogą uzasadniać zastosowanie zakazu 

klubowego. Mogą to być czyny zabronione 

przez prawo (przestępstwa albo wykrocze-

nia), ale jak się wydaje również zachowa-

nia niepenalizowane przez ustawę, np. nie-

cenzuralne okrzyki, flagi i transparenty  

o treściach prowokacyjnych
5
. Dodatko-

wym problemem jest fakt, że regulaminy 

nie podlegają żadnej weryfikacji, np. za-

twierdzeniu przez inny.  

                                                           
5
 Kąkol C., Zakaz klubowy: jak się pozbyć chuliga-

na, „Rzeczpospolita”, 4.05.2011 r., s. C8.  

 Znaczna swoboda i arbitralność 

organizatorów w zakresie opracowywania 

regulaminów prowadzi do konstatacji,  

że mogą one wprowadzać szersze ograni-

czenia praw i wolności niż czyni to  

u. b. i. m. W związku z tym dochodzi do 

naruszenia art. 31 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 

3 Konstytucji RP wyrażającego zasadę 

wyłączności ustawy w sferze wolności  

i praw człowieka oraz zasadę proporcjo-

nalności w ograniczaniu korzystania
6
.  

 Nowelizacją z 2011 r.
7
 zakres 

przedmiotowy został znacznie rozszerzony 

i zakaz klubowy nie jest już tylko powią-

zany z obiektem sportowym, na którym 

doszło do naruszenia regulaminu. Z wpro-

wadzonego do art. 14 ustępu 1a wynika,  

że zakaz ten dotyczy również kolejnych 

imprez masowych przeprowadzanych  

z udziałem drużyny organizatora rozgry-

wanych poza siedzibą organizatora. We-

dług uzasadnienia do projektu wprowadze-

nie tej zmiany miało umożliwić „rozsze-

rzenie zastosowania zakazu klubowego na 

wyjazdowe mecze drużyny, jak również 

zastosowanie zakazu za naruszenie regu-

laminu imprezy masowej lub regulaminu 

obiektu popełnione przez kibica na meczu 

                                                           
6
 Warchoł M., Konstytucyjne problemy bezpieczeń-

stwa imprez masowych, „Przegląd Legislacyjny” 

2012, nr 2, s. 37. 
7
 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie usta-

wy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 217, poz. 

1280). 
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wyjazdowym”
8
. Wydaje się, że ustawo-

dawca nie dostrzega art. 15 ust. 3 pkt 2 u. 

b. i. m., który przyznaje organizatorowi 

meczu piłki nożnej lub podmiotom przez 

niego uprawnionym do dystrybucji prawo 

odmowy sprzedaży biletu wstępu lub inne-

go dokumentu uprawniającego do przeby-

wania na nim osobie (osobom) wobec któ-

rej zastosowano zakaz klubowy. W dodat-

ku na podstawie treści art. 14 ust. 1a u. b. i. 

m nie sposób rozstrzygnąć, czy ustawo-

dawcy chodzi o regulaminy wydane przez 

organizatora imprezy masowej w miejscu, 

na którym odbywa się impreza masowa, 

czy też musimy uwzględniać naruszenie 

regulaminów obiektu (terenu) lub imprezy 

masowej dotyczące drużyny gości
9
. Cha-

osu dopełnia fakt, że regulaminy różnych 

organizatorów mogą posiadać różną treść.   

 Poza prawem organizatora do na-

kładania zakazu klubowego, brak  

w u. b. i. m. explicite określonych upraw-

nień w zakresie uchylania lub zawieszania 

tegoż zakazu.   

  Art. 14 ust. 2 u. b. i. m. stanowi  

o tym, że okres obowiązywania zakazu 

klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata 

od dnia jego wydania. Poza terminem 

                                                           
8
 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy  

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-

wych oraz zmianie niektórych innych ustaw,  

a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku  

z organizacją Turniej Finałowego UEFA EURO 

2012, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/CFB1 

540F5938F1E4C12578A800272E21/$file/4281.pdf 

[dostęp: 4.04.2017 r.]  
9
 Majewski J., op. cit.., s. 80 - 81.  

maksymalnym brak jednak: minimalnego 

okresu obowiązywania zakazu
10

, wskaza-

nia jednostki czasu, w jakiej powinien być 

wymierzany (tj. w dniach / tygodniach / 

miesiącach / latach) oraz momentu zaist-

nienia zdarzenia stanowiącego podstawę 

nałożenia.  

  Niekiedy podnosi się argument, by 

czasu trwania zakazu klubowego powinno 

się określać, wskazując konkretne imprezy 

masowe, w których osoba ukarana nie bę-

dzie mogła uczestniczyć. To stanowisko 

nie zasługuje jednak na aprobatę, gdyż 

mecze mogą zostać odwoływane lub prze-

sunięte, co prowadziłoby do tego że czas 

obowiązywania okazałby się „ruchomy”  

i nie dałoby się go dokładnie określić 

(oczywiście pamiętając o nieprzekraczal-

nym terminie 2 lat). Dodatkowo wykładnia 

literalna tego przepisu nie wskazuje na to, 

żeby ustawodawcy w określeniu czasu 

obowiązywania zakazu chodziło o liczbę 

imprez masowych.   Art. 14 ust. 3  

u. b. i. m. stanowi o terminie, w jakim or-

ganizator meczu piłki nożnej informuje 

osobę o zastosowaniu wobec niej zakazu 

klubowego. Termin ten wynosi 7 dni i jest 

terminem instrukcyjnym
11

. Poza tym orga-

nizator określa okres obowiązywania zaka-

                                                           
10

 Wydaje się, że minimalny okres obowiązywania 

zakazu klubowego może wynosić nawet jeden 

dzień.   
11

 Jest to termin ustanowiony dla organu i jego 

upływ nie pozbawia organu administrującego kom-

petencji do rozstrzygnięcia sprawy, wydania decy-

zji a także nie powoduje przedawnienia orzekania.  
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zu uczestnictwa tej osoby.   

  W przepisie nie wspomniano nie-

stety o sposobie przekazania informacji,  

co może prowadzić do sporych utrudnień 

w terminowym (7 dniowym) poinformo-

waniu osoby ukaranej. De lege lata można 

przyjąć dopuszczalność formy ustnej 

udzielenia informacji, z równoczesnym 

sporządzeniem protokołu z jej ogłoszenia 

osobie, której zakaz ten dotyczy
12

. W prak-

tyce najczęściej organizatorzy doręczają 

orzeczenia o nałożeniu zakazu klubowego 

w trybie art. 39 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej: k. p. a.) – dorę-

czają pismo za pokwitowaniem przez ope-

ratora pocztowego. Takie działanie organi-

zatorów prowadzi do pytań dwojakiego 

rodzaju:  

1) w jaki sposób organizator będzie 

posiadał informacje o adresie za-

meldowania lub zamieszkania osób 

uczestniczących w meczach piłki 

nożnej? 

2) dlaczego do doręczania orzeczeń  

o zakazie klubowym stosuje się 

przepisy k. p. a. skoro u. b. i. m. 

wyłącza ich wykorzystanie?  

Art. 13 ust. 4 u. b. i. m. zawiera zbiór za-

mknięty danych identyfikujących osoby 

uczestniczące w meczu piłki nożnej i brak 

w nim danych adresowych. Prowadzi to do 

                                                           
12

 Kotowski W., Kurzępa B., Bezpieczeństwo im-

prez masowych. Komentarz do ustawy o bezpie-

czeństwie imprez masowych, Warszawa 2012, s. 91.  

wniosku, że organizatorzy nie ma mają 

prawa gromadzić takich informacji. Art. 4 

u. b. i. m. w sposób wyraźny wyłącza regu-

lację k. p. a. przy stosowaniu przepisów  

o zakazie klubowym. W związku z powyż-

szym właściwa byłaby zmiana przepisu lub 

doprecyzowanie obowiązków organizato-

rów
13

.   

  Zakaz klubowy wydaje się  

w formie orzeczenia, które nie jest decyzją 

w rozumieniu przepisów k. p. a. W 2011 r. 

wprowadzono możliwość wniesienia wnio-

sku o ponowne rozpatrzenie sprawy. No-

welizacja art. 14 u. b. i. m. z 2015 r. do-

prowadziła zmiany zagadnienia związane-

go z prawem odwołania się od nałożonego 

na uczestnika zakazu klubowego. Dotych-

czas (w usuniętym art. 14 ust. 4a  

u. b. i. m.) osoba ukarana miała prawo 

wniesienia odwołania od zakazu zastoso-

wanego przez organizatora meczu piłki 

nożnej do właściwego podmiotu prowa-

dzącego rozgrywki. Regulacja została 

zniesiona i wprowadzono rozwiązanie po-

legające na przyznaniu prawa do wniesie-

nia wniosku o ponowne rozpatrzenie spra-

wy do tego samego podmiotu, który dany 

zakaz klubowy wydał.   

  Celem zmian było doprecyzowanie 

przepisu i ustalenie jaki instrument odwo-

ławczy służy osobie ukaranej zakazem 

                                                           
13

 Szerzej o propozycjach de lege ferenda dotyczą-

cych art. 14 ust. 3 u. b. i. m.: Majewski J., op. cit., 

s. 89.  
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klubowym. Ustawodawca zadecydował,  

że ma to być wniosek o ponowne rozpa-

trzenie sprawy
14

. Pomimo zmian nadal  

w stosunku do ich treści stawiane są zarzu-

ty natury konstytucyjnej. Przede wszyst-

kich zarzuty odnoszą się do trybu rozstrzy-

gania sprawy przez organizatora meczu 

piłki nożnej. Trudno uznać, że jest to 

sprawa rozstrzygana w trybie administra-

cyjnym. Kontrola sądowa takiego roz-

strzygnięcia odbywa się już w reżimie po-

stępowania sądowoadministracyjnego. 

Przedmiotem postępowania sądowoadmi-

nistracyjnego jest sprawa administracyjna, 

czyli rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi 

na działanie lub bezczynność organu wy-

konującego administrację publiczną, a nie 

kwestia odpowiedzialności prawnej danej 

osoby za popełniony czyn
15

. Skutkuje to 

tym że prawo do sądu (wypowiedziane  

w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) doznaje 

naruszenia w zakresie realności kontroli 

ustaleń faktycznych poczynionych przez 

organizatora meczu piłki nożnej.  

  Do momentu wprowadzenia ust. 8a 

do art. 14 u. b. i. m. osoba, na którą został 

nałożony zakaz klubowy była faktycznie 

pozbawiona prawa do sądu. Przepisy te 

tworzyły postępowanie odwoławcze, które 

                                                           
14

 Uregulowanie to jest odpowiednikiem wniosku  

o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidzianego  

w art. 127 § 3 k. p. a.  
15

 Bułat A., Klubowy zakaz stadionowy – sankcja 

administracyjna czy środek penalny?, „Prokuratura 

i Prawo” 2014, nr 9, s. 163.  

określał sam organizator imprezy, co jak 

się wydaje naruszało art. 77 ust. 2 Konsty-

tucji RP stanowiący o tym, że nie można 

nikomu zamykać drogi sądowej dochodze-

nia naruszonych praw lub wolności. 

  Art. 14 ust. 8a dodany do ustawy  

w 2015 r. stanowi, że od orzeczenia zawie-

rającego zakaz klubowy osoba nim ukara-

na ma prawo wniesienia skargi do właści-

wego sądu administracyjnego. Pomimo że 

takie uprawnienie wprost z ustawy nie 

przysługuje ukaranemu, to znajduje swoje 

uzasadnienie w postanowieniu Naczelnego 

Sądu Administracyjnego (dalej: NSA)  

z dnia 2.10.2012 r. (sygn. I OSK 

2220/12)
16

.   

  Zastanawiające jest jednak, czy 

regulacja ta spełnia standardy konstytucyj-

ne w zakresie prawa do sądu. Swoje wąt-

pliwości w tym zakresie podniósł m. in. 

Rzecznik Praw Obywatelskich
17

.   

  W judykacie Europejskiego Trybu-

nału Praw Człowieka (dalej: ETPC)  

w sprawie Engel i in. v. Holandia
18

 usta-

nowiono 3 kryteria w oparciu o które defi-

                                                           
16

 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie 

ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 

niektórych innych ustaw, dostępna w Internecie: 

http://orka.sejm.gov.pl/druki7ka.nsf/0/7A497EAD 

A2F08670C1257E9E0 027E0FA/%24File/3822.pdf 

[dostęp: 4.04.2017 r.]  
17

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Bezpiec

zenstwo_imprez_masowych_stanowisko_RPO_290 

32016.pdf [dostęp: 4.04.2017 r.]  
18

 Wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 1976 r., 5100/71,  

(dostępny w Internecie: http://hudoc.echr.coe.int/en 

g?i=001-57479 [dostęp: 4.04.2017 r.]).  
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niuje się „oskarżenie w sprawie karnej” na 

gruncie art. 6 Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka (dalej: EKPC). Na ich 

podstawie może odróżnić czy dana sprawa 

powinna być rozpatrywana w postępowa-

niu karnym, czy też innym (np. dyscypli-

narnym albo administracyjnym). Są to
19

:  

1) określenie w skład jakiego systemu 

prawnego (np. prawa karnego, pra-

wa administracyjnego) wchodzą 

przepisy odnoszące do danego zda-

rzenia stanowiącego przedmiot po-

stępowania;  

2) stwierdzenie czy czyn ma charakter 

powszechny - „oskarżenia w spra-

wie karnej” odnosi się do wszyst-

kich jednostek; 

3) dolegliwość grożąca za dany czyn  

- karę kryminalną charakteryzuje 

to, że spełnia ona funkcję odstra-

szającą, prewencyjną oraz odweto-

wą.  

Wypełnienie nawet jednego kryterium sta-

nowi podstawę do rozumienia postępowa-

nia jako „oskarżenia w sprawie karnej”.  

 Oceniając istotę tego zakazu, to jest 

on tożsamy z środkiem karnym z art. 39 

pkt 2c k. k. – zakazem wstępu na imprezę 

masową. Dodatkowo ma charakter po-

wszechny (obejmuje każdą osobę fizycz-

                                                           
19

 Na podstawie: https://www.rpo.gov.pl/sites/de 

fault/files/Wniosek_do_TK_ws_bezpieczenstwa_i

mprez_masowych.pdf  [dostęp: 4.04.2017 r.] 

ną), bo ukaranie zakazem klubowym nie 

musi dotyczyć tylko zachowań w trakcie 

trwania meczu piłki nożnej. Pociągnięcie 

do odpowiedzialności może nastąpić rów-

nież za inne zachowania, np. w czasie, gdy 

nie odbywa się mecz, które naruszają regu-

lamin obiektu (terenu). A wyniku noweli-

zacji z 2011 r. i rozszerzenia zakresu pod-

miotowego (art. 14 ust. 1a u. b. i. m.) skut-

ki nałożenia zakazu mają charakter pu-

blicznoprawny (erga omnes, nie zaś inter 

partes), bo z regulacji wynika, że osoba 

ukarana za złamanie regulaminu (regula-

minów) w czasie jednej imprezy traci nie 

tylko prawo do udziału na meczach roz-

grywanych na obiekcie, którego regulamin 

(regulaminy) naruszyła, ale na wszystkich 

meczach piłki nożnej na wszystkich obiek-

tach w kraju.  

 W związku z powyższym zakaz 

klubowy ma charakter środka karnego, 

mimo zamysłu ustawodawcy, w którym 

miał on stanowić sankcję administracyjną. 

Niestety przez działania ustawodawcy, 

który doprowadził do pomieszania elemen-

tów systemów prawa: karnego, prywatnego 

i administracyjnego, występuje problem  

z wyborem odpowiedniej procedury. Zakaz 

klubowy, mimo że ma charakter środka 

karnego (prawo karne), jest wydawany na 

podstawie regulaminu (źródło prawa pry-

watnego), a kontrola jego legalności należy 
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do sądów administracyjnych (prawo admi-

nistracyjne)
20

. 

 Wybór procedury powinien być 

dostosowany do specyfiki sprawy, aby 

zapewnić realizację zasadę sprawiedliwego 

rozpatrzenia sprawy. Wybór ten jest tym 

bardziej istotny, że podmiotowi przysługu-

ją inne uprawnienia w toku postępowania 

karnego, a inne w toku postępowania ad-

ministracyjnego.  

 Może prowadzić to jednocześnie do 

wątpliwości co do konstytucyjności tych 

rozwiązań. Grupa posłów VI kadencji  

w 2010 r. skierowała do Trybunału Kon-

stytucyjnego wniosek o stwierdzenie, że 

art. 14 ust 1, 3 - 5 i 8 u. b. i. m. jest nie-

zgodny z Konstytucją RP. Niestety doszło 

do umorzenia postępowania ze względu na 

brak podmiotu uprawnionego do złożenia 

wniosku – nastąpiło wygaśniecie manda-

tów posłów ze względu na zakończenie 

kadencji
21

.  

 W związku z powyższymi wątpli-

wościami sprawą zainteresował się Rzecz-

nik Prawo Obywatelskich i skierował 3 

grudnia 2014 r. wniosek do Trybunału 

Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgod-

ności art. 14 ust. 1, 1a i 5 u. b. i. m. z art. 2 

w zw. z art. 87 ust. 1 i z art. 73 w zw. z art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP.   

 Reasumując, należy stwierdzić,  

                                                           
20

 Ibidem.  
21

 Majewski J., op. cit., s. 95.  

że zasadność wprowadzenia do polskiego 

systemu prawnego zakazu klubowego nie 

budzi zastrzeżeń. Prawidłowy przebieg 

imprezy masowej nie zależy wyłącznie od 

organizatorów, lecz w szczególności od 

uczestników. Dlatego organizatorzy po-

winny mieć uprawnienia aby decydować, 

kto może (a kto nie) uczestniczyć w orga-

nizowanej przez nich imprezie masowej. 

Niestety w aktualnym brzmieniu przepisu 

art. 14 u. b. i. m. pojawia się szereg wąt-

pliwości natury interpretacyjnej. Nie opo-

wiadamy się za całkowitą eliminacją tej 

instytucji z porządku prawnego, ale za jej 

dookreśleniem w celu wyeliminowania 

ewentualnych zastrzeżeń co do naruszeń 

praw i wolności gwarantowanych obywa-

telom przez Konstytucję. 
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Problematyka normatywnego ujęcia e - sportu  

 

 

ozwój nowoczesnych technolo-

gii daje się niewątpliwie zaob-

serwować w rozmaitych  dzie-

dzinach ludzkiego życia. Najczęściej mó-

wi się w tym kontekście o rozkwicie na-

uki, przemysłu, farmacji i medycyny, lecz 

nieco marginalizowany wydaje się obszar 

sportu, a warto podkreślić, że jeszcze 

przed kilkoma laty trudno było przypusz-

czać choćby, że w meczach piłki nożnej 

wprowadzone zostaną powtórki wideo, 

dzięki obejrzeniu których sędziowie będą 

mogli ponownie przeanalizować podjęte 

decyzje i ewentualnie korygować swoje 

werdykty. Co istotne, wspomniany postęp 

technologiczny doprowadził nie tylko do  

rozwoju dyscyplin od dawna już znanych, 

lecz przyczynił się także do wyodrębnie-

nia dziedzin dotąd nieistniejących. Jedną  

z nich - na gruncie sportu - jest kategoria, 

którą określić można zbiorczym mianem 

„e - sport” (zwany również sportem elek-

tronicznym lub cybersportem)
1
. W pierw-

szej kolejnością warto zastanowić się nad 

tym, co należy przez to pojęcie rozumieć. 

Ustawa o sporcie
2
 w art. 2 ust. 1 zawiera 

wprawdzie definicję legalną, jednak doty-

                                                           
1
 http://prawosportowe.pl/e-sport.html [dostęp: 16. 

04.2017 r.]. 
2
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. 2010 r., nr 127, poz. 857). 

czy ona sportu in genere – w rozumieniu 

powołanej ustawy sportem są wszelkie 

formy aktywności fizycznej, które przez 

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 

wpływają na wypracowanie lub popra-

wienie kondycji fizycznej i psychicznej, 

rozwój stosunków społecznych lub osią-

gnięcie wyników sportowych na wszelkich 

poziomach. Podejmując się próby zdefi-

niowania samego e - sportu należałoby 

stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju 

rywalizacja osób (graczy), odbywająca się 

na płaszczyźnie gier komputerowych. 

Rywalizacja ta prowadzona może być za-

równo w formie rozgrywki swobodnej, 

mającej charakter gry rekreacyjnej,  

jak i współzawodnictwa profesjonalnego 

w ramach wszelkiego rodzaju turniejów
3
.  

  Warto zauważyć, że de lege lata  

e - sport jako taki nie jest unormowany 

prawnie. W latach 2007 i 2008 zostały 

wprawdzie zgłoszone interpelacje posel-

skie, w których poruszono kwestię uzna-

nia sportu elektronicznego, a tym samym 

włączenia go w poczet dyscyplin sporto-

wych, i wprowadzenia odpowiednich re-

gulacji w tym zakresie, jednak nie spotka-

ły się one wówczas ze szczególnym

                                                           
3
 http://prawosportowe.pl/gry-komputerowe-sport-

elektroniczny-tak-czy-nie.html [dostęp: 16.04.2017 

r.]. 

R 
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 entuzjazmem
4
.  

  Nieuznawanie e - sportu za dyscy-

plinę sportową wydaje się rozwiązaniem 

dość kontrowersyjnym, gdyż inne roz-

grywki - jak na przykład szachy - również 

nie wykazują związku z aktywnością fi-

zyczną i wpływu na poprawę kondycji 

uczestników, lecz Międzynarodowy Komi-

tet Olimpijski oficjalnie traktuje je jako 

„pełnowartościowe” dyscypliny sportu
5
. 

Rodzi się zatem pytanie o to, gdzie prze-

biega granica między „zwykłymi” formami 

rywalizacji a dyscyplinami sportu sensu 

stricto. 

 Przechodząc do zarysu współcze-

snego oblicza e - sportu, należy zwrócić 

uwagę, że obecnie na rynku dostępnych 

jest wiele gier i wszelkiego rodzaju plat-

form, które umożliwiają wirtualną rywali-

zację. Do najpopularniejszych z nich nale-

żą takie gry jak Dota 2, Counter-Strike: 

Global Offensive, czy League of Legends
6
. 

W ramach tych oraz wielu innych tytułów 

przygotowywane są liczne wydarzenia, 

które w dużej mierze przypominają impre-

zy organizowane w ramach rywalizacji  

w popularnych dyscyplinach jak choćby 

                                                           
4
 http://prawosportowe.pl/gry-komputerowe-sport-

elektroniczny-tak-czy-nie.html [dostęp: 16.04.2017 

r.]. 
5
 http://pl.intelextrememasters.com/news/intel-and-

esl-welcome-173000-fans-at-worlds-biggest-esports 

-event-in-history [dostęp: 16.04.2017 r.]. 
6
 http://www.gamezilla.pl/publicystyka/2016/07/na 

jpopularniejsze-gry-e-sportowe-na-swiecie [dostęp: 

16.04.2017 r.]. 

piłka nożna czy też koszykówka. Co istot-

ne, cieszą się równie dużym zainteresowa-

niem kibiców. Warto w tym miejscu 

wspomnieć, że podczas turnieju Intel 

Extreme Masters 2017, który odbywał się 

w stolicy Górnego Śląska, katowicki 

Spodek odwiedziło około 173 tys. osób. 

Odnotowano tym samym znaczny wzrost 

względem roku poprzedniego, w którym 

zawody obserwowało około 113 tys. wi-

dzów. Dodatkowo, wszystkie transmisje  

z ostatniej edycji turnieju obejrzało aż 46 

milionów internautów
7
. Ponadto, sama 

organizacja i oprawa wydarzeń związa-

nych z e - sportem, przygotowywana na 

potrzeby tego typu turniejów (np. efektow-

ny wygląd scen, profesjonalne oświetlenie 

i nagłośnienie) zdają się podkreślać ich 

istotną i stale rosnącą rolę. E - sport coraz 

częściej obecny jest także w ogólnopol-

skich stacjach telewizyjnych. Wobec po-

wyższego wydaje się, że tak poważne 

przedsięwzięcia zasługują na większą 

atencję ze strony władz, jak również od-

powiednie uregulowanie w ustawie o spo-

rcie. 

 Po pobieżnej charakterystyce  

dziedziny e - sportu warto ponownie od-

nieść się do przytoczonej już ustawowej 

definicji sportu, której pierwszą przesłanką 

jest podejmowanie aktywności fizycznej. 

                                                           
7
 http://pl.intelextrememasters.com/news/intel-and-

esl-welcome-173000-fans-at-worlds-biggest-esports 

-event-in-history [dostęp: 16.04.2017 r.]. 
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Tę najprościej określić można jako dowol-

ną formę ruchu ciała spowodowaną skur-

czami mięśni szkieletowych, przy których 

wydatek energii przekracza poziomy ener-

gii spoczynkowej
8
. To dość szerokie ujęcie 

prowadzić może do konstatacji, że w isto-

cie niewiele jest momentów, w których  

w mniejszym czy większym stopniu nie 

angażuje się żadnych partii mięśniowych. 

Skoro przesłankę dotyczącą aktywności 

fizycznej zdaniem ustawodawcy spełniają 

takie formy rywalizacji jak wspomniane 

już szachy, to wydaje się, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, by przejawów jej podejmo-

wanie upatrywać także w rozgrywkach  

z zakresu e - sportu. 

 Następny element ustawowej defi-

nicji sportu odnosi się do uczestnictwa 

doraźnego lub zorganizowanego, wpływa-

jącego na wypracowanie lub poprawienie 

kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój 

stosunków społecznych lub osiągnięcie 

wyników sportowych na wszelkich pozio-

mach
9
. Nie ulega najmniejszej wątpliwo-

ści, że współzawodnictwo e - sportowców 

może mieć zarówno charakter jednorazo-

wy, jak i odbywać się w ramach cyklicz-

nych, zorganizowanych turniejów. Efek-

tem prowadzonej rywalizacji ma być, po 

pierwsze, poprawa kondycji fizycznej  

                                                           
8
 http://psychologiazdrowia.pl/zalecany-przez-who-

poziom-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-doroslych, 

[dostęp: 16.04.2017 r.]. 
9
 Art. 2 ustawy o sporcie. 

i psychicznej uczestników. Sformułowanie 

to nastręcza pewnych wątpliwości, bowiem 

zgodnie z zasadami wykładni językowej  

- z uwagi na posłużenie się przez ustawo-

dawcę spójnikiem charakterystycznym dla 

koniunkcji – należałoby skłaniać się ku 

stanowisku, że jednocześnie zaistnieć po-

winny oba wymienione cele (tj. zarówno 

poprawa kondycji fizycznej, jak i poprawa 

kondycji psychicznej). O ile wymienić 

można liczne przykłady rozwoju psychicz-

nego (choćby poprawa koncentracji gra-

czy), o tyle dyskusyjne wydaje się to, czy  

e - sport wywiera pozytywny wpływ na 

sferę fizyczną zawodników. Wydaje się 

jednak, że za jego przejawy uznać można 

na przykład poprawę czasu reakcji i reflek-

su e - sportowców.   

  Kolejnym kryterium, o którym 

mowa w ustawowej definicji sportu, jest 

rozwój stosunków społecznych. W dobie 

internetu trudno nie zauważyć rosnącej 

liczby wiadomości związanych z e - spor-

tem, istnienia szeregu portali tematycznych 

poświęconych tej tematyce czy też publi-

kowania filmów jej dotyczących. Wszyst-

kie wymienione przykłady mają niewąt-

pliwie wpływ na zacieśnianie więzów po-

między uczestnikami społeczności zainte-

resowanej omawianym zjawiskiem, pro-

wokują do dyskusji, a także stają się pre-

tekstem do nawiązywania znajomości, któ-

re następnie rozwijają się podczas spotkań 
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przy okazji organizowanych na całym 

świecie turniejów e - sportowych.   

  Ostatnim z wymienionych warun-

ków uznawania danej rywalizacji za sport  

jest kwestia osiągania wyników na wszel-

kich poziomach. Obecnie na rynku sportu 

elektronicznego funkcjonuje olbrzymia 

liczba klubów i zespołów, a ponadto repre-

zentacji państw, które rywalizują ze sobą  

o różnego rodzaju tytuły i wyróżnienia. Na 

ten przykład, składająca się  z reprezentan-

tów Polski drużyna Virtus.pro bierze 

udział w rozgrywkach Counter-Strike: 

Global Offensive, konkurując z zespołami 

z innych państw i zdobywając prestiżowe  

i znaczące w świecie sportu tytuły
10

.  

 Omawiając problematykę e - sportu 

należy zwrócić uwagę także na ciemną 

stronę tego zjawiska. Otóż podobnie jak  

w przypadku klasycznych dyscyplin sportu 

słyszy się niejednokrotnie o niechlubnych 

sytuacjach stosowania substancji dopingu-

jących przez zawodników, tak i rywalizu-

jący w ramach rozgrywek e - sportowych 

nie pozostają wolni od zażywania środków 

niedozwolonych, mających na celu popra-

wienie ich wydajności w trakcie gry. Jed-

nym z najbardziej znanych środków, który 

zażywają e - sportowcy jest tak zwany Ad-

derall, który zasadniczo przeznaczony jest 

                                                           
10

 Należy podkreślić, że organizacja Virtus.pro jest 

rosyjska. Niemniej w grze Counter-Strike: Global 

Offensive zespół złożony jest z reprezentantów 

Polski.  

do leczenia nadpobudliwości psychoru-

chowej. Wśród graczy ma on natomiast 

wpływać na poprawę koncentracji
11

. Co 

więcej, podobnie jak w sporcie funkcojują 

różnego rodzaju organizacje mające za 

zadanie walkę z dopingiem, tak jedna  

z czołowych organizacji e - sportowych, 

Electronic Sports League (ESL)
12

, już od 

jakiegoś czasu przeprowadza badania 

wśród uczestników turnieju, których Ce-

lem jest wykluczenie graczy wspomagają-

cych się substancjami, a tym samym 

sprzeniewierzających się zasadzie fair 

play, która bez cienia wątpliwości powinna 

znajdować zastosowanie także w sporcie 

elektronicznym.  

 Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

rozważania, należy zastanowić się, dlacze-

go w XXI wieku cybersport w dalszym 

ciągu pozostaje poza marginesem sportu 

sensu stricto. Być może problem polega na 

tym, że w obecnych czasach, młodzi ludzie 

nadużywają korzystania ze zdobyczy tech-

niki, wobec czego prowadzone są liczne 

inicjatywy społeczne, których celem jest 

propagowanie spędzania czasu aktywnie 

na świeżym powietrzu. W tej sytuacji pod-

niesienie sportu elektronicznego do rangi 

klasycznej dyscypliny sportowej być może 

budzi u niektórych obawę wzrostu jego 

                                                           
11

 http://www.healthline.com/health/adhd/concerta-

adderall#riskgroups5 [dostęp: 17.04.2017 r.]. 
12

 https://www.eslgaming.com [dostęp: 17.04.2017 

r.]. 
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popularności, który z kolei można odbierać 

jako zaprzeczenie idei wspomnianej akty-

wizacji ludzi młodych. Wydaje się jednak, 

że najlepszym rozwiązaniem tego proble-

mu byłoby znalezienie Arystotelesowskie-

go złotego środka, który na gruncie ogól-

nego rozwoju człowieka rozumieć można 

jako zachowywanie równowagi między 

wysiłkiem fizycznym a psychicznym. Pro-

blem spędzania przez młodych ludzi zbyt 

dużej ilości czasu w świecie wirtualnym 

nie powinien służyć raczej jako argument 

do tego, by e - sport traktowany był jako 

dyscyplina drugiej kategorii. 

 Podsumowując powyższe rozważa-

nia ponownie należy zasygnalizować po-

trzebę dyskusji nad dostosowaniem przepi-

sów polskiego prawa (m. in. ustawy o spo-

rcie) do zmieniających się warunków spo-

łecznych i dostrzec problem swego rodzaju 

marginalizacji sportu elektronicznego, któ-

ry w bardzo szybkim tempie zyskuje na 

popularności. Co najistotniejsze, analiza 

ustawowej definicji sportu powinna zdaje 

się prowadzić do stanowiska, że cybersport 

uznać należałoby za odrębną dyscyplinę. 

Przytoczone przykłady i argumenty miały 

na celu ukazanie cienkiej linii granicznej 

między sportem sensu stricto w rozumie-

niu obecnie obowiązujących przepisów  

a e - sportem. Jak wykazano, zarówno ko-

rzystne, jak i niekorzystne aspekty obu 

powyższych dziedzin są niemal identycz-

ne. Podstawowy postulat de lege ferenda, 

jaki nasuwa się w kontekście e - sportu, 

zakłada, że należy zliberalizować podejście  

do definiowania sportu, zaś prawodawca 

krajowy powinien mieć na uwadze stale 

obserwowany rozwój technologii i jego 

implikacje dla różnych dziedzin życia. 

Trafną odpowiedzią na podnoszony argu-

ment dotyczący szkodliwego wpływu spor-

tu elektronicznego na rozwój młodych lu-

dzi są słowa św. Jana Bosko, które wydają 

się znajdować odniesienie do każdego ro-

dzaju rywalizacji i wszelkich form spędza-

nia czasu: Pamiętajcie także o uczciwej 

rekreacji, by rozrywki były korzystne, re-

staurowały siły ciała i odmładzały ducha. 

Uważajcie, by rozrywka nie była próżna,  

a czas darmo stracony
13

. 
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 Cyt. za: przemówienie Jana Pawła II podczas 

spotkania ze sportowcami całego świata z okazji 

międzynarodowego sympozjum na temat Oblicze  

i dusza sportu w roku wielkiego Jubileuszu (tekst 

dostępny w internecie: http://www.sport.episkopat. 

pl/dokumenty/?type=2&id=10 [dostęp: 18.04.2017 

r.]). 
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Psychologiczne aspekty sportu osób niepełnosprawnych.  

Kryzysy adaptacyjne, jakość życia i obraz własnego ciała 

 

iepełnosprawność wiąże się  

z koniecznością stawienia czo-

ła kryzysom adaptacyjnym. 

Jednym z nich jest kryzys nowości. Osoba 

niepełnosprawna cierpi z powodu ko-

nieczności zmiany swoich planów i ocze-

kiwań, staje się bardziej wycofana, mniej 

aktywna i doznaje silnych negatywnych 

emocji. Drugi kryzys dotyczy wartości 

osobistych. W jego trakcie człowiek pra-

gnie utrzymać określony obraz własnej 

osoby, mając jednocześnie problemy  

z zaakceptowaniem swojego stanu fizycz-

nego, co prowadzi do znacznego obniże-

nia jego samooceny. Kryzys rzeczywisty 

występuje natomiast w reakcji na warunki 

społeczne i materialne, w jakich żyją nie-

pełnosprawni. Spostrzeganie ograniczeń  

i obniżony standard życia wywołują po-

czucie osamotnienia
1
.   

  Niepełnosprawność ruchowa niesie 

za sobą oczywiste ograniczenia w zakresie 

fizycznym. Mimo to wielu ludzi dotknię-

                                                           
1
 Sikorska I., Odporność psychiczna i poczucie 

jakości życia sportowców z niepełnosprawnością 

(tekst dostępny w internecie: http://www.researchg 

ate.net/profile/Iwona_Sikorska/publication/306217

379_Odpornosc_psychiczna_i_poczucie_jakosci_z

ycia_sportowcow_z_niepelnosprawnoscia_Iwona_

Sikorska/links/57b377aa08ae030fe246d4d0.pdf  

[dostęp: 14.04.2017 r.]). 

tych w różnym stopniu kalectwem decy-

duje się na zaangażowanie w działalność 

sportową, traktując ją jako formę spędza-

nia wolnego czasu lub nawet karierę za-

wodową. Należy zauważyć, że tego typu 

aktywność pociąga jednak za sobą istotne 

konsekwencje w sferze psychicznej.   

  Przed omówieniem wpływu regu-

larnego podejmowania wysiłku fizyczne-

go przez osoby niepełnosprawne na ich 

jakość życia (termin ten stosuje się za-

miennie z pojęciami „satysfakcji życio-

wej” czy też „zadowolenia z życia”
2
), war-

to poświęcić uwagę czynnikom, które mo-

tywują przedstawicieli wskazanej grupy 

do uprawiania sportu. Terminu „motywa-

cja” używa się dla określenia ogółu czyn-

ników pobudzających do działania, wpły-

wających na jego kierunek oraz intensyw-

ność
3
. Z badań przeprowadzonych na nie-

pełnosprawnych sportowcach obu płci, 

wśród których najliczniejszą grupę stano-

                                                           
2
 Pieszak E., Aktywność fizyczna a jakość życia 

osób z ograniczoną sprawnością (tekst dostępny  

w internecie: http://www.stowarzyszeniefidesetra 

tio.pl/presentations0/fides10.pdf#page=135[dostęp: 

14.04.2017 r.]). 
3
 Sankowski T., Wybrane psychologiczne aspekty 

aktywności sportowej (tekst dostępny w internecie: 

http://www.wbc.poznan.pl/Content/1553/index.ht

ml#IDAQIE3E [dostęp: 14.04.2017 r.]). 

N 
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wili ludzie cierpiący na z porażenie koń-

czyn dolnych, wysuwają się interesujące 

wnioski. Okazuje się bowiem, że najczęst-

szą motywację wśród wszystkich badanych 

stanowiło dążenie do sukcesu, zaś kwestie 

zdrowotne zajmowały dopiero drugie miej-

sce
4
. Uprawianie sportu ułatwiło badanym 

nawiązanie znajomości z nowymi ludźmi, 

przez co zyskali oni szansę na większą 

integrację ze społeczeństwem. Zajęcia 

sportowe dostarczyły im wiele radości  

i pozwoliły uwolnić się od myśli o swoich 

ograniczeniach. Patrząc z praktycznego 

punktu widzenia, stali się oni również bar-

dziej niezależni, gdyż aktywność sportowa 

wpłynęła pozytywnie na ich sprawność 

fizyczną
5
, z czego wynika, że sport przy-

czynia się do minimalizowania powodów 

kryzysu rzeczywistego, wpływając tym 

samym pozytywnie na nastrój poprzez re-

dukowanie poczucia osamotnienia.  

  Badania nad satysfakcją życiową 

rozumianą jako „poczucie zadowolenia  

z własnych osiągnięć i warunków”
6
 u osób 

zdrowych i niepełnosprawnych, które 

uprawiają sport (grupa sportowców niepeł-

nosprawnych była złożona z lekkoatletów, 

zawodników kwalifikowanych,  m. in. pa-

                                                           
4
 Bolach E., Bolach B., Trzonkowski J., Motywacja 

osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu 

(tekst dostępny w internecie: http://repository.ldufk. 

edu.ua/bitstream/34606048/4089/1/06_Bolach.pdf 

[dostęp: 14.04.2017 r.]). 
5
 Ibidem, [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

6
 Pieszak E., op. cit., [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

raolimpijczyków, zawodników kadry na-

rodowej), i nieuprawiających go przepro-

wadziła E. Pieszak. Co ciekawe, nie wyka-

zały one istotnych różnic pomiędzy po-

ziomem satysfakcji z życia w obu grupach 

sportowców. Rozbieżności występowały 

natomiast pomiędzy wynikami sportow-

ców a osób nieuprawiających sportu, za-

równo w przypadku pełnosprawnych,  

jak i niepełnosprawnych badanych. Jakość 

życia lekkoatletów była wyraźnie wyższa
7
. 

Badaczka dopatruje się powodu takich 

rezultatów w tym, że sportowcy z niepeł-

nosprawnością widzą w uprawianiu sportu 

takie same wartości jak zdrowi - pośród 

nich znajduje się aspekt finansowy, dzięki 

któremu staje się on pracą zawodową. 

Oprócz tego na satysfakcję z życia wpływa 

sam fakt intensywnego uprawiania sportu 

kwalifikowanego, a także związane z nim 

sukcesy
8
.  

  W badaniach I. Sikorskiej nad jako-

ścią życia niepełnosprawnych sportowców 

(nie tylko uprawiających sport zawodowo, 

ale również amatorów; różne dyscypliny) 

ponad połowa badanych wykazywała wy-

soki poziom satysfakcji życiowej, a jedy-

nie 13% - niską
9
, co wskazuje na to,  

że aktywność fizyczna ma pozytywny 

wpływ na zadowolenie z życia nie tylko  

                                                           
7
 Ibidem, [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

8
 Ibidem, [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

9
 Sikorska I., op. cit. [dostęp: 14.04.2017 r.]. 
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w przypadku zawodowców. Wysoka ja-

kość życia świadczy o sukcesie w przejściu 

kryzysów adaptacyjnych
10

.  

  Należy zauważyć, że niepełno-

sprawność może pojawić się w życiu 

człowieka w dwojaki sposób. Może być 

ona stanem zastanym, czyli pojawić się  

w wyniku wady wrodzonej - choroby, na 

którą cierpi się od dzieciństwa. Osoby do-

tknięte kalectwem w ten właśnie sposób od 

zawsze muszą mierzyć się z pewnymi 

utrudnieniami i coraz bardziej uświada-

mianymi różnicami pomiędzy nimi a resztą 

społeczeństwa. Nie dotyka ich natomiast 

poczucie utraty pełni sprawności. Drugim 

sposobem jest wspomniana utrata spraw-

ności w późniejszych etapach życia, np. 

wskutek wypadku lub błędu medycznego. 

Inwalidztwo oznacza dla ludzi z nabytą 

niepełnosprawnością nie tylko konieczność 

przystosowania się do nowych fizycznych 

ograniczeń, lecz de facto zmianę we 

wszystkich aspektach życia - reorganizację 

zdobytych wcześniej osiągnięć rozwojo-

wych, opanowanie nowych umiejętności, 

przystosowanie się do nowej sytuacji egzy-

stencjalnej. Co istotne, niepełnosprawność 

związana jest w tym przypadku z wyda-

rzeniem krytycznym
11

.  

  Uprawianie sportu ma duży wpływ 

na obraz własnego ciała i samoocenę oso-

                                                           
10

 Ibidem, [dostęp: 14.04.2017 r.]. 
11

 Ibidem, [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

by, która się go podejmuje. Samoocena 

definiowana jest jako zespół sądów i opi-

nii, które jednostka odnosi do swoich wła-

ściwości fizycznych, psychicznych i spo-

łecznych
12

. Wskutek odnoszenia związa-

nych z nim porażek i sukcesów oraz in-

nych wynikających z niego doświadczeń 

rozwija się obiektywny obraz samego sie-

bie i realistyczna ocena swoich możliwo-

ści, zbliżona do rzeczywistych osiągnięć. 

Aktywna fizycznie młodzież ma tendencję 

do wyznaczania sobie wraz z wiekiem co-

raz ambitniejszych celów i trafniej ocenia 

możliwości ich realizacji. Wysokie na tle 

innych zawodników wyniki sportowe 

wpływają pozytywnie na kształtowanie się 

pewności siebie i wzrost samooceny, gdyż 

współzawodnictwo jest dla sportowców 

wyjątkowo ważnym obszarem osiągnięć. 

Samoocena jest istotnym zagadnieniem, 

gdyż zależą od niej: stosunki z innymi 

ludźmi, sposób reagowania w sytuacjach 

wykonywania jakiegoś zadania, to, czy 

dana osoba się go podejmie, z jak dużym 

przekonaniem będzie je realizować, a także  

skuteczność jej działania.  Osoby z wyższą 

samooceną mają ponadto większe aspira-

cje. Samoakceptacja - mająca podstawy  

w adekwatnej samoocenie - pozwala na 

przyznanie się do swoich wad i czynów. 

                                                           
12

 Besz A., Struktura wizerunku własnego ciała  

u sportowców z uszkodzeniem narządu ruchu, „Ze-

szyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej. 

Uniwersytet Szczeciński” 2012, nr 28, s. 1. 
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Czynnik ten wpływa również na tworzenie 

się samokontroli i odporności psychicz-

nej
13

. Brak wiary we własne możliwości 

spowodowany niską samooceną często 

skutkuje niepodejmowaniem wyzwań  

w strachu przed niepowodzeniem.  

  Kryzys wartości osobistych u nie-

pełnosprawnych pozostawia piętno na sa-

moocenie, która - jak wykazano w powyż-

szym akapicie - odgrywa znaczną rolę  

w życiu jednostki i może być zwiększana 

przez regularne uprawianie sportu. Dlatego 

właśnie sport może odgrywać kluczową 

rolę dla poprawy funkcjonowania ludzi, 

którzy nie są w pełni sprawni.   

  Wizerunek własnego ciała jest jed-

ną z części składowych samooceny, zaś 

jego pogorszenie pociąga za sobą obniże-

nie jej globalnego poziomu. Wpływa na 

niego własna obserwacja i reakcje innych 

ludzi na cielesność danej jednostki. Zależy 

również od kulturowych wzorców piękna. 

Wizerunek ten rozpatruje się pod kątami: 

zadowolenia z wyglądu swojego ciała  

i satysfakcji z jego sprawności
14

.  

  W badaniach A. Besz nad wizerun-

kiem własnego ciała u osób niepełno-

sprawnych porównano sportowców z dys-

funkcjami narządu ruchu (byli to członko-

wie klubów sportowych, biorący udział  

w zawodach siatkówki na siedząco, koszy-

                                                           
13

 Sankowski T., op. cit. [dostęp: 14.04.2017 r.]. 
14

 Besz A., op. cit., s. 1 - 2. 

kówki i rugby na wózkach) z niepełno-

sprawnymi, którzy nigdy nie zajmowali się 

uprawianiem sportu. Badania wykazały,  

że ci pierwsi lepiej oceniali sprawność 

swoich ciał, statystycznie oceniali się jako 

bardziej gibcy, szybsi, bardziej wytrzyma-

li, silniejsi i sprawniejsi seksualnie. Po-

strzeganie wyglądu zewnętrznego obu grup 

nie różniło się w istotny sposób - jedyny 

jego element, który był oceniany wyraźnie 

wyżej u sportowców, stanowiła muskulatu-

ra ciała. Ponadto, porównano wyniki 

otrzymane od sportowców niepełnospraw-

nych od urodzenia i tych z nabytą niepeł-

nosprawnością. Badani z wrodzonymi 

uszkodzeniami ciała oceniali zarówno 

swoją sprawność, jak i wygląd lepiej niż ci 

z nabytymi dysfunkcjami narządu ruchu
15

. 

Stwierdzono również, że zadowolenie  

z wyglądu części ciała, w obrębie których 

występowała dysfunkcja, było najniższe ze 

wszystkich. Według badaczki brak istot-

nych różnic w odbieraniu swojego wyglą-

du między grupami uprawiającymi sport  

a nieangażującymi się w działalność spor-

tową może wynikać z tego, że widoczność 

defektu ciała wywiera u osób niepełno-

sprawnych tak duży wpływ na psychikę,  

że trudno wywołać u nich pozytywne 

zmiany w postrzeganiu swojej aparycji.  

Z kolei wyniki samooceny sprawności cia-

ła wskazują na bardziej obiektywną oce-

                                                           
15

Ibidem, s. 4 - 8. 
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nę
16

.  

  Innymi zaletami uprawiania sportu są 

niewątpliwie: obniżenie lęku, depresyjności 

oraz niwelowanie poziomu stresu. W szcze-

gólności sporty zespołowe wpływają na od-

porność psychiczną, przez co są uważane za 

faktor modyfikujący ryzyko pojawienia się 

symptomów depresji. Tworząca się w drużynie 

więź ułatwia rozwój takich umiejętności jak 

porozumiewanie się, współpraca czy też empa-

tia
17

. Oznacza to, że aktywność fizyczna sama 

w sobie niweluje negatywne emocje, które 

towarzyszą kryzysowi nowości, zaś sport 

uprawiany w zespole pomaga również w przy-

stosowaniu się do życia społecznego.   

  W trakcie przywołanych już badań  

I. Sikorskiej zgłębiano również kwestię syste-

mu wartości osobistych niepełnosprawnych 

sportowców. Wyjątkową wagę okazało się 

mieć dla nich „bycie potrzebnym dla innych”. 

Możliwym wytłumaczeniem tego faktu jest to, 

że pozytywne relacje społeczne doświadczone 

w trakcie leczenia i dzięki uprawianiu sportu 

mogą spowodować pojawienie się chęci po-

mocy innym
18

.  

  Kolejnym zagadnieniem sprawdzanym 

podczas wskazanych badań była odporność 

psychiczna. Pod jej względem porównywano 

niepełnosprawnych sportowców ze studentami 

pięciu warszawskich uczelni. Grupy najbar-

dziej różniły się - na korzyść sportowców - pod 

względem wchodzącego w skład odporności 

                                                           
16

 Ibidem, s. 8 - 11. 
17

 Sikorska I., op. cit. [dostęp: 14.04.2017 r.]. 
18

 Ibidem, [dostęp: 14.04.2017 r.]. 

psychicznej czynnika sprężystości
19

. Wyższy 

wynik osiągnęli oni też w zakresie siły osobi-

stej. W przypadku pozostałych czynników 

odporności psychicznej (percepcji „ja”, per-

cepcji przyszłości, stylu ustrukturalizowanemu 

i kompetencji społecznej) nie wystąpiły istotne 

statystycznie różnice międzygrupowe
20

.  

  Ostatnią kwestią poruszoną w wyżej 

wymienionych badaniach była odwaga,  

w której skład wchodziły następujące czynniki: 

wytrzymałość, autentyczność, optymizm  

i męstwo. Osoby niepełnosprawne uprawiające 

sport otrzymały najwyższe wyniki w podska-

lach wytrzymałości i entuzjazmu. Zdaniem 

badaczki ten rezultat wskazuje na posiadanie 

przez nich znacznych umiejętności w obszarze 

znoszenia niewygód ograniczeń i odporność  

na wysiłek psychiczny i fizyczny, a także na 

zdolność do wytrwałego dążenia do celu i po-

konywania trudności. Zasoby posiadane przez 

badanych pomagają im w samorealizacji i uła-

twiają ogólny rozwój
21

.   

  Podsumowując, należy stwierdzić, że 

niepełnosprawność ruchowa niesie ze sobą nie 

tylko problemy natury fizycznej, społecznej  

i materialnej, ale również wpływające negatyw-

nie na psychikę kryzysy adaptacyjne, które nale-

ży przejść pozytywnie, aby móc prawidłowo 

dostosować się do zastanych warunków. Upra-

wianie sportu – zarówno zawodowo, jak  

i amatorsko – może mieć ogromny wpływ na 

życie osoby niepełnosprawnej i przyczynić się do 

zakończenia tych kryzysów.  

                                                           
19

 Jest to umiejętność twórczej i prężnej adaptacji 

do trudnych okoliczności. 
20

 Sikorska I., op. cit., [dostęp: 14.04.2017 r.]. 
21

 Ibidem [dostęp: 14.04.2017 r.]. 
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ie ulega wątpliwości, że nie-

odłącznym elementem każdego 

widowiska sportowego jest 

ograniczone ramami przestrzennymi 

miejsce, w którym odbywa się rywalizacja. 

Trudno jednoznacznie określić charakter 

miejsc goszczących wydarzenia sportowe          

- każdorazowo będzie on zależny od 

uprawianej dyscypliny. Obiektami, o któ-

rych mowa, mogą być np. stadiony, hale 

sportowe, baseny, lodowiska, tory, skocz-

nie czy stoki narciarskie, jak również bar-

dziej złożone typy lokalizacji, nierzadko 

wplecione  w przestrzeń publiczną jak 

choćby trasa biegu maratońskiego czy 

wyścigu kolarskiego. Na wskazanym 

gruncie warto zastanowić się, na czym 

opiera się prawo organizatora do kontro-

lowania dostępu do widowiska sportowego 

i jakie ma to znaczenie w kontekście 

ochrony jego interesów. 

  W przypadku wydarzeń sporto-

wych organizowanych w zamkniętych 

obiektach obszar rywalizacji ogranicza się 

do sztywnych ram przestrzennych wyzna-

czonych przez fizyczne cechy danej nie-

ruchomości, które dostosowane są do reguł 

konkretnej dyscypliny. Organizator wido-

wiska sportowego ma dzięki temu realną 

możliwość kontrolowania dostępu osób 

trzecich do tego widowiska, np. poprzez 

uzależnienie wstępu od spełnienia okre-

ślonego warunku (najczęściej jest to zakup 

biletu) oraz narzucenie pewnych zasad 

postępowania, w tym również zakazanie 

zachowań niepożądanych
1
. Istnieją jednak 

dyscypliny, w przypadku których miejsce 

rywalizacji wykracza poza jeden konkretny 

obiekt architektoniczny i roztacza się na 

teren otwarty. Taka sytuacja zachodzi 

choćby w przypadku wyścigów kolarskich, 

które zwykle odbywają się na drogach 

publicznych, biegu maratońskiego ulicami 

miasta czy też zawodów windsurfingo-

wych na naturalnym akwenie. W tego typu 

okolicznościach istnieją spore trudności  

w jednoznacznym określeniu sztywnych 

ram przestrzennych odbywającego się 

widowiska, niemniej organizatorzy za-

zwyczaj starają się zminimalizować zwią-

zane z tym niedogodności poprzez odgra-

dzanie za pomocą taśm czy barierek klu-

czowych elementów obszaru rywalizacji, 

                                                           
1 Wojciechowski K., Widowisko sportowe w tele-

wizji. Widowisko sportowe i audiowizualna relacja       

z niego jako dobra chronione w świetle polskiego 

prawa prywatnego, Warszawa 2005, s. 94. 

N 
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w szczególności punktu startowego i mety. 

Nie zmienia to jednak faktu, że kontrolo-

wanie przez organizatora dostępu do wi-

dowiska siłą rzeczy staje się mocno utrud-

nione
2
.     

Podstaw uprawnień organizatora 

widowiska sportowego względem osób 

trzecich w zakresie ograniczania dostępu do 

miejsca odbywania rywalizacji oraz okre-

ślania warunków udziału w widowisku 

należy doszukiwać się w przepisach ko-

deksu cywilnego dotyczących praw na 

rzeczy oraz ich ochrony. W przypadku,        

w którym wydarzenie sportowe odbywa się 

w murach zamkniętego obiektu mamy do 

czynienia z dwiema kluczowymi katego-

riami, które odnoszą się do sytuacji prawnej 

organizatora: prawem własności - jeżeli 

obiekt ten stanowi własność organizatora - 

lub posiadaniem - jeżeli organizatorowi 

przysługuje jedynie prawo użytkowania 

obiektu bądź jeśli z innego tytułu (najczę-

ściej umowy dzierżawy) jest jego posiada-

czem zależnym
3
. Podobny stan rzeczy ma 

miejsce w przypadku widowisk organizo-

wanych na otwartym terenie, z tą jednak 

                                                           
2 Ibidem. 
3
 I tak np. Stadion Wojska Polskiego w Warszawie 

przy ul. Łazienkowskiej 3 stanowi własność miasta 

stołecznego Warszawy, natomiast od 1 sierpnia 

2002 roku, na mocy umowy dzierżawy, jest w po-

siadaniu zależnym spółki Legia Warszawa S.A.,       

z kolei Stadion Miejski im. Henryka Reymana       

w Krakowie, własność miasta Krakowa, pozostaje  

w użytkowaniu spółki Wisła Kraków S.A.  

różnicą, że źródłem uprawnień do obszarów 

obejmujących przestrzeń publiczną jest 

zwykle odpowiednie zezwolenie właści-

wego organu administracji. 

O treści prawa własności stanowi 

przepis art. 140 kodeksu cywilnego, okre-

ślając je jako uprawnienie właściciela,        

z wyłączeniem innych osób, do korzystania       

z rzeczy w sposób zgodny ze społeczno        

- gospodarczym przeznaczeniem prawa, 

które mu przysługuje, co w szczególności 

legitymuje go do swobodnego rozporzą-

dzania rzeczą oraz pobierania z niej po-

żytków i innych dochodów, w granicach 

przewidzianych przez ustawy i zasady 

współżycia społecznego
4
. Przez wyłączenie 

innych osób rozumieć należy zobowiązanie 

przez ustawodawcę wszystkich innych niż 

właściciel podmiotów do „szczególnego 

rodzaju świadczeń w stosunku do właści-

ciela, polegających na powstrzymywaniu 

się od ingerencji w sferę jego zachowań”
5
. 

Owo nieingerowanie, polegające na nie-

czynieniu (non facere), stanowi negatywną 

stronę prawa własności. Poza przewidzia-

nymi w ustawie wyjątkami osoby inne niż 

właściciel mogą ingerować w sferę jego 

                                                           
4
 Art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), dalej 

jako: kodeks cywilny. 
5
Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks cywilny. 

Komentarz, Warszawa 2016, http://sip.legalis.pl 

[dostęp: 04.04.2017 r.]. 
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uprawnień jedynie za jego zgodą
6

. Nie 

ulega zatem wątpliwości, że organizator 

widowiska sportowego odbywającego się  

w obiekcie, którego jest właścicielem,      

w zakresie wykonywania swego prawa 

może kontrolować dostęp osób trzecich do 

widowiska przez określenie warunków 

wstępu oraz dozwolonego zachowania na 

terenie obiektu pod rygorem odmowy 

wstępu, o ile tylko sposób sprawowania tej 

kontroli nie pozostaje w sprzeczności      

z prawem lub zasadami współżycia spo-

łecznego.  

Środkiem ochrony tych uprawnień 

jest roszczenie negatoryjne, o którym sta-

nowi art. 222 §2 k.c. Zgodnie z tym prze-

pisem osoba, której własność została naru-

szona w sposób inny niż przez pozbawienie 

jej faktycznego władztwa nad rzeczą, może, 

za pomocą wspomnianego roszczenia, żą-

dać przywrócenia stanu zgodnego z pra-

wem i zaniechania naruszeń
7
. Bezprawność 

takiego naruszenia, będąca konieczną 

przesłanką roszczenia negatoryjnego, bę-

dzie zachodziła w sytuacji, gdy „właściciel 

nie wyraził zgody na określone działania 

naruszające jego prawo własności”
8
. Co 

ważne  w  kontekście rozpatrywanej pro-

blematyki, roszczenie negatoryjne przy-

                                                           
6

 Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, 

Warszawa 2012, s. 67. 
7
 Art. 222 § 2 kodeksu cywilnego. 

8
 E. Gniewek, P. Machnikowski, op. cit., http://sip. 

legalis.pl [dostęp: 05.04.2017 r.]. 

sługuje także użytkownikowi rzeczy
9
 oraz 

dzierżawcy
10

.  

Innym środkiem ochrony, dostęp-

nym zarówno właścicielowi obiektu,       

w którym odbywa się widowisko sportowe, 

jak i jego posiadaczowi zależnemu, jest 

ochrona posesoryjna, ustanowiona przez 

ustawodawcę przepisem art. 344 k. c. Po-

lega ona na roszczeniu zbliżonym treścią do 

roszczenia negatoryjnego, które przysłu-

guje jednak każdemu posiadaczowi, bez 

względu na jego dobrą wiarę oraz tytuł 

prawny do rzeczy. Posiadacz, którego fak-

tyczne władztwo nad rzeczą zostało naru-

szone, może więc żądać przywrócenia stanu 

poprzedniego i zaniechania naruszeń. 

Roszczenie przysługuje zarówno przeciw 

temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, 

jaki i przeciw temu, na czyją korzyść owo 

naruszenie nastąpiło
11

. Jak wskazują      

J. Ignatowicz i K. Stefaniuk, roszczenie 

posesoryjne może, w zależności od rodzaju 

naruszenia posiadania, przybrać postać 

roszczenia idącego dalej - o ochronę utra-

conego posiadania, a więc o jego przy-

wrócenie przez wydanie rzeczy, albo rosz-

czenia o mniejszej „intensywności”        

- o ochronę polegającą na wydaniu wobec 

naruszającego posiadanie odpowiednich 

                                                           
9
 Art. 251 kodeksu cywilnego. 

10
 Art. 694 w zw. z art. 690 kodeksu cywilnego.   

11
 Art. 344 §1 kodeksu cywilnego. 
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zakazów lub nakazów
12

. W kontekście 

ochrony interesów organizatora widowiska 

sportowego jako posiadacza miejsca od-

bywania widowiska istotny jest jedynie 

drugi z wymienionych przypadków, trudno 

bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której 

podmiot taki zostałby całkowicie pozba-

wiony faktycznego władztwa nad miejscem 

rywalizacji. Chodzi raczej o przypadki 

zachowań osób znajdujących się na terenie 

obiektu w sposób niezgodny ze z góry 

określonymi przez organizatora warunkami 

uczestnictwa w wydarzeniu.  

Rodzi się jednak pytanie, czy nie-

przestrzeganie takich warunków nie sta-

nowi jedynie niewykonania zobowiązania 

wynikającego z umowy między organiza-

torem a osobą, która przez spełnienie wy-

magań dotyczących wstępu (np. zakup 

biletu i wejście na teren obiektu) akceptuje 

te warunki w sposób konkludentny - skut-

kowałoby to jedynie odpowiedzialnością ex 

contractu. Za takim stanowiskiem prze-

mawia tzw. kontraktowa teoria ochrony 

interesów organizatora widowiska sporto-

wego, zgodnie z którą podstawą tej ochrony 

jest właśnie umowa między organizatorem 

a osobami wstępującymi na teren obiektu, 

zobowiązująca je do niepodejmowania 

pewnych określonych działań. Koncepcja 

ta wydaje się jednak wątpliwa z uwagi na 

                                                           
12

 Ignatowicz J., Stefaniuk K., op. cit., s. 338.  

dwa zasadnicze mankamenty. Po pierwsze, 

bezpodstawnie narzuca organizatorowi 

generalizację zasad warunkujących dostęp  

do widowiska dla wszystkich osób, podczas 

gdy może on te zasady swobodnie różni-

cować, uzależniając je od kategorii pod-

miotu ubiegającego się o pozwolenie na 

wstęp. Wszak inne wymagania mogą być 

stawiane osobom wchodzącym na stadion 

w charakterze kibiców, inne zaś przedsta-

wicielom mediów. Po drugie, naruszenie 

określonych przez organizatora zasad po-

stępowania na terenie obiektu w trakcie 

widowiska może być potraktowane jako 

warunek rozwiązujący zawartą wcześniej 

umowę, co prowadzi do ustania jej sku-

teczności i pozwala uprawnionemu na 

skorzystanie ze środków ochrony własności  

i posiadania
13

.   

Wyraźnym ograniczeniem ochrony 

interesów organizatora widowiska sporto-

wego na podstawie prawa własności i po-

siadania jest wspomniany na wstępie 

szczególny przypadek dyscyplin, w których 

miejsce rywalizacji nie ogranicza się do 

jednej konkretnej nieruchomości, lecz 

obejmuje teren otwarty. W sytuacjach ta-

kich organizator pozostaje bez ochrony 

prawnej w stosunku do działań podejmo-

wanych z zewnątrz (jak choćby nagrywanie 

widowiska z sąsiednich nieruchomości). 

                                                           
13

 Wojciechowski K., op. cit., s. 100 - 101. 
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Nie znajduje bowiem w tym przypadku 

zastosowania przepis art. 144 k. c., doty-

czący zakazu immisji, gdyż działania takie 

jak rejestrowanie wydarzenia nie stanowią 

zakłócenia korzystania z nieruchomości, 

ale jedynie „przejęcie niematerialnych 

aspektów świadczeń składających się na 

widowisko, które odbywa się w ramach 

przestrzennych danej nieruchomości”
14

.  

Na prawo własności i posiadania 

miejsca odbywania widowiska sportowego 

jako podstawowe źródło ochrony interesów 

organizatora wskazuje europejskie prawo 

konkurencji. W wyroku z 8 października 

2002 r. europejski Sąd I Instancji, w spra-

wie dotyczącej systemu Eurowizji, wskazał 

organizatora wydarzenia sportowego jako 

właściciela praw telewizyjnych, przyjmując 

za przesłankę przysługiwania tych praw 

właśnie możliwość kontrolowania dostępu 

do miejsca odbywania się wydarzenia
15

. 

Podobny pogląd wyraziła Komisja Euro-

pejska w decyzji z 23 lipca 2003 r. ws. 

wspólnej sprzedaży praw komercyjnych do 

Ligi Mistrzów UEFA, stwierdzając, że     

w każdym poszczególnym meczu w ramach 

                                                           
14

 Ibidem, s. 101 - 102. 
15

 Wyr. Sądu I Instancji (druga izba w składzie 

powiększonym) z dnia 08.10.2002 r., w połączonych 

sprawach Métropole Télévision SA (M6) (T-185/00), 

Antena 3 de Televisión SA (T-216/00), Gestevisión 

Telecinco SA (T-299/00) i SIC - Sociedade Inde-

pendente de Comunicação SA (T-300/00) przeciwko 

Komisji Wspólnot Europejskich, pkt. 61, http:// 

www.curia.europa.eu [dostęp: 2.04.2017 r.]. 

wspomnianych rozgrywek klub gospoda-

rzy, jako podmiot uprawniony do użytko-

wania obiektu będącego miejscem rywali-

zacji
16

, ma prawo do odmowy przyznania 

przedstawicielom mediów pozwolenia na 

nagrywanie spotkania
17

. 

Reasumując, prawo własności i po-

siadania miejsca, w którym prowadzona 

jest rywalizacja sportowa, stanowią jedne  

z podstawowych źródeł ochrony interesów 

organizatora tego widowiska. Stanowisko 

to znajduje swoje odzwierciedlenie        

w orzecznictwie organów Unii Europejskiej 

poświęconym europejskiemu prawu kon-

kurencji. Na gruncie prawa krajowego 

podstawę ochrony prawnej interesów or-

ganizatora wydarzeń sportowych statuują 

przepisy kodeksu cywilnego dotyczące 

prawa własności i posiadania, które legi-

tymują go do korzystania ze środków 

ochrony tych praw względem osób je na-

ruszających. Podstaw ich odpowiedzialno-

                                                           
16

 Autorzy decyzji użyli sformułowania the football 

ground, które w dokładnym tłumaczeniu oznacza 

„boisko”, jednak w kontekście odmowy przyznania 

przedstawicielom mediów pozwolenia na nagrywa-

nie meczu określenie to należy raczej rozumieć jako 

„stadion”, a więc pojęcie szersze, obejmujące swym 

znaczeniem nie tylko sam plac gry, na którym od-

bywa się akt rywalizacji, ale cały obiekt architekto-

niczny   z trybunami czy profesjonalnymi stano-

wiskami komentatorskimi włącznie.  
17

 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 23.07.2003 

r., COMP/C.2-37.398 - Joint selling of the com-

mercial rights of the UEFA Champions League, Dz. 

Urz. WE L 291 z 8.11.2003 r., pkt. 118, http:// 

www.curia. europa.eu [dostęp: 2.04.2017 r.]. 
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ści w stosunku do organizatora można 

upatrywać także w prawie zobowiązanio-

wym, jednak jest to koncepcja o ograni-

czonej skuteczności. Najwłaściwsze wy-

daje się zatem oparcie prawnej ochrony 

interesów organizatora widowiska sporto-

wego o regulacje dotyczące roszczenia 

negatoryjnego i posesoryjnego jako bar-

dziej efektywnych środków tej ochrony, 

wynikających z norm prawa cywilnego.   

 



 LXXXIV 

Casus Therese Johaug – niewiedza czy świadoma nieświadomość? 

 

odczas zeszłorocznych Letnich 

Igrzysk Olimpijskich, które odby-

ły się w Rio de Janeiro, obserwu-

jącym zmagania zawodników z pewnością 

nie brakowało sportowych emocji. Nie 

zawsze były to jednak emocje pozytywne. 

Podobnie bowiem jak w przypadku wcze-

śniejszych imprez tej rangi cieniem na 

pięknie uczciwej rywalizacji położyły się 

m. in. - ujawnione zarówno w trakcie 

igrzysk, jak i po ich zakończeniu - przy-

padki stosowania przez uczestników środ-

ków dopingujących. Wśród zawodników,  

u których wykryto obecność substancji 

niedozwolonych, znalazły się włoska że-

glarka Roberta Caputo oraz, także pocho-

dząca z Italii, siatkarka plażowa Viktoria 

Orsi Toth
1
. W toku kontroli antydopingo-

wej okazało się, że do ich organizmów 

trafił zakazany sportowcom steryd anabo-

liczny - clostebol. O ile ani nazwiska wy-

mienionych zawodniczek, ani tym bar-

dziej sama nazwa sterydu, którego zasto-

sowania dopuściły się Włoszki, nie mówią 

znacznej części kibiców zbyt wiele, o tyle 

niedługo potem wspomniany clostebol stał 

się bodaj najczęściej wymienianą w prze-

kazie medialnym substancją dopingującą. 

                                                           
1
 http://sport.pl/zimowe/1,105013,20832139,biegi-

narciarskie-zagadka-ust-theresy-johaug.html [do-

stęp: 17.04.2017 r.]. 

Wszystko za sprawą czołowej biegaczki 

narciarskiej Norweżki Therese Johaung, 

która, choć, rzecz jasna, w Rio de Janerio 

nie wystąpiła, to w analogicznym czasie 

przyłapana została na stosowaniu tego 

samego środka zabronionego
2
. Sprawa 

wywołała liczne kontrowersje, mimo że, 

jak przyznają eksperci, substancja ta ma 

znikomy wpływ na organizm człowieka  

i jest jednym z najsłabszych środków do-

stępnych na rynku
3
.   

  Niezależnie od tego przypadek 

Therese Johaug odbił się szerokim echem 

wśród kibiców, zawodniczek, trenerów  

i komentatorów biegów narciarskich na 

całym świecie. Niedowierzanie, jakie wy-

wołały wieści o obecności substancji nie-

dozwolonej w organizmie Johaug, był tym 

większy, że dotąd zawodniczka cieszyła 

się nieposzlakowaną opinią. Wszyscy za-

interesowani sprawą zaczęli przede 

wszystkim poszukiwać odpowiedzi na 

pytanie, w jaki sposób ów clostebol zna-

lazł się w organizmie Norweżki. Okazało 

się, że ze względu na panujące wówczas 

warunki atmosferyczne biegaczka miała 

                                                           
2
 http://eurosport.onet.pl/zimowe/biegi-narciarskie/ 

/therese-johaug-przylapana-na-dopingu-justyna-ko 

walczyk-wstawila-wymowne-zdjecie/yq1bgt [do-

stęp: 17.04.2017 r.]. 
3
 http://doping.pl/clostebol/  [dostęp: 17.04.2017 

r.]. 

P 
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poparzone przez słońce wargi, dlatego też 

postanowiła zastosować maść, którą zalecił 

jej lekarz norweskiej kadry
4
.  

  Trofodermin - tak właśnie nazywa 

się środek zarekomendowany Johaug przez  

lekarza, który nie wiedział albo nie chciał 

wiedzieć, że zawiera on substancje wy-

mienione na liście dopingowej. Podczas 

konferencji prasowej Norweskiej Komisji 

Antydopingowej dyrektor medyczny 

stwierdził, że Trofodermin zawiera tak 

niski poziom clostebolu, że nie był on  

w stanie w żaden sposób zwiększać wy-

dajności zawodniczki
5
. Problem zdaje się 

jednak leżeć gdzie indziej. Na opakowaniu 

maści, którą zastosowała Therese Johaug, 

widnieje jednoznaczny symbol - napis 

„DOPING” w przekreślonym, czerwonym 

okręgu. Johaug, komentując całe wydarze-

nie, zaznaczyła, że przed użyciem Trofo-

derminu zapytała lekarza, czy nie ma tam 

środków, które znajdują się na liście do-

pingowej?
6
 Na pytanie nie otrzymała jed-

nak odpowiedzi.   

  Warto wspomnieć, że historii spor-

tu clostebol jest bardzo dobrze znany. 

Dziennikarze szwedzkiej gazety Expressen 

dotarli już do 27 przypadków stosowania 

tego sterydu przez sportowców
7
. Warto 

                                                           
4
 Ibidem [dostęp: 17.04.2017 r.]. 

5
 Ibidem [dostęp: 17.04.2017 r.]. 

6
 Ibidem [dostęp 17.04.2017 r.]. 

7
 http://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2016-10-13 

/media-o-dopingu-therese-johaug-zimnokrwista-osz 

wspomnieć, że z doniesień prasowych wy-

nika, że najniższą z wymierzonych za jego 

użycie kar były trzy miesiące zawieszenia.  

  Konsekwencje, które spotkały The-

rese Johaug, okazały się o wiele bardziej 

poważne. Mimo że lekarz norweskiej dru-

żyny – Fredrik Bendiksen – przyjął na sie-

bie pełną odpowiedzialność za zaistniałą 

sytuację, to Norweska Komisja Antydo-

pingowa zawiesiła biegaczkę, wymierzając 

karę 14 miesięcy dyskwalifikacji.  

W dniach 25 - 27 stycznia br. Johaug zo-

stała przesłuchana przez Komisję, która 

stanęła na stanowisku, że dawka clostebolu 

wykryta w organizmie biegaczki nie 

zwiększa wydolności organizmu. Komisja 

stwierdziła również, że przyjęcie sterydu 

przez Johaug było nieświadome. Mając 

powyższe na uwadze, uznano, że kara nie 

może być wyższa niż 24 miesiące, ani niż-

sza niż 12 miesięcy
8
. Ostatecznie Norwe-

ska Komisja Antydopingowa orzekła karę 

13 miesięcy dyskwalifikacji. Należy przy 

tym zauważyć, że liczony od dnia 18 paź-

dziernika 2016 r. termin zawieszenia bie-

gaczki nie uniemożliwia jej wzięcia udzia-

łu w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich  

w Pjongczangu, które odbędą się w lutym 

2018 r. To, czy Johaug wystartuje w kore-

                                                                                    
ustka-z-usmiechem-niewinnej-blondynki/ [dostęp: 

17.04.2017 r.]. 
8
 http://www.sport.pl/zimowe/1,79225,21290197,do 

oping-u-therese-johaug-ruszyl-proces-w-oslo-adwo  

kat-therese.html [dostęp: 17.04.2017 r.]. 
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ańskich zawodach, nie jest jeszcze pewne, 

bowiem Międzynarodowa Federacja Nar-

ciarska (Federation International de Ski), 

mająca za zadanie dbanie o rozwój narciar-

stwa na całym świecie, odwołała się od 

decyzji Norweskiej Komisji Antydopin-

gowej i zaskarżyła ją do Trybunału Arbi-

trażowego ds. Sportu w Lozannie
9
 - naj-

wyższej instancji do rozstrzygania sporów 

z zakresu sportu. Zdaniem ekspertów, 

prawdopodobne jest wydłużenie orzeczo-

nej przez Norweską Komisję Antydopin-

gową kary 13 miesięcy dyskwalifikacji 

nawet do 2 lat.   

   Poszukując odpowiedzi na pytanie 

o możliwy finał omawianej sprawy, warto 

odwołać się do Światowego Kodeksu An-

tydopingowego - regulacji przyjętej przez 

Radę Założycielską Światowej Agencji 

Antydopingowej (WADA)
10

. Kodeks ten 

ma na celu promowanie działań na rzecz 

zwalczania dopingu, ochronę podstawo-

wych praw sportowców, a także wypraco-

wanie skutecznych programów wykrywa-

nia, zniechęcania i zapobiegania dopingo-

wi zarówno na szczeblu międzynarodo-

                                                           
9
 http://eurosport.onet.pl/zimowe/biegi-narciarskie/e 

ksperci-nie-maja-watpliwosci-cas-wydluzy-kare-the 

rese-johaug-norwezka-moze-zakonczyc/x47qv9 

[dostęp: 17.04.2017 r.]. 
10

 Światowy Kodeks Antydopingowy, s. 2 (tekst 

dostępny w internecie: http://www.antydoping.pl/pl 

ik/2009/File/2009/01/kodeks_wada_2009.pdf [do-

stęp: 17.04.2017 r.]).  

wym, jak i krajowym
11

. W swych założe-

niach ma być on ogólny, aby regulować 

wszelkie kwestie związane z rywalizacją  

w sporcie, ale tym samym na tyle precy-

zyjny, aby można było osiągnąć pełną 

harmonizację w sprawach, które wymagają 

jedności stanowisk. Jego celem nadrzęd-

nym jest jednak ochrona „ducha sportu”.   

  To właśnie na podstawie tego Ko-

deksu toczy się postępowanie w sprawie 

Therese Johaug. W oparciu o przepisy tej 

samej regulacji wymierzono również do-

tychczasową karę norweskiej biegaczce. 

Warto zaznaczyć, że Kodeks w art. 2.1.1 

nakłada na sportowca obowiązek, który 

polega na dopilnowaniu, aby do jego orga-

nizmu nie została wprowadzona żadna  

z substancji zabronionych. Ponadto,  

w myśl przyjętych rozwiązań to sportowcy 

odpowiadają za każdą substancję zabro-

nioną, która zostanie wykryta podczas ba-

dań próbek fizjologicznych zawodnika
12

. 

Wnioskować zatem można, że w analizo-

wanym przypadku – w myśl przytoczone-

go przepisu -  winę ewidentnie należałoby 

się przypisać Johaug. Co istotne, Kodeks  

w pewnych sytuacjach dopuszcza możli-

wość stosowania substancji zabronionych. 

Dotyczy to przede wszystkim użycia środ-

ków dla celów terapeutycznych (art. 

                                                           
11

 Ibidem, s. 8. 
12

 Ibidem, s. 14. 
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4.4.)
13

. Aby stosowanie tego przepisu było 

możliwe, poszczególne federacje między-

narodowe muszą jednak wdrożyć zasady 

dotyczące wyłączenia od zakazu stosowa-

nia substancji oraz metod zabronionych. 

Federacja międzynarodowa jest w trakcie 

opracowywania rejestru zawodników, któ-

rzy na podstawie przedstawionej dokumen-

tacji medycznej wymagają zażywania 

określonych substancji. Po opublikowaniu 

przez federację listy tych zawodników bę-

dą mogli oni ubiegać się o wyrażenie zgo-

dy na stosowanie określonych środków 

niedozwolonych w celach terapeutycz-

nych
14

. Therese Johaug ze względu na 

ogólny stan zdrowia w żadnym wypadku 

nie kwalifikuje się do powyższej kategorii, 

wobec czego wymierzona kara 13 miesięcy 

dyskwalifikacji wydaje się w pełni uzasad-

niona i zgodna z obowiązującymi regula-

cjami. 

  Rozpatrując casus Norweżki warto 

wreszcie zastanowić się nad kwestią ujętą 

w tytule niniejszego artykułu. Czy w przy-

padku Johaug powinno się mówić o nie-

wiedzy czy swego rodzaju „świadomej 

nieświadomości”? Na podstawie przywo-

łanych powyżej okoliczności sprawy trud-

no jednoznacznie stwierdzić, że norweska 

biegaczka narciarska zastosowała feralną 

maść zawierającą clostebol w sposób 

                                                           
13

 Ibidem, s. 23. 
14

 Światowy Kodeks Antydopingowy 2015, WA-

DA, s. 23. 

umyślny. Z jednej strony, doświadczenie 

życiowe wskazuje, że niejednokrotnie się-

gając po różne środki dostępne w aptece, 

nie zagłębiamy się w ich skład i nie zasta-

nawiamy się, czy zawierają one substancje 

mogące wywołać niepożądane skutki. Sa-

ma Johaug tłumaczyła, że Trofoderminu 

użyła wyłącznie w celu poprawy stanu 

zdrowia. Z drugiej jednak strony, należy 

wyraźnie zaznaczyć, że od profesjonalnych 

sportowców wymagać należy szczególnej 

ostrożności przy używaniu jakichkolwiek 

środków leczniczych, bowiem nie dość,  

że w ich interesie leży to, by do ich organi-

zmów nie trafiły substancje niedozwolone, 

to powołany wcześniej Światowy Kodeks 

Antydopingowy wręcz ustanawia wobec  

nich obowiązek dbałości o pozostawanie    

wolnym od obecności środków z listy do-

pingowej. Co więcej, na opakowaniu ma-

ści, którą zastosowała Therese Johaug  

widnieje - jak już wskazano - wyraźny 

symbol informujący o tym, że środek ten 

jest zakazany sportowcom. Rodzi się więc 

pytanie, czy Norweżka znaku tego nie wi-

działa czy też „celowo przeoczyła”. Johaug 

na swoją obronę podnosiła ponadto argu-

ment, że w norweskiej drużynie narodowej 

biegaczek narciarskich od dawna funkcjo-

nuje niepisana zasada, w myśl której leka-

rzowi ufa się „na słowo”. Co więcej, pod-

czas rozprawy Johaug stwierdziła, że nie 

zdążyła w porę zrobić kursu antydopingo-
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wego, gdyż kwestię tę zaniedbał związek 

narciarski. Jak okazało się później, słowa 

te nie znajdowały odzwierciedlenia w rze-

czywistości, bowiem federacja norweska 

za pośrednictwem poczty elektronicznej 

przypominała zawodniczką o konieczności 

przejścia. Johaug wyraziła wobec tego 

swoje ubolewanie, stwierdzając, że wia-

domość od związku musiała jej umknąć
15

. 

Taki bieg wydarzeń wydaje się mocno 

kontrowersyjny i pełen niejasności. Z jed-

nej strony może on wskazywać na pewien 

chaos panujący w norweskiej federacji 

narciarskiej, z drugiej zaś - na brak konse-

kwencji w wyjaśnieniach składanych przez 

samą biegaczkę. Reasumując, należy 

uznać, że choć trudno jednoznacznie od-

powiedzieć na pytanie postawione w tytu-

le, to nie ulega jednak wątpliwości, że od 

czołowej biegaczki narciarskiej świata 

oczekiwać można profesjonalizmu na naj-

wyższym poziomie. Niezależnie od tego, 

czy ze swoich obowiązków w pełni wy-

wiązali się przedstawiciele federacji nor-

weskiej oraz członkowie personelu me-

dycznego z lekarzem kadry na czele, nie 

wolno zapomnieć o ciążącym na samej 

zawodniczce powinności zadbania o to, by 

do jej organizmu nie dostały się substancje 

niedozwolone, wobec czego Therese Joh-

                                                           
15

 http://www.sport.pl/zimowe/1,79225,21297116,c 

ala-sprawa-rozbija-sie-o-trzy-litery-wystarczyloby-

zeby-johaug.html [dostęp 08.04.2017 r.]. 

aug karę ostatecznie uznać należy za spra-

wiedliwą i całkowicie uzasadnioną.  
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Zjawisko korupcji w sporcie a rynek bukmacherski 

 

ednym z największych zagrożeń dla 

współczesnego sportu jest 

niewątpliwie problem korupcji.  

Z jednej strony stanowi on zaprzeczenie 

podstawowych zasad uczciwego współ-

zawodnictwa i wypaczenie idei nieprze-

widywalności rezultatów rywalizacji spor-

towej, z drugiej zaś jest niezwykle istot-

nym problemem natury prawnej. Zjawisku 

temu warto przyjrzeć się w kontekście 

coraz prężniej funkcjonującego rynku 

bukmacherskiego.  

  Na wstępie należy zastanowić się 

nad samym pojęciem korupcji. Encyklo-

pedia Powszechna PWN definiuje ją jako 

przyjmowanie łapówek przez urzędników 

lub funkcjonariuszy, w prawie polskim 

przestępstwo polegające na przyjmowaniu 

(sprzedajność) korzyści majątkowej lub 

osobistej (albo ich obietnicy) przez funk-

cjonariuszy publicznych lub też na udzie-

leniu ich (przekupstwo)
1
. W rozumieniu 

ustawy o Centralnym Biurze Antykorup-

cyjnym
2
 korupcją jest obiecywanie, pro-

ponowanie, wręczanie, żądanie lub przyj-

mowanie nienależnej korzyści majątkowej 

                                                           
1
 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/lapownictwo;39 

34869.html [dostęp: 12.04.2017 r.]. 
2
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 2016 r., poz. 

130). 

lub osobistej, dla siebie lub innej osoby,  

a także przyjmowanie propozycji lub 

obietnicy takich korzyści za działanie lub 

zaniechanie działania w wykonywaniu 

funkcji publicznej
3
. Warto nadmienić,  

że w doktrynie wskazuje się na dwa rodza-

je korupcji w sporcie. Zgodnie bowiem  

z propozycją W. Maenniga wyróżnić 

można:  

1) korupcję dotyczącą zawodów sporto-

wych (competition corruption), czyli dzia-

łania podejmowane przez sportowców 

i/lub działaczy sportowych mające bezpo-

średni wpływ na wynik zawodów oraz 

2) korupcję dotyczącą zarządzania spor-

tem (management corruption), czyli dzia-

łania niedotyczące bezpośrednio zawodów 

sportowych podejmowane przez działaczy 

sportowych i kierownictwo organizacji 

sportowych, np. przyznawanie statusu 

miasta goszczącego, przyznawanie kon-

traktów, zarządzanie polityką sportową
4
. 

  Korupcja typu pierwszego - doty-

cząca zawodów sportowych - związana 

jest z nielegalnymi zakładami sportowy-

mi. Genezy zjawiska manipulacji zawo-

                                                           
3
 Art. 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorup-

cyjnym. 
4
 Włoch R., Korupcja w środowisku sportowym, 

Instytut Ekspertyz Społeczno - Ekonomicznym, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, s. 10. 
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dami sportowymi upatruje się najczęściej 

w tzw. hiperglobalizacji sportu
5
. W dwu 

kluczowych raportach badawczych po-

święconych temu problemowi – Sports 

Betting and Corruption 2012
6
 oraz Protec-

ting the Integrity of Sport Competition 

2014
7
 - wskazano  czynniki pojawienia się 

zjawiska manipulacji zawodami sporto-

wymi w powiązaniu z nielegalnymi zakła-

dami sportowymi. Wśród nich wymieniono 

m. in. kształtowanie się globalnego rynku 

sportowego, w tym wzrost znaczenia wiel-

kich imprez sportowych, czy też globaliza-

cję źródeł finansowania dużych klubów 

sportowych.  

Korupcja w sporcie jest zjawiskiem 

powszechnym, wobec czego nie ominęła 

również Polski. Jej przejawy ujawniane 

były już wiele lat temu. Przykładowo,  

w 1936 r. przypadek działań korupcyjnych 

odnotowano podczas meczu piłkarskiego 

między zespołami Śląska Świętochłowice  

i Dębu Katowice. W sezonie 1980/1981 na 

boiskach I ligi podejrzenia o korupcję to-

warzyszyły meczowi między zespołami 

łódzkiego Widzewa a Zawiszy Bydgoszcz.  

W sezonie 1986/1987 na tym samym tle 

unieważniono wyniki aż czterech spotkań 

                                                           
5
 Ibidem, s. 5. 

6
 http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/20 

12/02/2012__IRIS__Etude_Paris_sportifs_et_corru

ption_-_ENG.pdf [dostęp: 12.04.2017 r.]. 
7
 http://www.theicss.org/wp-content/themes/icss-co 

rp/pdf/SIF14/SorbonneICSS%20Report%20Executi

ve%20Summary_WEB.pdf  [dostęp: 12.04.2017 r.].  

piłkarskich, zaś kilka lat później - w sezo-

nie 1992/1993 - z identycznych względów 

Legia Warszawa pozbawiona została tytułu 

mistrza Polski
8
. Nie sposób pominąć także 

najgłośniejszy skandal w polskim sporcie 

w XXI wieku, znanego jako afera Fryzjera. 

To właśnie w związku z tym wydarzeniem 

zaczęto mówić w Polsce o mafii bukma-

cherskiej. Według prokuratury „Fryzjer” 

założył i kierował zorganizowaną grupą 

przestępczą, która przyjmowała i wręczała 

łapówki w zamian za ustawianie wyników 

meczów piłkarskich na różnych szczeblach 

rozgrywek. Grupa miała działać od lipca 

2003 r. do czerwca 2006 r. Oskarżenia  

o udział w korupcji dotyczyły m. in. takich 

klubów jak Widzew Łódź, Zagłębie Lubin, 

Górnik Polkowice, Zawisza Bydgoszcz, 

Kujawiak Włocławek, Świt Nowy Dwór 

Mazowiecki, Pogoń Szczecin, Podbeski-

dzie Bielsko - Biała oraz Amica Wronki. 

Śledztwo w tej sprawie toczyło się od maja 

2005 r. Prokuratura postawiła zarzuty  

ok. 600 osobom - piłkarzom, obserwato-

rom i wielu działaczom, m. in. byłemu 

                                                           
8
 Wochna K., Korupcja w sporcie na przykładzie 

Afery „Fryzjera” jako największe polskie fałszer-

stwo sportowe XXI wieku (tekst dostępny w inter-

necie: http://www.tamprawo.org/images/dokument 

y/konkurs-pn/mgr_Krystian_Wochna.pdf [dostęp: 

12.04.2017 r.]. 
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przewodniczącemu Kolegium Sędziów 

PZPN Jerzemu G
9
. 

 Nie ulega wątpliwości, że proble-

matyka korupcji w sporcie wykazuje silne 

związki z obszarem zakładów bukmacher-

skich. W tym kontekście spotkać się moż-

na nawet z pojęciem „mafii bukmacher-

skich”. Zdaniem R. Włoch, nie ma jednak 

czegoś takiego jak „mafie sportowe”, ale 

mafie niewątpliwie inwestują w sport
10

. 

Dyscypliną, której problem ten dotyczy  

w największym stopniu - ze względu na 

wysokość angażowanych w nią środków 

finansowych - jest piłka nożna. Uprawiają-

cy ją zawodnicy są zazwyczaj ludźmi mło-

dymi, którzy nierzadko z łatwością ulegają 

różnym pokusom. Co istotne, przekupienie 

jednego gracza bywa często równoznaczne 

z „kupieniem” wyniku meczu, a w konse-

kwencji - ze znacznymi zyskami z hazardu. 

Prawo krajowe i systemy kontroli mają  

z reguły niewielkie szanse w zderzeniu  

z nielegalnymi działaniami w sporcie na 

poziomie międzynarodowym. Warto rów-

nież zauważyć, że przemyt zawodników, 

pranie brudnych pieniędzy i korupcja nale-

żą do przestępstw, które nie wzbudzają 

nadmiernego oburzenia społecznego, bo-

wiem prima facie nikomu nie czynią one 

krzywdy (brak jest w nich ofiar). Są to 

                                                           
9
 http://www.newsweek.pl/sport/wiadomosci-sporto 

we/afera-korupcyjna-w-polskiej-pilce-fryzjer-areszt 

owany,94863,1,1.html [dostęp: 12.04.2017 r.]. 
10

  Włoch R., op. cit., s. 13. 

więc czyny nie tyle  akceptowane społecz-

ne, co ewidentnie bagatelizowane.  

Polski ustawodawca zakłady buk-

macherskie zalicza do gier uzależnionych 

od zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zda-

rzeń wirtualnych, w których uczestnicy 

wpłacają stawki, a wysokość wygranych 

zależy od umówionego, między przyjmu-

jącym zakład a wpłacającym stawkę, sto-

sunku wpłaty do wygranej
11

. Wymogi, 

które zobowiązany jest spełnić przedsię-

biorca chcący prowadzić legalną działal-

ność bukmacherską, określone zostały  

de lege lata na gruncie ustawy o grach 

hazardowych. Praktyka ich stosowania 

nakazuje zastanowić się jednak nad sku-

tecznością przyjętych regulacji. Powszech-

nie uznaje się bowiem, że około 90% pol-

skiego rynku zakładów bukmacherskich 

stanowi szara strefa. Do zawierania 

sprzecznych z prawem krajowym zakła-

dów - prowadzonych za pośrednictwem 

internetu - ich uczestników skłania z pew-

nością perspektywa uzyskania - z uwagi na 

różnice w opodatkowaniu - korzyści więk-

szych niż te, na które mogliby liczyć, ko-

rzystając z oferty legalnych firm bukma-

cherskich. W tym miejscu należy rozwa-

żyć, czy skutecznym sposobem na ograni-

czenie szarej strefy nie byłoby ustanowie-

                                                           
11

 Art.  2 ust 1 pkt.  2 ustawy z 19 listopada  

2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2016 r., 

poz. 471). 
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nie monopolu państwa na prowadzenie 

omawianej działalności. 

Krajowe regulacje materii hazar-

dowej postrzegane są jako restrykcyjne  

w porównaniu z innymi europejskimi sys-

temami prawnymi. Zakłady bukmacherskie 

objęte są 12 - procentową stawką podatku 

od obrotów, a więc nalicza się go bezpo-

średnio od kwot wnoszonych przez graczy. 

Usługi hazardowe mogą być świadczone 

wyłącznie przez licencjonowanych opera-

torów, którzy muszą spełniać szereg wy-

magań (np. rejestracja przedsiębiorstwa  

w Polsce). W praktyce największe firmy 

bukmacherskie działały jednak bez powyż-

szej rejestracji, co pozwalało na unikanie 

opodatkowania - rejestracji dokonywano  

w krajach pod tym względem korzystniej-

szych. Ustawa krajowa przewiduje także 

możliwość blokowania dostępu do niele-

galnych stron internetowych oraz „utrud-

nianie wykonywania płatności na rzecz 

podmiotów oferujących nielegalne gry 

hazardowe w internecie”. Minister Finan-

sów prowadzi ponadto rejestr domen słu-

żących do oferowania gier hazardowych 

niezgodnie z ustawą. Każdy, kto podejmie 

próbę wejścia na taką domenę, od razu 

przekierowany zostanie na stronę Minister-

stwa Finansów, na której uzyska informa-

cję o tym, że poszukiwana domena jest 

nielegalna. Od wpisu do rejestru przysłu-

guje sprzeciw, a procedura objęta jest kon-

trolą sądów administracyjnych.  

Stanowisko przeciwne do tego, któ-

re wyrażono powyżej – i mającego wyraź-

ne odzwierciedlenie w aktualnym stanie 

prawnym i ogólnych tendencjach legisla-

cyjnych - wyraził Helmut Kafka, który od 

1988 roku jest ekspertem Austriackiej Izby 

Handlowej i byłym wiceprezesem Euro-

pejskiej Federacji Gier i Rozrywki  

(EUROMAT). Jego zdaniem, monopol 

państwowy nie ma nic wspólnego z reduk-

cją szarej strefy i uzależnień. Monopol po 

prostu oznacza, że grupa ludzi chce wyko-

rzystać konsumentów. Jak przez wiele lat 

pokazały przykłady innych krajów, nie ma 

to również nic wspólnego z redukcją prze-

stępczości czy prania brudnych pienię-

dzy(…)
12

. Podkreśla on ponadto, jakie 

skutki mogą wywołać nadmierne dążenia 

do zlikwidowania szarej strefy. Zdaniem 

Kafki, porównania statystyczne w innych 

krajach pokazują, że jeśli monopol jest 

zbyt restrykcyjny, a system zbyt mocno 

opodatkowany i nie ma otwartego, wolne-

go, konkurencyjnego rynku, szara strefa 

natychmiast bardzo szybko wzrasta, co 

najbardziej uwidacznia się w działalności 

prowadzonej za pośrednictwem Internetu 

(tak stało się np. w Norwegii).  
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 http://izbagospodarcza.pl/monopol-panstwa-nie-

redukuje-szarej-strefy [dostęp: 12.04.2017 r.]. 



Zjawisko korupcji w sporcie a rynek bukmacherski 

 

 

 XCIII 

Przykłady innych państw pokazują, 

że na gruncie prawa hazardowego trudno 

wyróżnić spójne tendencje legislacyjne. 

Różnie należy też oceniać regulacje przyję-

te przez poszczególne państwa. We Fran-

cji - podobnie jak w Polsce – obowiązuje 

podatek od obrotu. Jeszcze bardziej opre-

syjny jest model włoski, zgodnie z którym 

gracze płacą 2 - 11% podatku od każdego 

zakładu, a bukmacherzy 20% od przycho-

du brutto. W chwalonym powszech-

nie systemie duńskim płacą tylko bukma-

cherzy – stawka wynosi 20%. Odmiennie 

uregulowano tę kwestię w Bułgarii, gdzie 

podatek w wysokości 15% od każdego 

kuponu płacą jedynie gracze. Bukmache-

rzy chętnie podejmując działalność 

na Cyprze i w Estonii, gdyż w krajach tych 

płacą - odpowiednio - jedynie 10%  i 5% 

podatku od przychodu brutto. Trzeba jed-

nak zauważyć, że są to kraje o wiele 

mniejsze niż Polska. Z kolei w Grecji 

stawka podatku wydaje się zniechęcać do 

inwestowania potencjalne firmy bukma-

cherskie, bowiem wynosi aż 30% (od 

przychodu brutto)
 13

. 

Na gruncie omawianej problematy-

ki, w kontekście penalizacji korupcji  

w sporcie, warto zwrócić wreszcie uwagę 

na przepisy rozdziału 10 ustawy o sporcie 

(nosi on tytuł „Przepisy karne”), spośród 

                                                           

13
 http://www.surebety.pl/artykul/ustawa-hazardow 

a-2016 [dostęp: 12.04.2017 r.].  

których art. 46 poświęcony został prze-

stępstwu łapownictwa, zaś art. 48 płatnej 

protekcji
14

. Należy zauważyć, że wskazane 

czyny niedozwolone mogą przyjmować 

zarówno formę czynną, jak i bierną, co 

znalazło odzwierciedlenie w powołanych 

przepisach. Maksymalne kary, jakie mogą 

zostać orzeczone za wymienione przestęp-

stwa wynoszą - odpowiednio - 8 i 10 lat 

pozbawienia wolności. 

Problem walki z korupcją został 

dostrzeżony również przez międzynarodo-

we federacje sportowe, które wprowadziły 

własne regulacje w tym zakresie. Z racji 

tego, że zjawisko korupcji oraz jej zwal-

czanie intuicyjnie odnoszone jest najczę-

ściej do piłki nożnej, warto przyjrzeć się  

unormowaniom przyjętym przez FIFA. 

Obecnie obowiązujący kodeks dyscypli-

narny tej organizacji przyjęty został przez 

Komitet Wykonawczy 15 września 2006 r. 

Postanowienia tego kodeksu odnoszą się 

do każdego meczu i imprezy organizowa-

nej pod auspicjami FIFA. Przyjęto w nim 

zasadę, że odpowiedzialność za naruszenie 

nie jest uzależniona od stopnia winy,  

tzn. sankcjonowane są zachowania umyśl-

ne, nieumyślne oraz będące następstwem 

szeroko pojętego niedbalstwa. Kodeks roz-

różnia system kar właściwy dla osób 

prawnych oraz dla osób fizycznych Jako 
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 Rozdział 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. 2016 r., poz.176). 



Zjawisko korupcji w sporcie a rynek bukmacherski 

 

 

 XCIV 

kary wspólne przewidziano: ostrzeżenie, 

naganę, grzywnę oraz zwrot narody czy 

tytułu. Samemu zjawisku korupcji poświę-

cony jest art. 62, który stanowi, że każdy, 

kto oferuje, obiecuje lub daje nieuzasad-

nioną korzyść urzędnikowi lub przedstawi-

cielowi FIFA, urzędnikowi meczowemu, 

graczowi lub innemu urzędnikowi w imie-

niu własnym lub osoby trzeciej, w celu 

skłonienia jej do naruszenia regulacji FI-

FA
15

. 

Podsumowując, należy wyraźnie 

podkreślić, że choć korupcja jest wartkim 

problemem wzbudzającym liczne kontro-

wersje, chętnie komentowanym w przeka-

zie medialnym, jak również stojącym  

w absolutnej sprzeczności z podstawowy-

mi zasadami rywalizacji w duchu sportu, to 

de facto dotyka ona bardzo małych, za-

mkniętych grup. Informacje o tym, że dany 

mecz został „ustawiony” przekazywane są  

zwykle za pośrednictwem forów interne-

towych lub - poza siecią - w bardzo wą-

skich grupach osób, warunkiem dostania 

się do których jest posiadanie regularnie 

wartościowych informacji, co sprawia,  

że przestępstwa korupcji dopuszczają się 

zasadniczo osoby od dawna zaangażowane 

w nielegalne, niemające nic wspólnego  

z uczciwym współzawodnictwem, prakty-

ki.  
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 Wochna K., op. cit., s. 38. 

Istota łapownictwa, a zwłaszcza je-

go niejawny charakter i niemożność osza-

cowania wyjściowej skali zjawiska ozna-

czają, że niezwykle trudno jest oceniać 

skuteczność działań podejmowanych na 

rzecz zapobiegania i zwalczania korupcji  

w sporcie. Mafie, które w niego inwestują, 

tworzą piramidy finansowe, przez co ich 

rozpracowanie bywa niekiedy niemożliwe, 

bez względu na zastosowane metody.  
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oszczególne związki sportowe  

w odrębny sposób regulują kwe-

stię zmiany barw klubowych 

przez zawodników. W głównej mierze 

dotyczy to sportowców, którzy nie osią-

gnęli jeszcze wieku seniora. Zrozumienie 

funkcjonalności przepisów dotyczących 

ekwiwalentu za wyszkolenie juniora nie 

nastręcza większych trudności. Chodzi 

przede wszystkim o ochronę majątkowych 

interesów klubów zajmujących się zorga-

nizowanym szkoleniem młodzieży.  

A contrario, przepisy te mają na celu rów-

nież uniemożliwienie nowo powstałym 

czy też mało aktywnym w szkoleniu mło-

dzieży klubom sportowym podkupowania 

zawodników od konkurencji. W poszcze-

gólnych dyscyplinach sportowych młodzi 

zawodnicy zdobywają dla swoich klubów 

punkty liczące się do klasyfikacji współ-

zawodnictwa sportowego dzieci i mło-

dzieży, przyznawane przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. Punkty te następnie 

przekładają się na dofinansowanie po-

szczególnych klubów, dlatego też inwe-

stowanie pieniędzy w rozwój juniorów 

jest niezbędnym zabiegiem pozwalającym 

- w przypadku efektywnego szkolenia - na 

zapewnienie dotacji niezbędnych dla pra-

widłowego funkcjonowania klubu.   

  O ile sama idea wydaje się bar-

dzo słuszna i sprawiedliwa, o tyle w prak-

tyce okazuje się, że takie regulacje mogą 

być swoistym „hamulcem” służącym za-

blokowaniu transferu zdolnych sportow-

ców do lepszej drużyny, w której mogliby 

oni w większym stopniu rozwijać swoje 

umiejętności i podnosić poziom sportowy. 

Należy także wziąć pod uwagę specyfikę 

stosunków społecznych, którymi siłą rze-

czy połączeni są właściciele klubów czy 

też trenerzy. Szkolą oni zawodników, któ-

rzy następnie rywalizują ze sobą na po-

ziomie regionalnym czy też ogólnopol-

skim. Może to stanowić dodatkowy bo-

dziec dla działaczy, aby blokować ewen-

tualne transfery. Zagadnienia tego nie na-

leży bagatelizować, bowiem problem do-

tyczyć może dziesiątek tysięcy młodych 

zawodników w całym kraju. Na gruncie 

tym dochodzić może do starć pomiędzy 

rywalizującymi klubami, a także do spo-

rów pomiędzy rodzicami młodych zawod-

ników. Porównanie przyjętych przez po-

szczególne związki sportowe regulacji 

poświęconych omawianej kwestii już na 

P 
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pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić,  

że w zależności od dyscypliny sportu wy-

stępują wyraźnie odmienności w przepi-

sach dotyczących ekwiwalentu za wyszko-

lenie zawodnika. Rozbieżności te dobrze 

widać na przykładzie piłki nożnej, koszy-

kówki i szachów. Te właśnie trzy dyscy-

pliny posłużą za punkt odniesienia w dal-

szym toku wywodu.  

  W przypadku piłki nożnej aktem 

regulującym omawianą problematykę jest 

uchwała nr VIII/137 z 14 lipca 2015 r. Za-

rządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały  

nr VIII/121 z 16 czerwca 2011 r. Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady 

ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu  

za wyszkolenie zawodnika o statusie ama-

tora, zawodnika profesjonalnego oraz za-

wodnika profesjonalnego, któremu klub nie 

zaoferował przedłużenia umowy kontrak-

towej
1
. Już sama nazwa przywołanego aktu 

prawnego wskazuje na bardzo szeroki za-

kres regulacji. Rozciąga się ona bowiem 

zarówno na zawodników o statusie amato-

ra, jak i na zawodników profesjonalnych. 

Zarząd PZPN pod wodzą prezesa Zbignie-

wa Bońka utrzymał w mocy kluczowe 

punkty wcześniej obowiązującego regula-

minu ustalające ryczałtową opłatę za trans-

                                                 

1
Dostępna w internecie: https://ozpnwadowice.pl/u 

chwaly_pzpn/uchwala_ekwiwalent_zawodnika.pdf 

[dostęp: 17.04.2017 r.]. 

fer za każdy rok szkolenia w zależności od 

wieku zawodnika i od klasy rozgrywko-

wej, w której występuje klub szkolący 

danego zawodnika
2
. Sztywne ramy opłat są 

wyraźnie rozgraniczone w zależności od 

tego, jaki status posiada dany zawodnik.  

W przypadku zawodnika profesjonalnego, 

który ukończył 18 rok życia i przynależy 

do klubu z ekstraklasy. obligatoryjny 

ekwiwalent wynosi 80 000 zł
3

. Piłkarz  

w tym samym wieku, jednakże posiadający 

status amatora „kosztuje” 7 000 zł
4
. Zasta-

nawiać się można nad zasadnością takiego 

rozwiązania. Z powyższego wynika,  

że wysokość ekwiwalentu nie ma związku 

z reprezentowanym poziomem sportowym 

danego zawodnika, co wydaje się rozwią-

zaniem dość kontrowersyjnym. Dyskusyj-

ne jest również zwiększanie kwoty ekwi-

walentu w zależności od klasy rozgryw-

kowej reprezentowanej przez klub, w któ-

rym dany zawodnik jest zarejestrowany. 

Należy skonstatować, że im wyższy po-

ziom ligowy klubu, tym większy posiada 

on budżet (również na szkolenie juniorów). 

Dlatego też słabsze i biedniejsze kluby 

                                                 

2
 Uchwała nr VIII/121 z 16 czerwca 2011 r. zmie-

niona uchwałą nr VIII/203/6 z 10 lipca 2013 r. 

(dostępna w internecie: https://www.pzpn.pl/public 

/system/files/site_content/691/352-Uchwa%C5%82 

a%20nr%20VIII%20121%20z%2016%20czerwca

% 202011.pdf [dostęp: 17.04.2017 r.]. 
3
 Ibidem. 

4
 Ibidem.  
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realnie ponoszą wyższe wydatki związane 

ze szkoleniem młodzieży, bowiem procen-

towo pochłaniają one większą część posia-

danych przez te kluby zasobów. Istotny dla 

późniejszych rozważań są także punkty 

11. oraz 12. omawianego regulaminu. Do-

tyczą one sytuacji ponownego transferu 

zawodnika - w takiej sytuacji klubowi ma-

cierzystemu przysługuje 60% lub 80% 

ekwiwalentu, w zależności od czasu, który 

upłynął między wpłatą ekwiwalentu a po-

nownym transferem. Podobną regulację 

znaleźć można także w przepisach FIFA. 

Zgodnie z obowiązującym prawem klubo-

wi, który szkolił zawodnika przysługuje 

5% kwoty od każdego transferu. Warto 

zauważyć, że media nierzadko informują  

o przypadkach, w których konto macierzy-

stego klubu danego piłkarza zasiliły po-

kaźne środki finansowe
5
.  

  Polski Związek Koszykówki ma-

terię ekwiwalentu reguluje w regulaminie 

współzawodnictwa sportowego, wydanym 

13 czerwca 2016 r. Kluczowym przepisem 

w tym zakresie jest ust. 1 § 84 regulaminu, 

który stanowi, że za wyszkolenie zawodni-

ka – wychowanka, zmieniającego po raz 

pierwszy barwy klubowe, klubowi macie-

                                                 

5
 http://eurosport.onet.pl/pilka-nozna/transfery/mili 

ony-za-wychowanie-milika-rozwoj-i-gornik-zarobi 

a-na-transferze-do-napoli/bbj715 [dostęp: 17.04. 

2017 r.]. 

rzystemu przysługuje ekwiwalent. Ekwiwa-

lent ustala się na podstawie najwyższego 

cyklu rozgrywkowego, w którym zawodnik 

będzie brał udział w najbliższym sezonie. 

Wysokość maksymalnego ekwiwalentu za 

wychowanka ustala PZKosz
6
. 

  Wyraźnie zarysowuje się więc 

różnica względem zasad obowiązujących 

w piłce nożnej - ekwiwalent przysługuje 

jedynie przy pierwszej zmianie barw klu-

bowych. Oznacza to, że dalsze transfery są 

dla klubu macierzystego indyferentne. Po-

dobieństwo występuje za to w kwestii uza-

leżnienia kwoty ekwiwalentu od poziomu 

rozgrywkowego, na którym zawodnik bę-

dzie występował. Im wyższy poziom ligi, 

tym większa jest wysokość opłaty. Mak-

symalne kwoty ustalane są w corocznych 

regulaminach opłat PZKosz. Obecnie, je-

żeli klub z ekstraklasy chce zakontrakto-

wać koszykarza, musi liczyć się z opłatą  

w wysokości 30 000 zł
7
. Warto zauważyć, 

że regulamin współzawodnictwa sporto-

wego - w przeciwieństwie do rozwiązań 

zaproponowanych przez PZPN - nie wiąże 

                                                 

6
 Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Pol-

skiego Związku Koszykówki z 13 czerwca 2016 r. 

(dostępny w internecie: http://podkarpackikosz.co 

m.pl/wp-content/uploads/RWS_2016.pdf [dostęp: 

17.04.2017 r.]. 
7
 Regulamin Opłat Polskiego Związku Koszyków 

na rok 2016 [dostępny w internecie: http://podkarpa  

ckikosz.com.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN 

_OPLAT_2016.pdf [dostęp: 17.04.2017 r.]. 
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kwoty ekwiwalentu z wiekiem zawodnika, 

ani z posiadanym przez niego statusem 

(amator / zawodowiec). Jeżeli chodzi na-

tomiast o uzależnienie wysokości kwoty 

ekwiwalentu od poziomu sportowego (czy-

li realnej wartości koszykarza), to kluczo-

we znaczenie zdaje się mieć ust. 2 § 84
8
. 

Wprowadza on swoistą legis specialis, 

pozwalającą klubom negocjować osta-

teczną kwotę ekwiwalentu. Taka umowa 

wyłącza stosowanie stawek ustalonych  

w regulaminie opłat, z tym zastrzeżeniem, 

że nie mogą one przekraczać wysokości 

tychże stawek. Model ten wydaje się atrak-

cyjny, jednak w tym momencie rodzi się 

pytanie: co w przypadku napotkania prak-

tycznych problemów omówionych we 

wstępie artykułu? Treść ust. 2 w spornych 

sytuacjach przyznaje uprawnienia arbitra-

żowe odpowiedniemu WZKosz (jeżeli 

transfer dokonywany jest na poziomie lo-

kalnym), ewentualnie PZKosz (gdy za-

wodnik ma przejść do klubu spoza woje-

wództwa). Wówczas organy te decydują 

ostatecznie o kwocie, którą trzeba uiścić 

przy transferze. Warto również zwrócić 

uwagę na ust. 9 omawianego paragrafu. 

Stanowi on bowiem, że klub wpłacający 

ekwiwalent zobowiązany jest do przekaza-

nia 25% tej kwoty na rzecz właściwego 

                                                 

8
 Regulamin Współzawodnictwa … . 

miejscowo WZKosz, który następnie prze-

kazuje te środki jako wynagrodzenie dla 

trenerów, którzy brali udział w wyszkole-

niu zawodnika
9
.  

  Regulacje normujące kwestię 

ekwiwalentu w szachach obowiązują do-

piero od 01.01.2017 r. i zdają się rodzić 

poważne wątpliwości. Przyjęcie tychże 

rozwiązań wiązało się z pewną presją śro-

dowiska szachowego, które było przeciwne 

częstemu zmienianiu przynależności klu-

bowej, szczególnie w rozgrywkach junio-

rów. Z tego właśnie faktu wynika niefor-

tunne brzmienie ust. 13 pkt. 4 komunikatu 

organizacyjno - finansowego PZSzach  

nr 1/2017, który stanowi, że przy zmianie 

przynależności klubowej zawodnika do lat 

18 klub przejmujący zawodnika dokonuje 

dodatkowej opłaty za wyszkolenie zawod-

nika w wysokości:  

-  zawodnik bez rankingu FIDE: 250 PLN 

- zawodnik z rankingiem FIDE: R - w x 50 

PLN , gdzie R - ranking FIDE zawodnika, 

w - wiek w  latach
10

.  

  Jak nietrudno zauważyć, Polski 

Związek Szachowy regulacją obejmuje 

wyłącznie zawodników, którzy nie osią-

gnęli jeszcze wieku seniora. Oznacza to,  

                                                 

9
 Ibidem. 

10
 Komunikat Organizacyjno - Finansowy PZSzach 

nr 1/2017 - Uchwała Zarządu nr 84/11/2016  

z 29.11. 2016 r. (dostępny w internecie: http://pzsza 

ch.pl/kof-2017/ [dostęp: 17.04.2017 r.]. 
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że poza opłatą wynikającą z wcześniejsze-

go przepisu regulaminu
11

 (dotyczącego 

szachistów posiadających międzynarodo-

wy ranking na poziomie co najmniej 1700 

elo albo kategorię centralną - czyli w prak-

tyce dobrze rokujących juniorów) należy 

uiścić także opłatę dodatkową. Kwota od-

stępnego osiąga tym samym znaczne roz-

miary, w praktyce mogące skutecznie 

zniechęcić kluby czy też rodziców / opie-

kunów zawodnika. Przykładowo, dziesię-

cioletni zawodnik ze stosunkowo niskim 

rankingiem FIDE „kosztuje” około 800  

- 900 zł. W obliczu nieporównywalnie 

mniejszego finansowaniu klubów szacho-

wych względem klubów piłkarskich czy 

koszykarskich regulacja ta wydaje się zu-

pełnie niepraktyczna. Decydowanie się na 

transfer zawodnika, który nie uczestniczy 

w finałach mistrzostw Polski (a jedynie  

w tych turniejach można zdobywać punkty 

zaliczane do współzawodnictwa sportowe-

go dzieci i młodzieży), jest dla klubu nie-

opłacalne i wiąże się z dużym ryzykiem.    

  W dalszej kolejności omawiany 

przepis stanowi, co następuje: Wpłaty na-

leży dokonać na konto PZSzach, kwota jest 

dzielona następująco: 80% dla klubu  

z którego zawodnik odchodzi, 10% dla 

WZSzach właściwego dla klubu, z którego 

                                                 

11
 Ibidem. 

zawodnik odchodzi, 10 % dla PZSzach; 

- klub może zrezygnować z ekwiwalentu za 

wyszkolenie zawodnika;  

- w przypadku zastrzeżeń rodziców / opie-

kunów zawodnika co do zasadności pobie-

rania lub wysokości  ekwiwalentu jego 

ostateczną wysokość ustala macierzysty 

wojewódzki związek szachowy właściwy 

dla klubu, z którego zawodnik odchodzi
12

. 

 Absolutnym novum względem 

poprzednio umówionych regulacji jest 

przekazywanie - na konto związku woje-

wódzkiego lub centralnego - swoistej dzie-

sięciny od opłaty transferowej. Należy 

zadać sobie bowiem pytanie, jaki jest 

wkład rzeczonych organizacji w rozwój 

młodych szachistów objętych zakresem 

zastosowania powyższego przepisu. 

  Następna klauzula również wywo-

łuje kontrowersje - klub macierzysty może 

zrezygnować z ekwiwalentu. Wszystko 

albo nic - przepisy nie pozwalają na 

zmniejszenie kwoty odstępnego, tak jak 

choćby w przypadku koszykówki. W efek-

cie pozostaje liczyć tylko na dobrą wolę 

klubu wychowującego zawodnika. Kwestią 

dyskusyjną jest jednak to, dlaczego miało-

by się go całkowicie pozbawiać kwoty 

odstępnego. 

                                                 

12
 Ibidem. 
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 Ostatnie zdanie omawianego 

przepisu zdaje się całkowicie kłócić z ideą 

wprowadzonej regulacji. Wynika z niej, że 

legitymowani czynnie do zgłaszania od-

powiedniemu związkowi szachowemu 

wątpliwości w kwestii zasadności pobiera-

nia ekwiwalentu są rodzice / opiekunowie 

zawodnika. Niezrozumiałe jest to, dlacze-

go nie przyznaje się tego uprawnienia klu-

bowi zainteresowanemu transferem. Po-

nadto, rodzi się pytanie: o jaką zasadność 

ma tutaj chodzić - wzory matematyczne 

nie pozostawiają przecież luzów interpre-

tacyjnych. Kolejną sporną kwestią jest to, 

w jaki sposób WZSzach ma ustalić kwotę 

ekwiwalentu w przypadku występowania 

wątpliwości. Być może odpowiedzi należa-

łoby szukać w wydanej pod koniec ubie-

głego roku instrukcji dotyczącej ekwiwa-

lentu za wyszkolenie zawodnika poniżej 18 

roku życia. W ust. 4 tej regulacji znajduje 

się jednak kolejny sprzeczny zapis, który 

stanowi, że - na żądanie klubu przejmują-

cego zawodnika lub jego rodziców - klub 

oddający zawodnika ma obowiązek wyka-

zać poniesienie kosztów szkolenia zawod-

nika w kwocie równej co najmniej nali-

czonemu ekwiwalentowi w formie zesta-

wienia kosztów.  

  W dalszej kolejności należy za-

stanowić się, jakie są konsekwencje nie-

możności wykazania poniesionych wydat-

ków na szkolenie zawodnika. Przepisy 

kwestii tej nie rozstrzygają. Wydaje się,  

że dorozumianą intencją autora regulacji 

było uwzględnianie w takich przypadkach 

wskazanych powyżej zastrzeżeń, w myśl 

których arbitraż powierza się macierzy-

stemu WZSzach. Rodzi się jednak pytanie, 

dlaczego w komunikacie organizacyjno  

- finansowym ustalono ryczałt (w postaci 

wzoru matematycznego), skoro realne wy-

datki poniesione na zawodnika mogą być 

w konkretnym przypadku mniejsze lub 

większe. Co więcej, kolejny ustęp stanowi, 

że w przypadku braku porozumienia to 

WZSzach ustala ostateczną wysokość 

ekwiwalentu. Nie wiadomo zatem, czy 

wzór ustala maksymalną kwotę odstępnego 

czy też stanowi jedynie pewien punkt od-

niesienia w sytuacjach spornych. Wydaje 

się, że praktyka stosowania tych przepisów 

wymusi bardzo szybkie zmiany regulami-

nowe.   

  Na koniec warto przytoczyć jesz-

cze jeden kontrowersyjny przepis punktu  

6 ust. 13: Opłata za zawodnika zmieniają-

cego przynależność klubową ponownie  

w ciągu 6 miesięcy wynosi 200 % odpo-

wiedniej stawki. Redakcja tej regulacji 

prowadzi do konkluzji, że odpowiednio 

szybkie transferowanie młodych zawodni-

ków może przynieść klubowi sportowemu 

zysk (oczywiście po uprzednim uwzględ-
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nieniu opłat dla związków szachowych).  

O ile zasadność cytowanego przepisu nie 

budzi zastrzeżeń, to należy raczej uznać,  

że 6 miesięcy to okres o wiele za krótki do 

tego, by skutecznie zapobiegać praktyce 

przenoszenia juniorów z klubu do klubu na 

potrzeby określonych rozgrywek.   

  Na podstawie powyższych rozwa-

żań należy zauważyć, że nie istnieje jedno-

lita regulacja dotycząca ekwiwalentu  

za wyszkolenie zawodnika. Zrozumiałe 

wydaje się być pewne ograniczenie obywa-

telskiego prawa do zrzeszania się na rzecz 

ochrony majątkowych interesów klubów 

sportowych, które poświęcają własny kapi-

tał na wyszkolenie zawodników. Związki 

sportowe posiadają jednak w tym zakresie 

zupełną swobodę, co prowadzi do dużej 

rozbieżności na gruncie poszczególnych 

regulacji. Należy zastanowić się wobec 

tego, czy związki sportowe powinny na-

rzucać klubom sztywne zasady dotyczące 

rekompensaty za wyszkolenie zawodnika 

(tak jak w piłce nożnej czy – szczególnie - 

w szachach) czy też pozostawić swobodę 

konsensualnego rozstrzygnięcia sprawy, 

przy zakreśleniu jedynie górnej granicy 

kwotowej ekwiwalentu (jak w przypadku 

koszykówki). Mimo wszystko należy ra-

czej skłonić się ku stanowisku, że to wła-

śnie ten ostatni model w największym 

stopniu pozwala klubom na uzyskanie sto-

sownej rekompensaty za wyszkolenie spor-

towca, bowiem nie sztywne ramy, ani 

wzorce matematyczne wyznaczają wartość 

danego zawodnika, lecz jego osiągnięcia  

w zawodach czy też odgrywana w klubie 

rola.  Nikt inny niż właśnie trenerzy i dzia-

łacze nie jest w stanie tak trafnie ocenić, 

jak duża powinna być w partykularnych 

przypadkach kwota ekwiwalentu. 
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Facile dictu, difficile factu,  

czyli analiza nowelizacji ustawy hazardowej 

 

roblematyka regulacji prawa ha-

zardowego na łamach wcześniej-

szych wydań Legis sportivae 

poddawana była analizie w różnorakich 

kontekstach. Po raz ostatni
1
 temat ten po-

ruszony został w związku z przedstawie-

niem w maju 2016 r. przez wicepremiera 

w rządzie Prawa i Sprawiedliwości - Jaro-

sława Gowina - propozycji zmian legisla-

cyjnych, które w pewnej mierze pozwalały 

liczyć na racjonalną liberalizację przepi-

sów ustawy hazardowej
2
, postulowaną  

m. in. we wcześniejszym artykule poświę-

conym obecnym unormowaniom w zakre-

sie rynku bukmacherskiego w Polsce
3
. 

      Należy pokrótce przypomnieć,  

że aktualny Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zapowiedział w analogicznym 

okresie zeszłego roku dążenie do wydzie-

lenia spod restrykcyjnych przepisów 

wskazanej ustawy zakładów bukmacher-

                                                           
1
 Wachciński A., Powiew nadziei na liberalizację 

przepisów ustawy hazardowej. Czy przykład nie-

miecki jest godny naśladowania?, „Lex sportiva”, 

nr II/2016, Toruń 2016, s. 44 - 51. 
2
 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-

zardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540), 

dalej jako: u. g. h. 
3
 Wachciński A., Rynek zakładów bukmacherskich 

w Polsce w świetle aktualnej regulacji prawnej, 

„Lex sportiva”, nr I/2016, s. 39 - 46. 

skich i gier karcianych takich jak poker, 

legalizację rozgrywek pokerowych online 

oraz zmagań turniejowych organizowa-

nych przez licencjonowane firmy czy, 

wreszcie, depenalizację pokera domowe-

go
4
. Ponadto, przedstawiony projekt prze-

widywał zmianę systemu opodatkowania 

(12 - procentowy podatek od obrotów za-

stąpiony miał zostać 20 - procentowym 

podatkiem od przychodu) i umożliwienie 

podmiotom prowadzącym działalność  

w zakresie gier wzajemnych reklamowa-

nia swoich usług, a także sponsorowania 

przez nie polskiego sportu
5
. Co więcej,  

J. Gowin postulował blokowanie witryn 

internetowych i płatności bukmacherów 

nieposiadających krajowej licencji
6
. Pro-

pozycje lidera Polski Razem spotkały się 

wówczas z bardzo przychylną oceną,  

a niektóre z sugerowanych rozwiązań 

uznane zostały wręcz za optymalne
7
. 

Obrany kierunek zmian spotkał się z wy-

raźną aprobatą ze strony środowiska spor-

                                                           
4
 Wachciński A., Powiew nadziei na liberalizację 

przepisów…, s. 44. 
5
 Ibidem, s. 44 - 45. 

6
 Ibidem, s. 45. 

7
 Ibidem. 

P 
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towego oraz samych firm bukmacherskich.  

  O ile przed rokiem do problematyki 

nowelizacji ustawy hazardowej odnosić 

można było się głównie na płaszczyźnie 

postulatów de lege ferenda, dyskursu stric-

te politycznego oraz licznych w tym zakre-

sie doniesień medialnych, o tyle obecnie 

sygnalizowane zagadnienie można anali-

zować już na poziomie obowiązującego 

prawa. Z początkiem kwietnia 2017 r. we-

szła bowiem w życie ustawa z dnia 15 

grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach 

hazardowych oraz niektórych innych 

ustaw
8
, na gruncie której dyskutowane 

wcześniej propozycje zmian krajowych 

unormowań w zakresie prawa hazardowe-

go doczekały się materializacji. Wydaje 

się, że długo oczekiwana nowelizacja sta-

nowi dobry pretekst ku temu, by przyjrzeć 

się jej najważniejszym postanowieniom,  

a przede wszystkim porównać przyjęte 

ostatecznie rozwiązania z tymi, których 

wprowadzenie zapowiadał wicepremier  

J. Gowin, oraz by dokonać całościowej 

oceny kierunku zmian, jaki zdecydował się 

powziąć polski ustawodawca.  

  W ramach rozdziału 1 ustawy ha-

zardowej, w którym ujęto przepisy ogólne, 

wprowadzone zostały liczne zmiany defi-

nicyjne, uwzględniające przede wszystkim 

fakt stale postępującej digitalizacji i inter-

netyzacji społeczeństwa. W myśl znoweli-

                                                           
8
 Dz. U. z 2017 r.,  poz. 88. 

zowanej definicji grami losowymi są gry, 

w tym urządzane przez internet, o wygra-

ne pieniężne lub rzeczowe, których wynik  

w szczególności zależy od przypadku
9
.  

W odniesieniu do - zaliczanych do katego-

rii gier losowych - gier cylindrycznych 

dodany został zapis, zgodnie z którym mo-

gą być one prowadzone również za po-

średnictwem sieci
10

. Odpłatność za  udział 

w loteriach audioteksowych dotyczy odtąd 

zarówno połączeń telefonicznych,  

jak i wiadomości tekstowych wysłanych  

z użyciem publicznej sieci telekomunika-

cyjnej
11

. Zakłady wzajemne dotyczyć mo-

gą de lege lata również zdarzeń wirtual-

nych, które na gruncie dodanego do art. 2 

u. g. h. ustępu 2a określono jako genero-

wane komputerowo zdarzenia dotyczące 

sportowego współzawodnictwa ludzi lub 

zwierząt. Ponadto, zakres zastosowania 

definicji gier na automatach rozciągnięto 

na odpowiadające ich zasadom -  urządza-

ne przez internet - gry o wygrane pieniężne 

lub rzeczowe, zawierające element loso-

wości
12

. Tę samą zmianę wprowadzono  

                                                           
9
 Art. 2 ust. 1 u. g. h. 

10
 Art. 2 ust. 1 pkt 4 u. g. h.: gry cylindryczne,  

w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie 

liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość 

wygranej zależy od określonego z góry stosunku 

wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za 

pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylin-

dryczne urządzane na tych zasadach w sieci In-

ternet. 
11

 Art. 2 ust. 1 pkt 11 u. g. h. 
12

 Art. 2 ust 3 u. g. h. 
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w odniesieniu do odznaczających się atry-

butem losowości gier na automatach,  

w których grający nie ma jednak możliwo-

ści uzyskania wygranej pieniężnej lub rze-

czowej
13

. Absolutne novum stanowi zaś 

definicja legalna gier w karty, którą zawar-

to w dodanym do art. 2. ustępie 5a. Zakła-

da ona, że grami w karty są gry black jack, 

poker i baccarat, jeżeli są rozgrywane  

o nagrody pieniężne lub rzeczowe. Co wię-

cej, w drodze nowelizacji ustawę posze-

rzono także o definicję salonu gier na au-

tomatach
14

 jako jednego z trzech rodzajów 

ośrodków gier, urządzenia do gier, urzą-

dzenia losującego oraz miejsca wydzielo-

nego
15

. 

  Zmiany wprowadzone w obrębie 

rozdziału 1 u. g. h.  nie ograniczają się jed-

nak do niuansów terminologicznych, lecz 

                                                           
13

 Art. 2 ust. 5 u. g. h. 
14

 Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c u. g. h.: salon gier na 

automatach – jako wydzielone miejsce, w którym 

prowadzi się gry na automatach na podstawie za-

twierdzonego regulaminu, przy czym liczba zain-

stalowanych automatów wynosi od 3 do 50 sztuk. 
15

 Art. 4 ust. 1 pkt 3 u. g. h.: urządzeniu do gier  

- rozumie się przez to wszelkie urządzenia, z wyko-

rzystaniem których możliwe jest prowadzenie gry 

hazardowej oraz urządzenia, których działanie 

wpływa na prowadzenie gier;  

Art. 4 ust. 1 pkt 4 u. g. h.: urządzeniu losującym  

- rozumie się przez to urządzenie służące do usta-

lania wyników gry w loteriach pieniężnych, lote-

riach audioteksowych, grach liczbowych, loteriach 

promocyjnych i loteriach fantowych;  

Art. 4 ust. 1 pkt 5 u. g. h. wydzielonym miejscu  

- rozumie się przez to miejsce z ograniczeniem 

wstępu dla osób poniżej 18. roku życia oraz za-

pewnia przestrzeganie przepisów dotyczących 

reklamy gier hazardowych. 

mają niekiedy zdecydowanie dalej idący 

wymiar. W tym kontekście w pierwszej 

kolejności wskazać należy na niezwykle 

doniosły w swym znaczeniu art. 5. Usta-

nowionym mocą ust. 1 powołanego artyku-

łu monopolem państwa - oprócz gier licz-

bowych, loterii pieniężnych oraz gier tele-

bingo - objęte zostało także prowadzanie 

gier na automatach poza kasynami. Z treści 

dodanego w drodze nowelizacji ust. 1a  

art. 5 u. g. h. wynika ponadto, że działal-

ność w zakresie gier liczbowych i loterii 

pieniężnych może być prowadzona w for-

mie udziału w grach liczbowych i loteriach 

pieniężnych urządzanych jednocześnie na 

terytorium więcej niż jednego państwa (gry 

multijurysdykcyjne). Co więcej, państwu 

przyznano także monopol na urządzanie 

gier hazardowych przez internet, z wyjąt-

kiem zakładów wzajemnych i loterii pro-

mocyjnych
16

. À propos monopolu pań-

stwowego w zakresie gier na automatach 

poza kasynem gry warto zaś wskazać, że 

ma on być wykonywany w salonach gier 

na automatach
17

. 

   Reasumując powyższe uwagi, nale-

ży zauważyć, że wskazane zmiany w isto-

cie objęły urządzanie gier na automatach 

poza kasynami oraz prowadzenie kasyn 

online. W odniesieniu do kasyn naziem-

nych utrzymano w mocy dotychczasowe 

                                                           
16

 Art. 5 ust. 1b u. g. h.  
17

 Art. 5 ust. 1c u. g. h. 
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regulacje, w myśl których w miejscowo-

ściach liczących do 250 tys. mieszkańców 

może być zlokalizowane tylko jedno kasy-

no, zaś również o 1 zwiększa się liczbę 

dozwolonych kasyn gry na każde kolejne 

rozpoczęte 250 tys. mieszkańców, przy 

czym łączna liczba kasyn gry w woje-

wództwie nie może być wyższa niż jedno 

kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkań-

ców województwa
18

. W dalszym ciągu 

warunkiem sine qua non prowadzenia ka-

syna pozostaje uprzednie uzyskanie konce-

sji. Co więcej, działalność, o której mowa, 

może być podejmowana wyłącznie w for-

mie spółki akcyjnej lub spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością, mającej siedzi-

bę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(art. 6 ust. 5 u. g. h.)
19

. Fundamentalnej 

zmianie uległy natomiast regulacje doty-

czące prowadzenia kasyn za pośrednic-

twem internetu. Nowelizacja ustawy ha-

zardowej zakłada wykonywanie w imieniu 

                                                           
18

 Art. 15 ust. 1 u. g. h. 
19

 Należy jednak zastrzec, że spółki akcyjne lub 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo 

spółki działające na zasadach właściwych dla tych 

spółek, mające siedzibę na terytorium innego pań-

stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub pań-

stwa członkowskiego Europejskiego Stowarzysze-

nia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą 

prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na zasadach i warunkach określo-

nych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej 

koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wyni-

kających z przepisów ustawy, pod warunkiem 

ustanowienia przedstawiciela albo w formie od-

działu (art. 7a u. g. h.). 

państwa monopolu  na prowadzenie gier 

hazardowych online przez jeden podmiot 

krajowy - w praktyce chodzi o Totalizator 

Sportowy. W tym kontekście wymaga się 

ponadto, by urządzenia przetwarzające  

i archiwizujące dane dotyczące tego rodza-

ju gier hazardowych, a także ich uczestni-

ków, były zainstalowane i przechowywane 

na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkow-

skiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Podmiot urządzający gry hazardowe  

w sieci może natomiast wykorzystywać do 

ich organizowania wyłącznie stronę inter-

netową, której krajowa domena najwyż-

szego poziomu przypisana jest do polskich 

stron internetowych. Na podmiot, o którym 

mowa, nakłada się również szereg innych 

obowiązków takich jak zapewnianie orga-

nom Krajowej Administracji Skarbowej 

dostępu do danych przechowywanych  

w urządzeniu archiwizującym oraz udo-

stępnianie w tym celu odpowiednich na-

rzędzi i oprogramowania zapewniającego 

bezpieczeństwo danych
20

.  

   Wyraźne konsekwencje wskazanej 

powyżej zmiany widoczne są już teraz.  

Z Polski wycofała się bowiem większość 

podmiotów prowadzących dotychczas gry 

hazardowe online, w tym kilka cieszących 

                                                           
20

 Art. 15d u. g. h. 
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się do tej pory dużą popularnością wśród 

internautów (np. ComeOn! Casino czy też 

Kasyno.pl).  

  Jak zasygnalizowano już powyżej, 

zmiany rozszerzające monopol państwowy 

dotyczą nie tylko gier hazardowych pro-

wadzonych w internecie, lecz obejmują 

także gry na automatach oferowane poza 

kasynami. Zgodnie z nową regulacją, która 

- jak się wydaje - miała na celu ogranicze-

nie liczby tzw. jednorękich bandytów,  

w miejscach innych niż kasyna instalowa-

ne mogą być jedynie automaty pozostające 

pod kontrolą państwa. W art. 15 ust. 1a  

- 1c ustawodawca precyzuje warunki loka-

lizacji tego typu urządzeń. Wymogi te 

przewidują choćby, że automaty do gier 

mogą być rozmieszczone na terenie powia-

tu w liczbie nie większej niż wynikająca  

z proporcji 1 automat na każde rozpoczęte 

1000 mieszkańców powiatu, a ponadto 

wyłącznie w lokalach mieszczących się 

pod adresem, pod którym w ciągu ostat-

nich 5 lat nie stwierdzono urządzania gier 

na automatach niezgodnie z przepisami 

ustawy. Minister Finansów - w drodze roz-

porządzenia  - uszczegóławia zasady sytu-

owania salonów gier na automatach na 

terenie gminy, określając przede wszyst-

kim ich minimalną odległość od placówek 

edukacyjnych, miejsc kultu religijnego 

oraz innego ośrodka gier, przy uwzględ-

nieniu potrzeb ograniczenia negatywnych 

społeczno - ekonomicznych skutków ha-

zardu
21

.    

  Analizowana nowelizacja zasadni-

czo nie modyfikuje dotychczasowych re-

gulacji w zakresie zakładów wzajemnych. 

W dalszym ciągu branża bukmacherska 

pozostaje nieobjęta monopolem państwa. 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 u. g. h., przyjmo-

wanie zakładów wciąż możliwe jest za-

równo w punktach naziemnych, jak i za 

pośrednictwem internetu. Niezmiennie 

również operator, który chce prowadzić 

działalność na polskim rynku bukmacher-

skim, musi uzyskać koncesję Ministra Fi-

nansów i zobowiązać się do przestrzegania 

prawa. Zmianie nie uległy ponadto posta-

nowienia dot. wysokości podatku obowią-

zującego w przypadku zawierania zakła-

dów wzajemnych, co oznacza, że gracze 

zobligowani są do odprowadzania  

12 - procentowej stawki liczonej od wyso-

kości obrotu, nie zaś od przychodu. Jedyna 

zmiana odnosząca się do prowadzenia za-

kładów wzajemnych odnosi się do operato-

rów usług bukmacherskich online. Na 

podmioty te nakłada się obowiązek wdro-

żenia regulaminu odpowiedzialnej gry, 

którego projekt należy przedstawić Mini-

strowi Finansów.  

   Znowelizowane przepisy ustawy 

hazardowej w pewnym stopniu liberalizują 

kwestię promocji bukmacherstwa. W art. 

                                                           
21

 Art. 15 ust. 1b u. g. h. 
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29 ust. 1 zd. 2 u. g. h. stwierdza się bo-

wiem, że reklama zakładów wzajemnych, 

na których urządzanie zostało udzielone 

zezwolenie, jest dozwolona na zasadach 

określonych w art. 29b. Przepis, do którego 

odsyła ustawodawca,  zawiera cały szereg 

obostrzeń - w poszczególnych punktach 

zastrzeżono m. in., że dozwolona reklama 

nie może być kierowana do małoletnich, 

nie może zachęcać do uiszczania wyższych 

stawek jako czynnika zwiększającego 

szansę na wygraną czy wreszcie nie może 

budzić skojarzeń z sukcesem życiowym 

lub finansowym.  

  Cienia liberalizacji dopatrywać 

można się również w zmienionych regula-

cjach poświęconych zasadom organizacji 

rozgrywek pokerowych. Na wstępie doko-

nać należy dystynkcji między organizowa-

niem gry w pokera przez podmioty urzą-

dzające gry hazardowe na podstawie udzie-

lonej koncesji na prowadzenie kasyna  

a organizowaniem jej przez podmioty, któ-

re rzeczonej koncesji nie uzyskały, bo-

wiem oba te przypadki unormowane zosta-

ły odmiennie. Co więcej, pierwszy z nich 

odnosi się do dwu różnych sytuacji - od-

bywania się rozgrywek w kasynie oraz 

poza jego murami. I tak, gra w pokera mo-

że być urządzana w kasynie, jeżeli regu-

lamin gry został uprzednio zaakceptowany 

przez Ministra Finansów, grę prowadzi 

uprawniony pracownik, a uczestnicy grają 

przeciwko kasynu. Ponadto, koncesjono-

wany podmiot może urządzać w kasynie 

rozgrywki w formie turnieju pokerowego, 

jeżeli uczestnicy grają między sobą, liczba 

uczestników wynosi co najmniej 10 osób,  

a organizację takiego turnieju zgłoszono 

właściwemu dyrektorowi izby administra-

cji skarbowej
22

. Podmiot, o którym cały 

czas mowa, może również organizować 

rozgrywki w formie turniejowej poza ka-

synem, jeżeli: 

1) uczestnicy turnieju gry w pokera 

grają między sobą, a liczba uczest-

ników turnieju wynosi co najmniej 

10 osób, 

2) dokonano zgłoszenia takiego tur-

nieju dyrektorowi izby administra-

cji skarbowej właściwemu ze 

względu na miejsce urządzania tur-

nieju, 

3)  regulamin turnieju został uprzed-

nio zaakceptowany przez ministra 

właściwego do spraw finansów pu-

blicznych,  

4) podmiot urządzający turniej gry  

w pokera zainstalował w miejscu 

organizacji gry odpowiedni system 

audiowizyjny
23

. 

Druga ze wskazanych wcześniej sytuacji 

odnosi się do przypadku urządzania gry  

w pokera przez podmiot nieposiadający 

                                                           
22

 Art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. a i b u. g. h. 
23

 Art. 6a ust. 1 pkt 2 u. g. h. 
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koncesji na prowadzenie kasyna
24

. Organi-

zacji rozgrywek może on podjąć się wy-

łącznie w formie turnieju, spełniając ku-

mulatywnie wymogi określone w art. 6a 

ust. 2 u. g. h., które zakładają, że: 

1) wygraną mogą stanowić wyłącznie 

nagrody rzeczowe, a ich wartość 

nie może przekraczać 50% kwoty 

przeciętnego miesięcznego wyna-

grodzenia w sektorze przedsię-

biorstw - bez wypłat nagród z zy-

sku - w drugim kwartale roku po-

przedniego, 

2) organizację takiego turnieju zgłosić 

należy właściwemu dyrektorowi 

izby administracji skarbowej, 

3) regulamin turnieju musi zostać za-

twierdzony przez Ministra Finan-

sów, 

4) gra w pokera musi odbywać się  

w wydzielonym miejscu, dostęp-

nym wyłącznie pełnoletnim oso-

bom zaproszonym przez organiza-

tora.  

 

  Doniosłe zmiany pociąga za sobą 

ponadto dodany do ustawy hazardowej  

art. 15f. Powołany przepis nakłada bowiem 

na Ministra Finansów obowiązek prowa-

dzenia rejestru stron służących do ofero-
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 Zgodnie z art. 6a ust. 4 u. g. h podmiotem takim 

może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-

nostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej. 

wania gier hazardowych w sposób 

sprzeczny z ustawą. Wpisowi do rejestru 

podlega więc nazwa domeny internetowej 

wykorzystywana do urządzania - kierowa-

nych do usługobiorców na terytorium Pol-

ski - gier hazardowych bez koncesji, ze-

zwolenia lub dokonania zgłoszenia wyma-

ganego przez ustawę (w szczególności, 

gdy strony internetowe wykorzystujące 

nazwy takich domen są dostępne w języku 

polski i reklamowane na terytorium RP),  

a także data i godzina dokonania wpisu, 

jego zmiany lub wykreślenia. Rejestr  

- prowadzony w systemie teleinformatycz-

nym - jest jawny, wobec czego prawo do-

stępu do danych w nim zawartych przysłu-

guje każdemu. Znowelizowane przepisy 

ustanawiają także pewne obowiązki po 

stronie dostawców usług internetowych. 

Zostali oni bowiem zobligowani m. in. do 

nieodpłatnego uniemożliwiania dostępu do 

stron internetowych wpisanych do Reje-

stru, jak również do przekierowywania 

usiłujących uzyskać dostęp do nielegal-

nych domen użytkowników do strony in-

ternetowej prowadzonej przez Ministra 

Finansów, zawierającej komunikat infor-

mujący o wpisaniu szukanej strony do re-

jestru oraz o grożącej uczestnikom gier 

urządzanych contra legem odpowiedzial-

ności karno - skarbowej. 

  Do istotnych zmian, które weszły  

w życie z początkiem kwietnia br., zali-
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czyć należy wreszcie wyraźne zaostrzenie 

przepisów rozdziału 10 u. g. h., noszącego 

tytuł Kary pieniężne. Na gruncie art. 89 

ust. 1 doprecyzowano przesłanki odpowie-

dzialności organizatorów oraz uczestników 

nielegalnych gier hazardowych, jak rów-

nież poszerzono krąg penalizowanych sy-

tuacji i podmiotów, których one dotyczą. 

Zmianie uległa także samą wysokość kar. 

Na ten przykład, za urządzanie gier hazar-

dowych bez koncesji lub zezwolenia grozi 

obecnie kara w wysokości pięciokrotności 

opłaty za ich wydanie bądź - w przypadku 

gier na automatach - kara w wysokości 100 

tys. złotych od każdego urządzenia, zaś 

prowadzenie gier bez dokonania wymaga-

nego zgłoszenia obwarowane jest sankcją 

w postaci kary do 10 tys. zł.   

  Przed dokonaniem oceny zastoso-

wanych rozwiązań warto odnieść się do 

wypowiedzi przywołanego na samym po-

czątku J. Gowina, który już po przyjęciu 

nowelizacji u. g. h. stwierdził, że wspólnie  

z wicepremierem M. Morawieckim podjął 

decyzję o tym, żeby już nie zmieniać tej 

ustawy
25

, dlatego że groziłoby to ryzykiem, 

że cofnięta zostanie notyfikacja Komisji 

Europejskiej i że na kolejne wiele miesięcy 

hazard pozostanie w szarej strefie, a Pola-

                                                           

25
 Mowa o ustawie z 15 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o grach hazardowych oraz niektórych in-

nych usta (Dz. U. z 2017 r., poz. 88). 

cy tracić będą miesięcznie po 100, 200, 

300 milionów złotych
26

. Szef MNiSW za-

deklarował jednocześnie, że wkrótce po 

przyjęciu bieżącej nowelizacji rząd opracu-

je kolejną - taką, która wyłączy zakłady 

wzajemne oraz grę w pokera i zliberalizuje 

je, żeby można było wreszcie spokojnie 

obstawiać zakłady bukmacherskie i grać  

w pokera (…)
27

, bez konieczności wcho-

dzenia w szarą strefę. Przytoczone słowa 

stanowią dobry punkt wyjścia do oceny 

obowiązujących od kwietnia br. przepisów 

ustawy hazardowej z tego względu, że wi-

cepremier J. Gowin zdaje się mieć pełną 

świadomość tego, jak bardzo przyjęte re-

gulacje odbiegają od tych, których wpro-

wadzenie sam postulował przed rokiem.  

O ile ówczesnym zapowiedziom trudno 

było odmówić racjonalności, o tyle osta-

tecznie uchwalone rozwiązania wyraźnie 

rozczarowują. Szukając jednak ich jasnych 

stron, należy w pierwszej kolejności zwró-

cić uwagę na zmienione przepisy dot. gry 

w pokera. Przejawem ich liberalizacji  

- choć w zdecydowanie niewystarczającej 

mierze - jest umożliwienie organizacji roz-

grywek pokerowych przez podmioty nie-

posiadające koncesji na prowadzenie ka-

syn. Potencjalne korzyści wynikające z tej 

w gruncie rzeczy pozytywnej zmiany anihi-
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 Cyt. za: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rzad-

przygotowuje-liberalizacje-ustawy-hazardowej 

[dostęp: 10.04.2017 r.]. 
27

 Ibidem. 
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lowane są jednak przez fakt, że równolegle 

obowiązuje cały szereg restrykcji dotyczą-

cych turniejów urządzanych przez podmio-

ty niekoncesjonowane.  

  Ustawa nowelizacyjna z 15 grudnia 

2016 r. realizuje w zasadzie tylko jedno  

z fundamentalnych założeń projektu, który 

J. Gowin przedstawił kilka miesięcy wcze-

śniej. Mowa o pomyśle blokady stron  

i płatności operatorów gier wzajemnych 

prowadzących swoją działalność niezgod-

nie z prawem krajowym. Zmianę tę - wraz 

z wprowadzeniem rejestru nielegalnych 

domen, a także z zaangażowaniem w wal-

kę z nieuczciwymi praktykami dostawców 

usług internetowych - uznać należy bez 

wątpienia za doskonałe posunięcie, zdecy-

dowanie wyróżniające się in plus w sto-

sunku do wszystkich pozostałych.   

  Cieniem na całej nowelizacji kładą 

się natomiast wszelkie przejawy rozsze-

rzenia monopolu państwa. Tym razem 

zdecydowano się objąć nim urządzanie 

gier na automatach poza kasynami oraz 

prowadzenie kasyn online. Na efekty tych 

zmian nie trzeba było długo czekać, bo-

wiem w marcu 2017 r., a więc w ostatnim 

momencie przed wejście w życie nowych 

regulacji, decyzję o wycofaniu się znad 

Wisły podjęli tacy operatorzy jak 10bet, 

bet365, Betano, Betfair, Betsafe, Bets-

son, Betway, bwin, ComeOn!, Interwetten, 

Mr Green, Oddsring, Paddy Power, Pin-

nacle Sports, Redbet, Rivalo,  Smarkets, 

 Sportingbet czy też William Hill
28

. Mimo 

że Ministerstwo Finansów szacuje, że 

dzięki  zmienionym uregulowaniom rynku 

hazardowego budżet państwa zasili dodat-

kowych 15 mld złotych w perspektywie 

najbliższej dekady
29

, to praktyka może 

okazać zgoła odmienna, a ewentualne dal-

sze praktyki legislacyjne zmierzające do 

rozszerzania monopolu mogą spowodować 

rozkwit szarej strefy.    

  Konkludując, należy przypomnieć, 

że doświadczenia innych państw dobitnie 

pokazują, że kluczem do zwiększenia 

wpływów budżetowych z tytułu gier ha-

zardowych jest racjonalna liberalizacja 

ustawodawstwa w tym zakresie. Za wzór  

w dalszym ciągu stawiać należy model 

duński, w którym reformy w duchu wolno-

ściowym przyczyniły się do ograniczenia 

szarej strefy z 85% do 5 - 8%, a jednocze-

śnie do kilkunastokrotnego zwiększenia 

wpływów do kasy państwa. Nawiązując do 

tytułu niniejszego artykułu, pozostaje ży-

wić nadzieję, że słowa J. Gowina o dal-

szych pracach nad reorganizacją krajowe-

go systemu hazardowego znajdą jednak 

pokrycie w faktach, zaś wprowadzane 

zmiany nie będą dodatkowo monopolizo-
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 http://spryciarz.com/poradnik-typera/ustawa-haz 

ardowa-2017,102 [dostęp: 10.04.2017 r.]. 
29

 http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/noweliz 

acja-ustawy-hazardowej-od-kwietnia-zmiany-wcho 

dza-w-zycie/j0lnp [dostęp: 10.04.2017 r.]. 
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wały rynku. Co więcej, należy liczyć nie 

tylko na wdrażanie kolejnych nowych 

rozwiązań, lecz także - a może przede 

wszystkim - na zajęcie się najbardziej wa-

dliwymi spośród funkcjonujących obecnie,  

z niesprawiedliwie wysokimi stawkami 

podatkowymi na czele. 


