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„Między ekranem a boiskiem”
– wykorzystanie filmu
w psychologii sportu

Wprowadzenie
Psychologia sportu zyskuje coraz więcej zwolenników wśród sportowców, trenerów i sztabów szkoleniowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Problemem, z którym musi się zmierzyć w naszym kraju, jest natomiast
znikoma ilość materiałów teoretycznych jak również i badań naukowych
w języku polskim przeprowadzanych w tej dyscyplinie naukowej1. Niemniej
jednak, jest to dziedzina ciesząca się coraz to większym zainteresowaniem
i coraz bardziej doceniana. Zarówno sztaby szkoleniowe jak i sami sportowcy
zaczynają dostrzegać, że obok umiejętności fizycznych i taktycznych kwestie
psychologiczne na boisku czy parkiecie są nieodłączną częścią dobrze funkcjonującego zespołu2. W obecnych czasach każda drużyna na pewnym etapie
zostaje „zaopatrzona” we wsparcie psychologa sportu, a drużyny narodowe
w swoim sztabie szkoleniowym niemal zawsze goszczą psychologa sportu.

1
N. Myers, C. Payment, D. Feltz Reciprocal Relationships Between Collective Efficacy
and Team Performance in Women’s Ice Hockey, "Group Dynamics: Theory, Research and Practice" 2004, Vol. 8, No. 3, 182-195.
2
M. Sobczyk, J. Janas, A. Sobolewski, D. Parzelski, Spójność grupowa i komunikacja
w zespole piłkarskim a jego poziom sportowy, "Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu" 2012, nr 37, 93-102.
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W 1996 roku Europejska Federacja Psychologii Sportu opracowała definicję,
według której „Psychologia sportu zajmuje się badaniem psychologicznych
podstaw, procesów i efektów działalności sportowej”3.
Od zawsze szukano czynnika, który jest odpowiedzialny za sukces konkretnej drużyny sportowej. Określano go mianem „team spirit”, duchem drużyny. Wysiłek, jaki wkłada drużyna podczas meczu można określić zadaniem
addytywnym, czyli takim zadaniem grupowym, którego wykonanie uzależnione jest od wysiłku wszystkich członków grupy.4 Badacze próbowali ustalić
podstawę efektu synergii - z jakich powodów grupa osób działających razem
osiąga więcej, niż suma jednostek działających oddzielnie. Ten konstrukt teoretyczny został nazwany „spójnością grupową”.5
Spójność grupowa: rozwój pojęcia
Podstawą dobrego funkcjonowania w zespole jest spójność grupowa
definiowana jako dynamiczny proces, którego odzwierciedleniem jest tendencja członków grupy do trzymania się razem i pozostania w zjednoczeniu
dla osiągnięcia wspólnych celów i/ dla zaspokojenia emocjonalnych potrzeb
członków grupy.6 Cechami spójności grupowej są wielowymiarowość – istnienie wielu różnych czynników, które przyczyniają się do zjednoczenia grupy,
ale które mogą różnić się w zależności od grupy; dynamiczność – spójność
zmienia się ze względu na czas i rozwój grupy, nie jest stałym elementem;
instrumentalność – spójność odzwierciedla powody istnienia grupy oraz afektywność – związana jest z emocjami i uczuciami, jakie wywiązują się między
członkami grupy. Można wyróżnić dwa aspekty spójności: spójność społeczną – odzwierciedla stopień, w jakim członkowie grupy lubią siebie nawzajem
i czerpią radość z przebywania we własnym gronie; oraz spójność zadaniową – odzwierciedla stopień, w jakim członkowie grupy współpracują ze sobą
aby osiągnąć wyznaczony cel.7 Z badań przeprowadzonych przez Carrona
i współpracowników8 na próbie 18 akademickich drużyn koszykarskich
M. Jarvis, Psychologia sportu, Gdańsk 2003, s. 13.
E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i Umysł, Poznań 1997,
s. 322-356.
5
M. Sobczyk, J. Janas, A. Sobolewski, D. Parzelski, Spójność grupowa i komunikacja
w zespole piłkarskim ..., s. 93-102.
6
A. Carron, L. Brawley, N. Widmeyer, The measurement of cohesiveness in sport groups.
[w:] J. Duda, (red.) Advances in sport and exercise psychology measurement, red. J. Duda, Morgentown 1998, s. 213-226.
7
Tamże, s. 213-226.
8
A. Carron, S. Bray, M. Eys, Team Cohesion and Team Success in Sport, "Journal of
Sport Psychology" 2002, vol. 20, s. 119-126.
3

4
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oraz 9 klubowych drużyn piłki nożnej wynika, że spójność grupowa istotnie
koreluje z sukcesem drużyny. Oznacza to, iż budowanie spójności grupowej
ma istotny wpływ na wynik drużyny.
Drużyna jako grupa społeczna
Drużyna jest grupą społeczną w ujęciu psychologicznym, ponieważ składa się z dwóch lub więcej osób, które współdziałają, by osiągnąć założony cel9.
Oznacza to, że tak jak każda grupa społeczna, drużyna posiada własne role
i normy grupowe (tutaj: drużynowe). Każdy członek drużyny posiada własną
rolę – rola lidera kierującego zespołem, rola analityka kontrolującego procesy
zespołu czy rola podtrzymującego na duchu całą drużynę. Każda z tych ról
może być zarówno wykreowana i przejęta samodzielnie przez członka drużyny, ale także odgórnie narzucona, np. głosowaniem członków grupy. Równie
istotnymi kwestiami wokół grupy społecznej są oddziaływania, jakim poddawana jest grupa. Drużyna sportowa przede wszystkim narażona jest na wpływ
obserwatorów, co skutkuje niejednokrotnie facylitacją społeczną – lepszym
wykonywaniem zadań łatwiejszych, kiedy osoba jest obserwowana, natomiast
gorszym wykonaniem zadań trudniejszych10.
Procesy motywacyjne
Motywację do podejmowania określonego działania można podzielić
na motywację wewnętrzną (intrinsic motivation) oraz motywację zewnętrzną
(extrinsic motivation). Motywację wewnętrzną definiuje się jako podejmowanie określonej aktywności, traktowanej jako cel sam w sobie oraz kiedy aktywności zaspokającej potrzebę jednostki, czyniąc tą aktywność interesującą. Motywacja zewnętrzna natomiast określa podejmowanie określonej aktywności
w celu osiągnięcia zewnętrznej korzyści (zarówno dla samej aktywności jak
i dla osoby tą aktywność podejmującą)11.

E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna ...,. s. 322-356.
Tamże, s. 322-356.
11
C. Sansone, J. Harackiewicz, Intrinsic and Extrinsic Motivation. The Search for Optimal Motivation and Performance, Academic Press 2000, s. 444-451.
9

10
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Wykorzystanie filmu w edukacji
Film w edukacji pełni ogromną i ważną rolę. Jako jeden z multimedialnych przekazów gwarantuje skupienie uwagi odbiorcy na prezentowanym
materiale w większym stopniu, niż odnosi się to do prezentacji multimedialnych, wykładów czy referatów. Badania przeprowadzone przez Deokman Kim
w 2013 roku12 sugerują również większe zadowolenie studentów z wykorzystania filmu przez wykładowcę podczas zajęć na uniwersytecie, niż wykorzystanie
prezentacji multimedialnej czy wygłaszania referatu. Kolejnym argumentem
przemawiającym za wykorzystaniem filmu jest poszerzenie grona odbiorców –
film może zostać wykorzystany jako narzędzie pracy w każdej grupie wiekowej,
począwszy od dzieci przez adolescentów po dorosłych. Innymi korzyściami
jest krótszy, efektywniej wykorzystany czas pracy oraz brak metod kwestionariuszowych. Na korzyść wpływa również łatwość analizy problemu bohatera
filmowego, niż odnoszenie się do własnych trudności.
Rodzaje filmów
Filmy, które psycholog może wykorzystać podczas pracy z zespołem mają
wiele różnych źródeł. Jednym z pierwszych rodzajów są stworzone samodzielnie przez psychologa nagrania z treningów lub zawodów sportowca lub drużyny, z którą psycholog pracuje. Innym rodzajem są nagrania drużyny przez
środki masowego przekazu, np. telewizję - są to również nagrania z meczów
czy zawodów, w których występuje drużyna przeciwna. Mogą to również być
filmy dokumentalne lub fabularne na temat określonego sportu.
Praca z filmem w drużynie
W zależności od rodzaju filmu, jaki zostanie wybrany, dostosowany zostanie również obszar problemowy, na którym zostanie skupiona praca zawodnika lub drużyny. Wybierając nagrania z treningów lub zawodów sportowca lub
drużyny oraz nagrania telewizyjne obszarem problemowym pozostają zasoby
zawodnika i drużyny, ich ograniczenia oraz praca nad zarówno mocnymi, jak
i słabymi stronami podczas kolejnych treningów. Mecze przeciwników służą
D. Kim, A study on the class of education that builds students’ character through
films -Classes at the University of Liberal Arts, "Journal of Digital Convergence" 2015, 13(2),
s. 309–314.
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głównie do wychwytywania słabych punktów oraz ustalenia taktyki sportowej
na konkretny mecz. Trzecia kategoria filmów dokumentalnych lub fabularnych na temat określonego sportu pomaga pokazać, że problemy, przed którymi stają zawodnicy, są normalne, naturalne oraz występują dużo częściej, niż
może się sportowcom wydawać.
Wykorzystanie filmu różni się także od naszego odbiorcy. Zanim wybierzemy konkretny film, powinniśmy poddać analizie, w jakim rodzaju pracy
chcemy go wykorzystać. Istnieje kilka podstawowych relacji, na poziomie
których odbywa się praca psychologa sportu:
- psycholog-trener,
- psycholog-drużyna,
- psycholog-zawodnik,
- trener- drużyna,
- trener-zawodnik.
Niejednokrotnie praca psychologa z drużyną zaczyna się również od pracy ze sztabem szkoleniowym, co pomaga w dalszej organizacji pracy z drużyną
czy zawodnikiem.
Przykłady filmów
Istnieje wiele korzyści przemawiających za użyciem filmów krótkometrażowych w pracy psychologa sportu z zawodnikami i drużynami. Pierwszą
z korzyści jest możliwość obejrzenia całego filmu oraz omówienie go wraz
z zawodnikami podczas jednego spotkania. Filmy krótkometrażowe ze względu na swoją długość dają pełen wachlarz możliwości, zarówno w zadaniach
czasowych jak i możliwości obejrzenia filmu. Długość trwania takiego filmu
powoduje również, iż odbiorca chętniej wróci do niego w wolnej chwili, ze
względu nakrótki czas, jaki odbiorca musi poświęcić na tą aktywność. Filmy
krótkometrażowe są również łatwe w pozyskaniu – ogromną bibliotekę takich
filmów oferuje swoim odbiorcom portal YouTube13, gdzie w celach edukacyjnych można skorzystać z zamieszczanych przez producentów filmów. Poniżej
została zaprezentowana lista filmów krótkometrażowych pomocnych w pracy
zarówno z zawodnikami, jak i ze sztabem szkoleniowym.

13

YouTube, [online] https://www.youtube.com [ dostęp: 08.11.2019].
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Loss (Basketball Short Film), 201714;
GAME (reż. Jeannie Donohoe), 201715;
Run with me (reż. Cameron Covell), 201316;
I’m not perfect (reż. Sopithan Rajeswaran), 201517;
Dedication (reż. Tommy Nova), 201318;
Fight for motivation (prod. Acasta movies), 201319.
Podsumowanie
W niniejszym artykule zostały przybliżone obszary pracy psychologa
sportu, zarówno z zawodnikami, jak i z drużyną w obszarach spójności grupowej, ról i norm grupowych oraz procesów motywacyjnych z wykorzystaniem
filmów. Wśród wykorzystywanych rodzajów filmów mogą być zarówno filmy
nagrywane przez zawodników czy sztab szkoleniowy jak również mogą być
to gotowe materiały telewizyjne. Ponadto, jednym z sugerowanych rodzajów
filmów, możliwych do wykorzystania w powyższym obszarze jest film krótkometrażowy. Filmy krótkometrażowe zyskują więcej popularności dzięki łatwej
dostępności oraz przystępnej formie, którą można wykorzystać w pracy z dorosłymi, jak i młodymi sportowcami.
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Summary

“Between the screen and the field”
– the use of film in sport psychology
Nowadays the interest in sport psychology has gained much popularity. Psychologists, professional sportsmen or coaches and more often also
young sportsmen and their parents benefit from its output. Sport psychology
is a vast area within which such issues as team-building, group cohesion, roles
and team norms, leadership and motivational processes can be listed. In view
of the specificity of the tasks undertaken, sport psychologists have a tendency
to frequently use a film as a working method. Among the films used, there are
the ones made by the players or training staff as well as the television material.
Furthermore, one of the suggested type of practicable films is the short film
genre. Short films are gaining more popularity due to their availability and
accessible form that can be used when working with adults as well as young
athletes.
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Sport a podatki.
Zagadnienia wybrane
w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych

Wstęp
Sport i podatki, jakkolwiek by się wydawało mają ze sobą wiele wspólnego. Potwierdzeniem tego są przepisy prawa podatkowego, jak również
rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz orzecznicza działalność sądów
administracyjnych. Z jednej strony, mając na uwadze stymulacyjną funkcję
podatków mamy do czynienia z ulgami i zwolnieniami podatkowymi związanymi z szeroko rozumianym sportem. Z drugiej zaś, judykatura wskazuje chociażby na fakt, iż sportowiec może prowadzić działalność gospodarczą.
Wobec powyższego, tematyka powiązania prawa podatkowego ze sportem
warta jest szerszego omówienia. Jednakże, mając na uwadze jej szeroki aspekt,
artykuł obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od
osób fizycznych1.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1387 ze zm.); dalej jako: updof.

1
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Korelacja sportu z prawem podatkowym
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi sportem są wszelkie formy
aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach. Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte
na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego2. Tym samym, podstawowym celem prześwięcającym uprawianiu
sportu jest osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu, przez który można rozumieć pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego
celu, zdobycie sławy, majątku czy też wysokiej pozycji3. Ponadto, sport jest
pewnym zjawiskiem społecznym, na który wpływ mają różne zewnętrzne
czynniki, przykładowo czynniki kulturalne, gospodarcze, ale również prawne
i ekonomiczne. Obecnie sport jako „pokojowe współzawodnictwo, którego
istotę stanowi indywidualna bądź zespołowa rywalizacja prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników”4
nierozerwalnie związany jest z kwestiami stricte finansowymi, materialnymi.
W kontekście powyższego, skoro miarą sportu jest sukces to wskazać
należy, iż podstawową cechą podatku (zgodnie z klasyczną teorią finansów
publicznych) jest pokrycie wydatków publicznych5. Samo pojęcie podatku
definiowane jest na gruncie ustawowej jako publicznoprawne, nieodpłatne,
przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej6.
Natomiast, w doktrynie podatek ujmowany jest jako świadczenie pieniężne
na rzecz podmiotu prawa publicznego, czyli państwa lub samorządu jednostronnie przez ten podmiot ustalonego, o charakterze ogólnym, zasadniczym,
bezzwrotnym, nieodpłatnym i przymusowym7. Poprzez objęcie swoim zasięgiem niemalże wszystkich osób fizycznych oraz osób prawnych działających
Art. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze
zm.); dalej jako: us.
3
Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/sukces;2576536, [dostęp:
7.11.2019].
4
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sport;3978430.html, [dostęp: 7.11.2019].
5
R. Rosiński, Podatek i jego klasyfikacja w polskim systemie podatkowym, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej" 2010, nr 14, s. 85.
6
Art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 900 ze zm.), dalej jako: op.
7
W. Wójtowicz, Pojecie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, P. Smoleń, Warszawa 2019, s. 6 i nast.
2
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na szeroko rozumianym rynku, podatki są podstawowym narzędziem oddziaływania państwa na gospodarkę8. Z tego względu, kwestia osiągnięcia
określonych wpływów o charakterze majątkowym jest kluczową cechą sportu, która ma swoje bezsprzeczne odzwierciedlenie w uregulowaniach prawa
podatkowego.
Opodatkowanie przychodów sportowca
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem bezpośrednim, zwyczajnym, obligatoryjnym, o charakterze dochodowym i osobistym.
Obliczany jest przez samych podatników lub płatników. Posiada charakter
podatku państwowego, ale zasila również budżety jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, oparty jest na zasadzie powszechności oraz równości
opodatkowania9. Co do zasady, przedmiotem opodatkowania jest dochód
(wyjątkiem są wskazane w ustawie przychody, które bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów podlegają opodatkowaniu) osiągany przez osoby
fizyczne, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania10.
Wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem
przychodu jest działalność wykonywana osobiście11. Pomimo braku w ustawie zwięzłej definicji działalności wykonywanej osobiście, posługując się
kryterium przedmiotowym (rodzaj działalności) oraz podmiotowym (osoba
uzyskująca przychód) stworzono katalog przypadków mieszczących się w odrębnym, wobec pozostałych, źródle przychodów. Co ważne, przychody w ramach tej kategoryzacji uzyskiwane są przez osoby fizyczne bez udziału osób
trzecich12. Należy przez nią rozumieć między innymi przychody z uprawiania
sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych13. Jednakże, rozstrzygnięcia organów podatkowych i judykatury wskazują również, iż w ramach uprawiania sportu można prowadzić działalność gospodarczą. Bowiem, osobiste wykonywanie działalności nie wyklucza prowadzenia
8
M. Jaszczyński, Funkcje podatków w gospodarce, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku.
Nauki Ekonomiczne" 2017, nr 1, s. 216.
9
I. Przychocka, Zobowiązania podatkowe, Warszawa 2012, s. 18; W. Wójtowicz,
Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red.
W. Wójtowicz, Bydgoszcz-Lublin 2005, s. 291 i nast.
10
A. Mariański, [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2015, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2015, s. 45.
11
Art. 10 ust. 1 pkt 2 updof.
12
A. Mariański, [w:] Komentarz do ustawy..., s. 198 i nast.
13
Art. 13 pkt 2 updof.
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działalności gospodarczej, w której podatnik (sportowiec) zatrudnia osoby pomagające mu realizować te czynności14. Niemniej jednak, na kanwie powyższego powstały wątpliwości, co do prawidłowej kwalifikacji źródła przychodu.
Istniały dwa odmienne stanowiska.
Pierwszy z poglądów (dominujący) wyrażał się w tym, iż jeżeli dany
przychód został wprost wymieniony w danej kategorii, na przykład
z działalności wykonywanej osobiście, to podatnik nie ma możliwości
zakwalifikowania go do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Tym samym, inne źródła przychodów niż te z działalności gospodarczej posiadają prym pierwszeństwa15. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, iż przychody z uprawiania sportu są wymienione wprost
i dosłownie w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, nie ma możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności
gospodarczej16. Natomiast, wedle drugiego poglądu kluczowym aspektem
w toku ustalania czy określony przychód można kwalifikować do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza jest próba zakwalifikowania go
do jednego z pozostałych źródeł. Jeżeli jest to niemożliwe, a przychód powstał
w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany
i ciągły, prowadzonej jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie pochodził z niniejszego źródła17.
Wątpliwości powyższe potęgował fakt wydania przez Ministra Finansów
interpretacji ogólnej, w której odniesiono się do kwalifikacji przychodów do
właściwego źródła w sytuacji, gdy przychody uzyskiwane przez podatnika
są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście i jednocześnie działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki
określone w definicji działalności gospodarczej, między innymi przychody
uzyskiwane przez artystów, sportowców czy sędziów sportowych. W konsekwencji uznano, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych
w art. 13 pkt 2–8 może zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, ale
z zastrzeżeniem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej zgodnie

Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15, LEX nr 1739630.
T. Strzałkowski, Podatek dochodowy sportowca, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/
podatki-osobiste/pit/728460,Podatek-dochodowy-sportowca.html, [dostęp: 10.11.2019].
16
Wyrok NSA z 25 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 1002/10, LEX nr 1057698.
17
		 Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia
2014 r., sygn. akt IPTPB1/415-53/14-4/KO, LEX nr 229660; Wyrok NSA z 17 maja 2012 r.,
sygn. akt. II FSK 2143/10, LEX nr 1168512; Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt.
II FSK 1125/12, LEX nr 1444414.
14
15
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z art. 5a pkt 618, przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanki negatywnej
z art. 5b ust. 119.
Spór rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny wskazując w uchwale
z 22 czerwca 2015 r.20, iż przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli działalność
sportowca spełnia kryteria określone w art. 5a pkt 6 i nie spełnia kryteriów
z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto
podkreślono, że istnieje swoboda wyboru formy działania sportowca (zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 20 i art. 65 ust.1 Konstytucji RP)21. Nie
ma przeszkód, ażeby indywidualny zawodnik wykonywał działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług w formie jego udziału
w określonych zawodach sportowych w barwach klubu. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż ta dowolność form prawnych działania
sportowców, przy braku jednoznacznej odmiennej regulacji podatkowej, ma
bezpośredni wpływ na ustalenie źródła przychodów. Skoro sportowiec może
uzyskiwać przychody zarówno ze stosunku pracy, łączącego go z klubem,
z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej poza i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także otrzymywać przychody wynikające wyłącznie
z faktu uprawiania sportu (bez istnienia stosunku prawnego między nim
a klubem sportowym, przewidującego wypłatę wynagrodzenia za wzajemne
świadczenie sportowca), to przychody te mogą być przypisane do różnych
źródeł przychodów. Wobec tego, prawidłowe ustalenie źródła przychodu
jest o tyle ważne, że sportowiec może rozliczać się według progresywnej skali
Ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której
uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10
ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
19
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., sygn. akt DD2/033/30/
KBF/14/RD-47426, https://www.infor.pl/akt-prawny/U02.2014.012.0000021,metryka,inter
pretacja-ogolna-nr-dd203330kbf14rd47426-ministrafinansow-w-sprawie-mozliwosci-zali
czenia-w-okreslonych-warunkach-przychodow-wymienionych-w-katalogu-przychodowz-dzialalnosci-wykonywanej-osobiscie.html, [dostęp: 10.11.2019]; Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie,
z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający
wykonanie tych czynności; 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonych przez zlecającego te czynności; 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka
gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
20
Uchwała NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. ...
21
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (tj. Dz. U. Nr 78, poz.
483).
18
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podatkowe 17% i 32%, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej płacić stałą procentową stawkę, czyli podatek liniowy.
Sportowe preferencje podatkowe
W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje
szereg preferencji podatkowych, które odzwierciedlają jedną z funkcji systemu
podatkowego – funkcję stymulacyjną. Realizowana jest ona przez stosowanie
ulg i zwolnień podatkowych, które mają motywować podatników do podejmowania lub też zwiększania określonej działalności celem zintensyfikowania
wpływów do budżetu22. Na gruncie przedmiotowej ustawy istnieje ponad 140
zwolnień podatkowych23. Jednakże, w kontekście podejmowanej problematyki na wskazanie zasługują zwolnienia podatkowe dotyczące chociażby wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej
reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej oraz członka polskiej reprezentacji
na igrzyska głuchych i światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych24, nagród wypłacanych przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski
za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych25 czy wartość wygranych w konkursach i grach
organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki,
dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową
towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród
nie przekracza kwoty 2 000 zł (zwolnienie od podatku nagród związanych
ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych
przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)26.
Natomiast, w ramach ulg podatkowych na szczególne przedstawienie zasługuje fakt, iż podatnik może odliczyć od dochodu (podstawa obliczenia podatku) darowizny27 przekazane na cele związane między innymi ze sferą zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego28,
M. Jaszczyński, Funkcje podatków w gospodarce…, s. 222.
Art. 21 updof.
24
Art. 21 ust. 1 pkt 10a updof.
25
Art. 21 ust. 1 pkt 40a updof.
26
Art. 21 ust. 1 pkt 68 updof.
27
Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a updof.
28
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), dalej jako: udppw.
22

23
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organizacjom ujętym w art. 3 tejże ustawy. Zgodnie z tym, odliczeniu podlegają darowizny przekazane na zadania w zakresie między innymi pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób29, działalności charytatywnej30,
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn31 czy właśnie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej32. Ostatni z wymienionych celów jest
związany bezpośrednio z problematyką sportu. Bowiem, to na kulturę fizyczną składają się sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową33.
Należy jednak pamiętać, iż istotnym ograniczeniem w przypadku odliczenia
od dochodu dokonanej darowizny jest jej wysokość, gdyż odliczeniu podlega
kwota w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
Istotnym elementem podatkowym mającym swoje odzwierciedlenie
w szeroko rozumianym sporcie jest również kwestia przekazywania przez podatników w rocznym zeznaniu podatkowym kwoty nieprzekraczającej 1%
podatku należnego na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego34 działającej w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Co ważne, ww. kwota podatku może być przekazana na organizację wskazaną
w tym samym obowiązującym wykazie, który zastosowanie ma do omówionej
powyżej ulgi podatkowej.
W kontekście podejmowanej problematyki, szczególnie interesującą
kwestią jest instytucja zaniechania poboru podatku35. Jednakże należy podkreślić, iż nie stanowi ona ulgi lub zwolnienia podatkowego, a jest jednym
z nieefektywnych sposobów wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, efektem którego nie jest zaspokojenie wierzyciela. Instytucję tę zastosowano
w ramach organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Minister Finansów wydał w dniu 28 lutego 2011 r. rozporządzenie w sprawie
zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Art. 4 ust. 1 pkt 1 udppw.
Art. 4 ust. 1 pkt 3 udppw.
31
Art. 4 ust. 1 pkt 9 udppw.
32
Art. 4 ust. 1 pkt 17 udppw.
33
Art. 2 ust. 2 us.
34
Art. 45c updof.
35
Art. 22 § 1 op; Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem
podatników: 1) zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku,
okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie (…).
29

30
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i podatku dochodowego od osób fizycznych36. Zgodnie z jego treścią, zaniechanie poboru dotyczyło dochodów (przychodów) uzyskanych między
innymi przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji turnieju UEFA EURO 2012 albo
w celu wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z tym turniejem.
Zaniechanie to dotyczy osób delegowanych przez UEFA lub jej spółki zależne w celu zorganizowania turnieju finałowego UEFA Euro 2012 oraz tych,
które otrzymały akredytację UEFA, na przykład piłkarze, sędziowie, trenerzy,
członkowie sztabu medycznego drużyn biorących udział w turnieju. Wydanie powyższego rozporządzenia było związane z koniecznością realizacji określonych gwarancji w ramach procedury selekcyjnej państw ubiegających się
o organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Natomiast, jak podkreślano wejście w życie przepisów rozporządzenia nie spowodowało konieczności ponoszenia przez sektor finansów publicznych żadnych
wydatków. Co więcej, w kontekście oddziaływania przygotowań i organizacji
UEFA Euro 2012 na gospodarkę przygotowano stosowny raport zawierający
wszystkie najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, w tym przede wszystkim jego wpływ Mistrzostw na PKB Polski, wraz ze wskazaniem spodziewanych przychodów z turystyki37.
Zakończenie
W przedstawionym rozdziale omówiono wybrane zagadnienia łączące
sport i podatki w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podjęte rozważania dotyczyły zarówno kwestii ustalenia źródła przychodu
z tytułu wykonywania sportu, jak również możliwości zastosowania zwolnień,
ulg podatkowych czy też instytucji zaniechania poboru podatku. Tematyka
ta ma szczególne znaczenie z uwagi na kilka aspektów. Po pierwsze, podatek dochodowy od osób fizycznych ma największe znaczenie społeczne wśród
wszystkich podatków w Polsce, z uwagi na coroczne rozliczanie się z tego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku
dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, (Dz. U. Nr 52, poz.
267).
37
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 2773
w sprawie zwolnienia z płacenia podatków organizatorów Euro 2012, http://www.sejm.gov.pl/
sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=54A32AD7 [dostęp:10.11.2019].
36
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podatku ponad 25 mln Polaków38. Po drugie, sport podlega ciągłemu rozwojowi za sprawą czynników technologicznych, kulturowych, ale i prawnych
(prawnofinansowych). Podejmowane są różnorakie działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej czy wspomaganie rozwoju sportu. Po trzecie,
niestety jesteśmy świadkami unikania obciążeń podatkowych przez sportowców. Jednym ze sposobów jest zmiana rezydencji podatkowej, czyli najprościej mówiąc zmiana miejsca zamieszkania. Niemniej jednak, można wyrazić nadzieję, że prawdziwa idea sportu pomimo coraz częstszej nadrzędności
sfery materialnej, nadal będzie wyrażać się w słowach Pierre’a de Coubertin
„w życiu ważny jest nie triumf lecz walka, istotą rzeczy jest nie zwyciężać, lecz
umieć toczyć rycerski bój”.
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Summary
Tax aspects in sport.
Issues selected on the basis
of personal income tax.
Sport and taxes however they seem have a lot in common. This is confirmed by tax law, decisions of tax authorities and judicial activity of administrative courts. On the one hand, due to the stimulating function of taxes we
are dealing with tax relief and tax exemptions related to sport. On the other
hand, jurisprudence indicates that the athlete can run a business. In view of
the above, the subject of tax law with sport relationship is worth broader discussion. However, due to its wide aspect, the article covers issues selected on
the basis of personal income tax.
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Kibice chuligani
w polskiej piłce nożnej.
Od II Rzeczypospolitej
przez PRL po XXI wiek.
Wybrane aspekty – studium przypadku

W chwili pisania tego artykułu (przełom października/listopada
2019 roku) na stronie internetowej tygodnika „Newsweek” pojawił się wywiad z dr. Mateuszem Grodeckim zajmującym się badaniem ruchu kibicowskiego w Polsce. Okraszony został on tytułem „Polscy i rosyjscy chuligani najlepiej zorganizowani w Europie”. Grodecki opowiada w nim o tym,
że w Polsce istnieją hermetyczne grupy kibicowskie, na których rozwój wpłynęły wydarzenia polityczno-społeczne, a także rozwój prawa, którego przedmiotem byli kibice1. Hermetyczność społeczności kibicowskiej utrudnia prowadzenie badań jakościowych i stosowaniu takich technik jak wywiad czy
obserwacja2.

A. Kiedrzynek, Polscy i rosyjscy chuligani najlepiej zorganizowani w Europie, https://
www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/polscy-i-rosyjscy-chuligani-najlepiej-zorganizowani-w-europie/17gn2xr [dostęp 01.11.2019].
2
D. Antonowicz, R. Kossakowski , T. Szlendak, w swojej książce pt. Aborygeni i Konsumenci.O kibicowskiej wspólnocie komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie, Warszawa
2015 opracowali tzw. „aneks metodologiczny”, który odnosi się do tego jak „poruszać” się
w świecie kibiców, jakie ograniczenia czekają badaczy, oraz do jakich zasad muszą się przystosować, aby doprowadzić badania do końca rzetelnie.
1
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Autor poniższego artykułu „wychował się z kibicami”, ponieważ byli oni
od zawsze w jego otoczeniu (koledzy ze szkoły, przyjaciele rodziców, przyjaciele z podwórka). Autor był również na setkach meczy różnych poziomów
rozgrywkowych zarówno w Polsce jak i za granicą. Zaliczył kilkadziesiąt
„wyjazdów” (czyli meczów wyjazdowych ze zorganizowaną grupą kibiców
w Polsce i za granicą), a także mecze reprezentacyjne Polski oraz Węgier zarówno u siebie jak i na wyjeździe (również w zorganizowanej grupie z kibicami) na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. W związku z powyższym ułatwiło
to prowadzenie badań jakościowych oraz technik (wywiad i obserwacja), które są uzupełnieniem pracy o charakterze przeglądowym. Metody jakimi autor
posługiwał się przy powstaniu artykułu to: studium przypadku oraz metoda
historyczna. W pracy wykorzystano opracowania naukowe m.in. socjologów
sportu, pracę dyplomową, książki popularno-naukowe, pisma branżowe, fora
kibicowskie oraz strony internetowe i profile kibicowskie prowadzone na portalach społecznościowych np. Facebook. W wielu powyższych publikacjach
pojawiały się wspomnienia uczestników lub świadków tamtych wydarzeń.
Sport od zawsze przyciągał ogromne rzesze ludzi na areny widowisk sportowych. Tak było od czasów starożytnej Grecji3, aż po dzisiejszy dzień. Nie
inaczej było również na ziemiach polskich. W 1894 roku we Lwowie rozegrany został pierwszy zarejestrowany mecz piłki nożnej na ziemiach późniejszej
II Rzeczypospolitej. W meczu tym zmierzyły się młodzieżowe drużyny Związku Polskiego Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z Lwowa oraz Krakowa4.
Od tego czasu popularność piłki nożnej na ziemiach polskich zyskiwała na
znaczeniu. Pierwsze kluby piłkarskie powstawały na terenie Galicji5 m.in.
Czarni Lwów (1903), Cracovia Kraków, Wisła Kraków (1906) czy Pogoń
Lwów (1907).
W 1908 roku na krakowskich Błoniach rozegrano mecz pomiędzy Wisłą
Kraków, a rezerwami Pogoni Lwów. Zainteresowanie meczem było na tyle
ogromne, że nie wystarczyło miejsca dla wszystkich chętnych obejrzeć zawody.
Tłum wdarł się na mecz, omijając w ten sposób opłatę za bilet. Interwencja policji zapobiegła rozprzestrzenieniu się zamieszek6. W 1910 roku doszło

3
T. Sahaj, Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań
2007, s. 17.
4
R. Dobrowolski, „W zdrowym ciele zdrowy duch” Rola sportu w kanonie wychowawczym Sokolstwa Polskiego, "Myśl.pl" 2014, nr. 1, s.48.
5
R. J. Czarnowski, E. Wojdecki, Lwów dzieje miasta, Kielce 2015, s. 233.
6
M. Daraszkiewicz,Ewolucja społeczności kibiców piłki nożnej w Polsce w kontekście
bezpieczeństwa w latach 1894-1989, Szczecin 2018 [praca licencjacka Uniwersytet Szczeciński]
, s. 21.
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do meczu pomiędzy Cracovią Kraków, a Rudolfshügel Wiedeń. Mecz odbył
się w Krakowie, lecz w tym wypadku nie było policji na stadionie, a zajścia
z meczu relacjonował lokalny dziennik „Czas”7:
Można słusznie potępiać brutalną grę Wiedeńczyków, ale należy
pamiętać przedewszystkiem o swojem własnem niebrutalnem
zachowaniu się. Krzyki, gwizdy i tupania podczas gry przynoszą
njmę tylko młodzieży krakowskiej. Wpadanie tłumem na boisko
jest również niekulturalnym obyczajem, nieznanym na boiskach
zachodnio-europejskich. Po „matchu” w ścisku w bramie schodowej
gawiedź uliczna próbowała także ze swej strony wyrazić udział
w sporcie, i próbowała wykonać zamach gwizdaniem i kamieniami
na wychodzącą drużynę wiedeńską. Musieli bronić jej członkowie
„Cracovii” i „Wisły”, natomiast nie widziano nigdzie reprezentantów
policyi; chociaż jeden lub dwóch stójkowych z łatwością odpędziłoby
na bok garstkę uliczników. (pisownia oryginalna)

Autor pragnął powyższymi przykładami poprzeć tezę, że chuligaństwo
stadionowe istniało już wraz z nagromadzeniem się tłumów na pierwszych
meczach piłki nożnej w Polsce. Stawia także hipotezę, że zamieszki z udziałem
kibiców oraz antagonizmy międzyklubowe posiadały podtekst polityczny bez
względu na okres historyczny w którym miały miejsce. Pytania badawcze jakie
stawia autor to:
•
•
•
•

Czy uprzedzenia narodowościowe były powodem zamieszek na stadionach i poza nimi?
Czy w każdej z epok (II RP, PRL, III RP) zamieszki miały podtekst
polityczny?
Gdzie dochodziło do zamieszek z udziałem kibiców?
Co było powodem wywoływania zamieszek?

Poniższa praca pozwoli odpowiedzieć na powyższe pytania, oraz dokona analizy porównawczej pomiędzy trzema różnymi systemami w jakich funkcjonowała oraz się rozwijała społeczność kibiców piłki nożnej w Polsce.

7

M. Zawody w piłkę nożną, "Czas" 1910, nr. 425, s. 2.
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II Rzeczpospolita
Wybuch pierwszej wojny światowej znacząco zwolnił rozwój piłki nożnej na ziemiach polskich. Gdy w sierpniu 1915 roku Niemcy wkroczyli do
Warszawy nastąpiła liberalizacja polityki wobec mieszkańców Warszawy. Pokłosiem ów działalności jest powstanie takich klubów jak Żydowski Klub
Sportowy Makabi (1915) czy CWKS Legia Warszawa 19168. W Warszawie
i Krakowie powstało najwięcej różnorodnych społeczno-politycznie klubów
piłkarskich ze względu na strukturę narodowościową II RP. Ze względu na
dużą populację Żydów w Warszawie postanowili sami oni tworzyć własne
kluby. W Warszawskim Okręgu Związku Piłki Nożnej odsetek klubów stricte żydowskich wynosił 25% ogółu9. Z kolei na Górnym Śląsku zakładanie
klubów sportowych było „elementem w walce o polski żywioł”. Miały one
służyć jako „twierdze sprawy narodowej”, którymi kierował Polski Komitet
Plebiscytowy. Miały one również służyć jako narzędzie w zbliżającym się plebiscycie o przynależność krajową10. Ówczesne kluby były związane z polityką,
niektóre partie udostępniały klubom swoje siedziby, a także je finansowały
i wspomagały propagandowo11.
Tabela przedstawiająca powiązania
społeczno-polityczno-sportowe wybranych klubów warszawskich.
Opracowanie własne.
Makabi Warszawa

Syjoniści, klasa wyższa oraz średnia
społeczności żydowskiej

Jutrznia Warszawa

Bund

Hapoel Warszawa

Poalej Syjon-Prawica

Gwiazda Warszawa

Poalej Syjon-Lewica

Hasmonea Warszawa

AgudatIsrael

Skra Warszawa

Polska Partia Socjalistyczna

AZS Warszawa

Narodowa Demokracja

R. Gawkowski, Futbol dawnej Warszawy, Warszawa 2013, s. 25.
Tamże, s.103.
10
Polski Związek Piłki Nożnej, 90 lat PZPN 1919-2009, Katowice 2010, s. 26.
11
B. Borys, Jak warszawscy Żydzi przed wojną kopali futbolówkę, https://www.jhi.pl/
blog/2018-02-22-jak-warszawscy-zydzi-przed-wojna-kopali-futbolowke [dostęp 02.11.2019].
8

9
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W związku z powyższym do zamieszek wśród kibiców piłki nożnej dochodziło dość często z powodów społeczno-politycznych, ale ich charakter
pozostawał czysto chuligański. Tak było w 1926 roku podczas meczu Korona
Warszawa – Makabi Warszawa podczas którego grupa ok. 20 osób napadła
na żydowskich sympatyków klubu Makabi używając pałek i kamieni. Była
to jedna z wielu zamieszek do jakich dochodziło pomiędzy klubami w latach
1926-1928 jednak nie miały one podtekstu ideologicznego12. Do wydarzeń
stricte chuligańskich dochodziło również nie tylko wobec kibiców, lecz także
wobec zawodników czy piłkarzy. W 1928 podczas meczu pomiędzy ŁKS-em
Łódź, a krakowską Wisłą doszło do sytuacji w której kibice ŁKS-u chcieli zaatakować sędziego za podyktowanie niesłusznego (w ich mniemaniu)
rzutu karnego dla Wisły. Przed linczem uratowali sędziego zawodnicy, którzy
stworzyli ze swoich ciał kordon ochronny. Nie ostudziło to zapałów nawet
kibiców będących oficerami Wojska Polskiego, którzy szablami próbowali dźgnąć sędziego przez szpaler zawodników13.
Czasami nawet podziały narodowościowe były przezwyciężane przez
ideologiczne14. Gdy grało syjonistyczne Makabi z socjalistyczną żydowską Gwiazdą, mecze te były traktowane jako o podwyższonym ryzyku. Zaś
podczas meczu Makabi z polską Skrą wspieraną przez PPS kibice żydowskiej Gwiazdy wspierali Skrę. Dochodziło do burd także poza stadionem.
W 1929 roku sala gimnastyczna klubu „Bar Kochby” w Warszawie została
zdemolowana przez ortodoksyjnych Żydów15.
Ze względu na różnorodną strukturę narodowościową II RP dochodziło do zamieszek również na tle narodowościowym. W 1927 roku w Katowicach doszło do meczu, w którym zmierzyły się 1. FC Katowice, który
popierany był przez Niemców i Wisła Kraków, którą z kolei popierali Polacy. Według różnych źródeł na meczu zebrało się od 15 do 25 tysięcy widzów. Z Niemiec specjalnie zjeżdżali się kibice na ten mecz, zaś z Krakowa
wyruszyła „specjalna wycieczka kolejowa” licząca 1000 kibiców Wisły Kraków. Przegląd Sportowy relacjonował ten mecz mianem „świętej wojny”.
Po pierwszym golu strzelonym dla Wisły niemieccy kibice wbiegli na murawę z chęcią złapania piłkarza strzelającego bramkę. Nie udało się im tego
R. Gawkowski, Futbol…, s. 116.
A. Tycner, Przedwojenni kibice - polityczne i narodowe konflikty na stadionach,
https://opinie.wp.pl/przedwojenni-kibice-polityczne-i-narodowe-konflikty-na-stadionach-6126019676043393a, [dostęp 02.11.2019].
14
B. Wilczyńska, Żydzi i Polacy na boiskach przedwojennego Krakowa, "Studia Judaica"
2015, nr.18, s. 306.
15
R. Gawkowski, Futbol dawnej Warszawy, Warszawa 2013, s. 104.
12
13
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dokonać, więc wyładowali swoją złość na piłce tnąc ją nożami. Aby przywrócić spokój musieli zainterweniować kirasjerzy na koniach. Po wznowieniu gry
Wisła wygrywa 2-0, zaś kibice Wisły stworzyli kordon, aby chronić ich przed
agresją niemieckiego tłumu. Kordon był na tyle ogromny, że przerodził się
w manifestację patriotyczną, która odprowadziła piłkarzy do hotelu w celu
zapewnienia im bezpieczeństwa. Po drodze byli atakowani kamieniami przez
niemieckich chuliganów, lecz ataki te odpierali. Gdy odprowadzono piłkarzy
pod hotel ,kibice zażądali od Henryka Reymana aby wygłosił przemówienie16.
Do potyczek międzynarodowościowych dochodziło także z żydowskimi sympatykami piłki nożnej.
Jedną z głośniejszych była sytuacja z Tarnopola, gdzie w 1938 roku doszło do derbów miejscowego Jehudy, któremu kibicowali żydowscy kibice
z polskimi Kresami Tarnopol. Podczas meczu doszło do zamieszek z użyciem
noży, czego efektem było kilka osób ciężko rannych. Po meczu doszło do
eskalacji ekscesów chuligańskich, które przeniosły się na miasto. Efektem tego
były zdemolowane sklepy i lokale żydowskie. Skala zajść ulicznych spowodowała złożenie interpelacji w sejmie przez Żydowskie Koło Parlamentarne.
W związku z powyższym udało się aresztować ok. 30 osób odpowiedzialnych
za zamieszki17.
Kibice dawali się we znaki nawet po wybuchu wojny, gdy okupacyjne niemieckie zarekwirowały stadiony na potrzeby Niemców, a memoriał
NSDAP „zakazywał istnienia związków gimnastycznych i sportowych”18.
W Krakowie w 1943 roku zorganizowano konspiracyjne mistrzostwa Krakowa. Uczestniczyło w nich wiele krakowskich klubów. W finale zmierzyły
się drużyny Cracovii oraz Wisły. Mecz ten pomimo nielegalnego charakteru
zgromadził ok. 10 tys. widzów. Podczas meczu sędzia, który w przeszłości był
zawodnikiem Cracovii podyktował dla niej niesłusznie rzut karny. Spowodowało to gwałtowną reakcję publiczności, która w ferworze emocji wdarła
się na boisko. Doszło do ogromnej bijatyki w której ucierpieli kibice oraz sędzia. Zamieszki przeniosły się na teren miasta i dotarły do dzielnicy Podgórze,
której to komendantem SS ówcześnie był Austriak Hans Mitschke grający
przed wojną w jednej z wiedeńskich drużyn. Gdy doszła do niego informacja

Internetowa encyklopedia TS Wisła Kraków, http://historiawisly.pl/wiki/index.php?ti
tle=1927.09.25_1FC_Katowice_%E2%80%93_Wis%C5%82a_Krak%C3%B3w_0:2#, [dostęp 02.11.2019]
17
R. Gawkowski, Zadymiarze z międzywojnia, http://www.rp.pl/artykul/638842Zadymiarze-z-miedzywojnia.html, [dostęp 02.11.2019]
18
R. Gawkowski, Futbol dawnej Warszawy, Warszawa 2013, s. 141.
16
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o trwających rozróbach ponoć stwierdził „widać, że kibice sportowi są na całym świecie tacy sami”. Obeszło się także bez interwencji niemieckiej19.
Chuligaństwo w PRL
W nowej komunistycznej rzeczywistości każda dziedzina życia społecznego miała podlegać kontroli władzy również piłka nożna. Spowodowało to
zmianę charakteru funkcjonowania klubów oraz funkcji jakie pełniły. Przed
wojną kluby tworzyły odrębność narodowościową, kulturową czy nawet etniczną20. W PRL administracja zarządzająca sportem miała być oparta nie na
fachowcach, lecz na ludziach poprawnych „ideologicznie”. Działacz sportowy
musiał rozumieć czym jest „znaczenie sportu opartego na zasadach socjalistycznego współzawodnictwa21.
Chuligaństwo oraz dopingowanie piłkarzy w II RP miało charakter niezorganizowany. Często wynikało z momentalnego uniesienia emocjonalnego
zarówno jednostek jak i tłumu. Podobnie było też w PRL do początku lat 70.
XX wieku z tą jednak różnicą, że jeżeli dochodziło do zamieszek to ówczesna
prasa skrzętnie je tuszowała, a rejestry milicyjne ich nie uwzględniały jako
ekscesów o charakterze chuligańskim, aby nie zburzyć mitu „socjalistycznej
rywalizacji”. Na początku grudnia 1970 roku stery reprezentacji narodowej
w piłce nożnej przejmuje Kazimierz Górski22. Piłka nożna w Polsce zyskuje
na popularności ze względu na sukcesy osiągane podczas Igrzysk Olimpijskich
w 1972 i 1976 roku, gdzie Polacy zdobywali kolejno złoto i srebro. Na Mistrzostwach Świata w 1974 roku Polska zdobywa srebrny medal (ówcześnie
trzecie miejsce). W grudniu 1970 roku dochodzi do wystąpień robotniczych
na wybrzeżu, które doprowadzą do rozlewu krwi oraz zmiany władzy w Polsce
i liberalizacji związanej z tzw. „Epoką Gierka”. Wydarzenia te miały wpływ na
kształtowanie się charakteru grup kibicowskich na w miastach gdzie doszło
do masakr na robotnikach np. w Gdańsku i Szczecinie. Paweł Adamowicz
w książce Jarosława Wąsowicz opisuje kibiców Lechii23
Ludzie biało-zielonej Solidarności, choć nie mieli karabinów i innej
broni podobnej do tej jaką używała przeciw nim milicja, mieli za
S. Chemicz, Piłka nożna w okupowanym Krakowie, Kraków 1982, s 94-95.
J. Misztal, Endeckie początki polskiego piłkarstwa, Myśl.pl" 2014, nr.1, s. 34.
21
P. Godlewski, Sport wyczynowy w procesie przemian ideologicznych i społecznych
w Polsce1944-1956, Gdańsk 2015, s. 77
22
Serwis poświęcony Kazimierzowi Górskiemu, http://www.kazimierzgorski.pl/trener
_orlow.html, [dostęp 02.11.2019]
23
J. Wąsowicz, Biało-zielona „Solidarność”, Gdańsk 2012, s. 6.
19
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to w Gdańsku swoje bastiony, w których dominowało poczucie
wspólnej siły i co za tym idzie możliwość wyrażania swojego własnego,
nieskrępowanego przez cenzurę zdania. Mowa tu o kościele pod
wezwaniem św. Brygidy i stadionie gdańskiej Lechii. Opisywani przez
księdza Wąsowicza ludzie byli „zbrojnym ramieniem Solidarności”.
To zbrojne ramię działało głównie w Gdańsku, ale również dzięki
rozgrywkom ligowym w wielu innych polskich miastach.

Na początku lat 70. XX wieku mamy w Polsce już ok. 30 nieoficjalnych
grup kibicowskich na m.in. Polonii Bytom, Lechii Gdańsk, Legii Warszawa czy ŁKS Łódź. Władze klubowe oraz regionalne dostrzegały te zjawisko
i postanowiły pod swoją egidą tworzyć tzw. „kluby kibica”, które pomagały
kibicom organizować wycieczki na mecze, a także wspierały finansowo te inicjatywy24. Jednym z przewodniczących klubu kibica Lechii Gdańsk był Donald Tusk. Jak wspomina Wąsowicz25, że „to właśnie w tej dekadzie uformowało się ostatecznie nieformalne środowisko kibiców, które w późniejszych
latach nazwano szalikowcami, kibolami, fanatykami czy jakkolwiek inaczej”.
W 1971 Lech grał w Poznaniu z Lechią Gdańsk. Mecz decydował czy Lechia
awansuje do pierwszej ligi. Na to spotkanie wybrało się ponad tysiąc kibiców
z Gdańska. Jednym z nich był Mirosław Rybicki, współzałożyciel i organizator
Ruchu Młodej Polski, a także kibic Lechii Gdańsk, który wspominał te wydarzenie jako jedne z pierwszych antymilicyjnych wystąpień na stadionach26
Podczas tego meczu sektory zajmowane przez kibiców Lechii były ściśle
obstawione przez uzbrojone oddziały milicji. Atmosfera była bardzo
napięta. Milicja urządziła antygdańską demonstrację siły. Nie chodziło
o pilnowanie niesfornych kibiców, ale o zastraszenie mieszkańców
Gdańska. Naszą odpowiedzią było wielokrotne skandowanie
„Powtórzymy Grudzień”. Po wydarzeniach Grudnia 1970 roku, była to
jedna z pierwszych większych demonstracji antymilicyjnych. Kolejna
mała miejsce w roku 1974. Kibice Lechii podczas wyjazdowego meczu
ze Stomilem Olsztyn, na widok zmasowanych oddziałów ZOMO
na stadionie, ponownie zaczęli krzyczeć „Powtórzymy Grudzień”.
Po meczu doszło do zamieszek i regularnych walk z milicją.

Zamieszki wywoływane przez chuliganów stadionowych nie ograniczały
się tylko i wyłącznie do bójek oraz niszczenia mienia na stadionie, ale także
R. Kossakowski, Bezprecedensowy proces cywilizowania? Społeczna ewaluacja programu „Kibice Razem” w Polsce, Raport grantu badawczego finansowanego w ramach UEFA Research Grant Programme 2015-2016, s. 9
25
J. Wąsowicz, Biało-zielona…., s. 30.
26
Tamże, s. 30-31.
24
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wykraczały poza obszar sportu oraz stadionu. W 1975 roku Lechia walczyła
o awans do pierwszej ligi. Decydującym o awansie miał być mecz z Widzewem Łódź w Gdańsku. Pod koniec meczu na murawę wbiegł kibic Lechii
Gdańsk, za co został bestialsko pobity na oczach kilkutysięcznego tłumu. Doprowadziło to do walk z milicją, które przeniosły się poza stadion. Pojawiały
się również okrzyki antykomunistyczne, a milicja stawała się coraz bardziej
znienawidzona wśród kibiców.
Burdy stadionowe oraz uliczne z udziałem chuliganów miały również
charakter stricte chuligański, bez podtekstu politycznego. Najlepszym tego
przykładem może być finał Pucharu Polski w 1980 roku, gdzie w Częstochowie stanęły naprzeciwko siebie drużyny Lecha Poznań oraz Legii Warszawa.
Od porannych godzin do miasta dojeżdżali kibice nie tylko z Warszawy czy
Poznania, ale także z zaprzyjaźnionych klubów np. kibice Pogoni Szczecin,
którzy przyjaźnili się z kibicami Legii Warszawa, oraz kibice Polonii Bytom
z kibicami Lecha Poznań.
Przed, w czasie oraz po meczu w mieście oraz na stadionie doszło do burd
oraz awantur, których finałem była śmierć co najmniej jednej osoby, a kilka
osób zostało ciężko rannych. Milicja jednak zaniżała statystyki, a według relacji co najmniej kilku kibiców straciło życie, a kilkuset zostało rannych. Milicja
nie była przygotowana na zamieszki o tak wysokiej skali. Władzy zależało na
tym, aby jak najbardziej zatuszować prawdziwe fakty o tym, co wydarzyło się
tego dnia w Częstochowie27. Zarejestrowaną osobą, która zginęła w wyniku
zamieszek była 18-letnia dziewczyna, która została stratowana przez tłum na
ulicy28.
Do bójek między kibicami nie dochodziło tylko i wyłącznie przy okazji
meczu, ale także z innych powodów. Także na osiedlach dochodziło do aktów
przemocy. W 1985 roku jeden z przywódców kibiców Lechii Gdańsk Tadeusz Duffek (były prezydent Gdańska Paweł Adamowicz określał tego kibica
jako „ikonę walki z systemem”29) wdał się w bójkę z kibicami zantagonizowanej Arki Gdynia. Powodem było wznoszenie okrzyków wychwalających inną
drużynę. Wobec przewagi liczebnej jednego z kibiców Arki, „Duffo” sięgnął
po nóż i ugodził jednego z napastników, co spowodowało jego śmierć. Został skazany na 1,5 roku pobytu w zakładzie poprawczym. Tak niski wyrok

A. Szymanowski, Finały Lecha – Brutalna Częstochowa 1980 (I), http://kkslech.
com/2015/04/14/finaly-lecha-brutalna-czestochowa-1980-i/, [dostęp 04.11.2019].
28
Bodziach, Historia Legii: Częstochowa 1980, https://legionisci.com/news/30291_
Historia_Legii_Czestochowa_1980.html, [dostęp 04.11.2019].
29
J. Wąsowicz, Biało-zielona solidarność…, s. 6.
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spowodowany był tym, że napastnik był pod znacznym wpływem alkoholu
i gdyby nie ten fakt, nie doszłoby do wykrwawienia30.
W latach 80. XX wieku jedną z nowoprzyjętych form działalności chuligańskiej było niszczenie miasta przeciwnika i tzw. „przejmowanie terenu”.
Dotyczyło ono zarówno miasta, jak i stadionu wroga. Grzegorz Kozak jeden
ze współtwórców Stowarzyszenia "Klub Sympatyka Pogoni Szczecin" oraz
"Pogoń Szczecin Nowa" wspomina31:
W sezonie 1986/1987 kibice Pogoni Szczecin udali się na mecz
wyjazdowy do Poznania. Ze Szczecina wyjechało kilkanaście wagonów
szczelnie zapełnionych kibicami. Po dotarciu do Poznania tłum
ruszył na miasto, lecz część kibiców została zawrócona do Szczecina.
Po wejściu kibiców na stadion nastąpiła konsternacja milicji, ponieważ
kibice zamiast w miejsce wydzielone dla gości ruszyli na sektory
gospodarzy.

Z racji tego, że kibice Lecha Poznań nie przedstawiali chęci do bójki
z kibicami Pogoni (ze względu na dysproporcje siły) nie doszło do ekscesów
chuligańskich, to jednak zajęcia tzw. „młyna”32 odbiło się szerokim echem
w świecie kibiców33.W Gdańsku do którego koleją wybrali się kibice Pogoni
Szczecin doszło również do „przejmowania terenu” lecz tym razem sytuacja
odnosiła się do przestrzeni miejskiej. Po przybyciu do Gdańska kibice Pogoni zdemolowali część miasta oraz atakowali przechodniów. Sytuacja ta miała
miejsce w styczniu 1989 roku34.
Podróżowanie koleją było najczęstszym środkiem lokomocji kibiców piłki nożnej w latach 80. XX wieku, w związku z tym dochodziło również do
wielu aktów przemocy oraz wandalizmu w pociągach, a także na dworcach.
W 1989 roku kibice Lecha Poznań zaatakowali jadących na mecz wyjazdowy
kibiców Śląska Wrocław czego wynikiem była śmierć kibica Śląska. Kibic Lecha pseudonim „Długi” tak oto wspomina tamtejsze wydarzenia35:
J. Stańczyk, Kibice w drodze do Boga. Tadeusz Duffek i jego pielgrzymka przez życie,
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/731449/kibice-w-drodze-do-boga-tadeusz-duffek-i-jego-pielgrzymka-przez-zycie, [dostęp 04.11.2019].
31
Marcin (Pogoń Szczecin), Sondaż Stara Gwardia, "To My Kibice" 2002, nr. 6 (10),
s. 34-35.
32
Miejsce na stadionie (przeważnie sektor), gdzie zasiadają najbardziej fanatyczni kibice danej drużyny.
33
Ze wspomnień Grzegorza Kozaka.
34
J. Wójcik, Od hipisów do satanistów, Kraków 1992, s 127.
35
Administrator, Historia relacji kibicowskich na linii Opole – Wrocław, http://www.
kabeonet.opole.pl/ODRAwersja2-5-6/index.php/relacje-ze-spotka-kibice-71/68-uncategori
sed/333-historia-relacji-kibicowskich-na-linii-opole-wrocaw, [dostęp 04.11.2019].
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Kibice Lecha nigdy nie darują Śląskowi śmierci Jarka. Zawsze będziemy
mieć z nimi na pieńku. To prawda, że zaatakowaliśmy pociąg, którym
oni jechali na mecz kamieniami i butelkami z benzyną. Oni byli jednak
w przewadze. Rzucili naszego chłopaka pod inny pociąg. Miał na imię
też jak ja - Jarek. Za dwa tygodnie miał mieć swój ślub...

Do chuligańskich ekscesów kibiców można zaliczyć jeszcze tzw. „kamionki” czyli obrzucanie jadących bądź stojących środków lokomocji z kibicami drużyny przeciwnej kamieniami. Takie przypadki miały często miejsce
gdy kibice Pogoni Szczecin jeździli na mecze wyjazdowe. Z racji położenia
geograficznego miasta Szczecin oraz charakteru budowy infrastruktury kolejowej, wiele połączeń odbywało się przez znienawidzony Poznań przez kibiców
ze Szczecina36. Jednak do jednej z większych „kamionek” oraz do bezprecedensowej sytuacji w świecie kibicowskim doszło w Szczecinie w 1989 roku.
Kibice Pogoni Szczecin zatrzymali jadący pociąg z kibicami Ruchu Chorzów
poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego. Gdy pociąg zatrzymał się w rejonie
stacji Szczecin-Zdroje z lasu po obu stronach torów wyłoniła się grupa chuliganów Pogoni Szczecin uzbrojonych w kije i kamienie. Doszło do bójki pomiędzy zwaśnionymi grupami poza pociągiem jak i w środku. Zdemolowane
zostały 3 wagony i wybito ok. 20 szyb37.
Przytoczone przykłady ukazują, że w porównaniu do II RP znacznie
rozwinął się zakres przedmiotowy przedsięwzięć o charakterze chuligańskim.
Jego natężenie wzrosło wraz z rozwojem grup kibicowskich w latach 70.
XX wieku wraz z organizowaniem się grup kibicowskich na polskich stadionach. Kibice Pogoni Szczecin czy Lechii Gdańsk byli aktywnymi uczestnikami wystąpień robotniczych w swoich miastach w czasie „Grudnia 70”, „Sierpnia 1980” czy podczas stanu wojennego38. Rok 1989 przyniósł Polsce wielkie
zmiany prawno-systemowo-społeczne, które odcisnęły się na rozwoju grup
kibicowskich w Polsce.
III Rzeczpospolita
W czerwcu 1989 roku mamy w Polsce pierwsze wolne wybory, a system
komunistyczny chyli się ku upadkowi. Przejście Polski do świata kapitalistycznego wytworzyło w państwie i narodzie tzw. „próżnię socjologiczną”. Objawia
się ona tym, ze w społeczeństwie jest całkowity brak wspólnot obywatelskich,
36
37
38

Ze wspomnień Grzegorza Kozaka.
J. Wójcik, Od hipisów do satanistów, Kraków 1992, s. 127.
Ze wspomnień Grzegorza Kozaka.
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oddolnych inicjatyw czy stowarzyszeń39. Państwo zmagało się również z problemami natury gospodarczej, prawnej, społecznej oraz ogólną destabilizacją.
Skupienie się na powyższych problemach spowodowało brak wypracowania
rozwiązań prawnych dla dość mocno rozwijającej się społeczności kibiców
piłki nożnej. Pierwsza ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która penalizowała niektóre zachowania weszła w życie dopiero w 1997 roku40.
W nowej rzeczywistości o bardziej o charakterze bardziej anarchicznym
niż kontrolowana przez władze rzeczywistość PRL ekscesy na stadionach
zaczęły być poważnym problemem społeczny. Ruch kibicowski był już zinstytucjonalizowany, a także mocno przesiąknięty subkulturami np. „skinheads”. Początki subkultur na stadionach można datować na lata 80. XX wieku, jednak w latach 90. przybrał on już formę nie pojedynczych jednostek,
ale i całych grup. Bardzo duże wpływy skinheadzi mieli w takich drużynach
jak Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław czy Legia Warszawa. W Szczecinie zaś
panowała moda na „metal i długie włosy”, a kibice Pogoni Szczecin jeździli
wielokrotnie na festiwal muzyczny „Metalmania” już w latach 80., gdzie również dochodziło do bójek41.
Roman Zieliński, kibic Śląska Wrocław i autor książek o kibicach, które
były wielokrotnie cytowane przez badaczy zajmujących się środowiskiem kibiców tak opisuje jedną z zadym ulicznych kibiców Lechii z kibicami Pogoni42,
która miała być „odwetem” za wspomniane w poprzedniej części przez autora
demolowanie Gdańska przez kibiców Pogoni:
Jedna z największych zadym naszych czasów w Polsce miała miejsce
w Szczecinie (…) Największa wojna miała miejsce jesienią 91 r,. kiedy
około 200 lechistów zawitało w Grodzie Gryfa. Ta akcja stanowiła
odwet za wcześniejszą sytuację, kiedy portowcy w 60 osób zrobili ogólną
demolkę na jednej z gdańskich dzielnic. Na ten wyjazd przypadkowi
ludzie nie jechali. Bractwo doskonale wiedziało na co się pisze. Pałki,
łańcuchy, kastety i pręty. Co kto tylko miał zakamuflowane wynosił
i szedł na bój. Ponieważ szczecinianie przewidzieli taki obrót sprawy
postąpili dokładnie tak samo (…) Heysel to małe piwo, przy tym, co
się tam wyrabiało.

W 1993 roku doszło do meczu Polska-Anglia w Chorzowie. W zawiązku z tym meczem doszło do wielu rozrób oraz zamieszek, przed meczem na
R. Kossakowski, Bezprecedensowy proces cywilizowania? ..., s. 11.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. 1997
nr 106 poz. 680).
41
Ze wspomnień Grzegorza Kozaka.
42
R. Zieliński, Pamiętnik kibica. Ludzie z piętnem Haysel, Wrocław 1993, s. 13-15.
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mieście w przestrzeni publicznej, podczas meczu na stadionie, oraz po mieście
zamieszki przeniosły się na miasto. Przed meczem doszło również do bójki
w której uczestniczyli polscy kibice zantagonizowanych ze sobą klubów Pogoni Szczecin oraz Cracovii Kraków. Ci pierwsi zostali napadnięci przez większą
grupę kibiców Cracovii w tramwaju w Chorzowie. Jeden z kibiców Cracovii
wyciągnął nóż i śmiertelnie ranił kibica Pogoni Szczecin – Andrzeja Kujawę43.
Mimo tego, że kibice różnych drużyn wspierali jedną reprezentację doszło do
antagonizmów międzyklubowych.
Do rozrób na mecz reprezentacji Polski pomiędzy kibicami dochodziło
również za granicą. Po zmianie systemu oraz polityki paszportowej na mecze
reprezentacji narodowej zaczęli udawać się także kibice w większych liczbach
i zorganizowanych grupach. Jednym z pierwszych takich meczów był mecz
Holandia – Polska w 1992 roku w Rotterdamie44:
Gdy Cracovia (jeden autobus) zaatakowała Wisłę (pięciu),
za wiślakami, choć w tym momencie mieli z nimi wojnę, postawili się
gdańszczanie i wrocławianie. Po uspokojeniu awantury i zakończeniu
meczu, wspólna ekipa postanowiła sobie wyrównać rachunki
z pasiakami. Cracovia, która nie miała szans wobec przeważających
sił przeciwników, salwowała się ucieczką. Holenderscy policjanci byli
zdziwieni takim obrotem sprawy. Jakoś połapali się, gdzie istnieje linia
podziału i oddzielili jednych wojowników od drugich.

W lutym 1995 roku kibice Arki Gdynia postanowili zorganizować turniej kibiców w piłkę nożną. Zaprosili na niego fanów z całej Polski, a pojawili
się m.in. kibice: Pogoni Szczecin, Śląska Wrocław, Wisły Kraków, Lecha Poznań, Zagłębia Lubin czy Polonii Bytom. W trakcie turnieju mimo lejącego
się alkoholu nie doszło do żadnych awantur. Po turnieju wracających kibiców zaatakowała policja. Po raz pierwszy kibice Arki i Lechii stanęli ramię
w ramię z innymi kibicami i zaczęli walczyć ze wspólnym wrogiem tj. policją.
Zniszczono 4 radiowozy policyjne, a kilku policjantów trafiło do szpitala. Co
najważniejsze na turnieju ustalono także tzw. „pakt na reprezentację”, który
dotyczył rozejmu pomiędzy zwaśnionymi kibicami na meczach reprezentacji,
a także w drodze i powrocie z meczu45. Odnosił się on również do zaprzestania niszczenia samochodów kibiców drużyn przeciwnych pozostających
na parkingach oraz do tego, że ustalający reguły w razie ich złamania zbiorą
się razem przeciwko łamiącym ustanowione zasady. Wyjątek miał dotyczyć
43
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R. Zieliński, Liga chuliganów, Wrocław 1997, s. 117-118.
Tamże, s. 12.
Tamże, s.9.
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świeżej dosyć sytuacji pomiędzy kibicami Pogoni Szczecin, a Cracovii Kraków.
Ustalono, że kluby same pomiędzy sobą to „załatwią” bez osób trzecich46.
W 1995 roku rozegrano finał Pucharu polski w którym zmierzyły się dużyny Legii Warszawa i GKS-u Katowice w Warszawie. W czasie meczu jeden
z kibiców Pogoni zaprzyjaźnionych z kibicami Legii przeskoczył przez płot
i udał się w stronę kierunku fanów GKS-u w celu ukradnięcia flagi. Został
on jednak złapany przez ochronę i przez nią dotkliwie pobity. Gdy zobaczyli
go fani warszawskiej Legii w sektorze doszło do wrzenia. Po meczu gdy Legia
wygrała i zaczęło się świętowanie część kibiców wbiegła na murawę w celu
„wyrównania porachunków” z ochroną. Ta przewidując co może się za chwilę
zdarzyć uciekła z murawy, a kibice przystąpili do próby konfrontacji z kibicami GKS-u. Policja całkowicie nie radziła sobie z chaosem, a wysyłając konie
oraz „armatkę wodną” tylko rozsierdzili kibiców powodując również szkody
na stadionie (zalana murawa). Wobec powyższego policja wpadła w amok
i biła wszystkich dookoła47.
W kwietniu 1997 roku w Warszawie doszło do spotkania derbowego
pomiędzy Polonią Warszawa, a Legią na stadionie Polonii. Kibice Legii zajęli większość stadionu, a podczas meszu doszło do zamieszek ze stadionu,
a policja została wyparta ze stadionu. Doszło do dewastacji stadionu (ławek,
reklam), a budek gospodarczy został podpalony. Zamieszki przeniosły się na
miasto, gdzie również doszło do demolowania samochodów, elementów przestrzeni miejskiej oraz witryn sklepowych48.
Rok 1997 był kulminacyjnym jeżeli chodzi o ilość „ekscesów chuligańskich” odnotowanych w policyjnych statystykach. Takowe w tym zakresie
prowadzono od 1991 roku i z każdym rokiem liczba zamieszek rosła do
1997 roku. Ten sam rok był również przełomowy jeżeli chodzi o stanowienie
aktów prawnych, które miały regulować funkjonowanie państwa oraz społeczeństwa. W 1997 roku weszła w życie Konstytucja RP, która obowiązuje do
dziś, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Karny, czy Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych49, która m.in. wyodrębniała stadion jako oddzielną płaszczyznę życia społecznego czy wprowadzenie zakazu stadionowego dla

46
Szczurek, Turniej Kibiców i PAKT na reprezentację, http://gzg64.pl/turniej-kibicow-i-pakt-na-reprezentacje/, [dostęp 05.11.2019]
47
R. Zieliński, Liga chuliganów, Wrocław 1997, s. 96.
48
MŚ, Płonące derby Warszawy, setki ofiar, czyli jak wyglądała stadionowa rzeczywistość
lat 90. [WIDEO], https://warszawa.naszemiasto.pl/plonace-derby-warszawy-setki-ofiar-czyli-jak-wygladala/ar/c2-3909811, [dostęp 05.11.2019]
49
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. 2009
nr 62 poz. 504).
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poszczególnych kibiców. Od tego czasu liczba ekscesów chuligańskich drastycznie spadła50 (w 1997 roku – 1075; 1998 – 826; 1999 – 481; 2000 – 520;
2001 - 312).
W styczniu 1998 roku po meczu koszykówki w Słupsku wybuchły kilkudniowe zamieszki w których brali udział kibice z całej Polski. Spowodowane
one były śmiercią 13-letniego Przemka Czai, który został śmiertelnie pobity
przez policjantów. W czasie gdy konał policjanci pomimo wielu próśb kibiców odmówili wezwania karetki pogotowia. Największe zamieszki były z dnia
11/12 stycznia. W walkach brali udział przede wszystkim kibice. Wznoszono
barykady, rzucano buletkami z benzyną w policjantów oraz demolowano radiowozy (22 z nich zostały uszkodzone). Co ciekawe uczestnicy wydarzeń jak
determinant do rozwoju zamieszek podają działalność lokalnej prokuratury,
która stwierdziła, że kibic „zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku wpadając na słub trolejbusowy podczas ucieczki policjantom”51
W listopadzie 1998 roku doszło do pierwszej umawianej i zaplanowanej
bójki tzw. „ustawki” pomiędzy kibicami Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia.
Tomasz Sahaj definiuje „ustawkę” jako „spotkanie antagonistycznych grup
chuliganów w umówionym czasie i miejscu, celem dokonania konfrontacji na
zasadach określonych przez zwaśnione strony”52. Od tego czasu przede wszystkim „ustawki” pomiędzy kibicami będą toczone na „gołe ręce”. Wprowadziło
to nową jakość i pewną formę ucywilizowania walk do świata kibiców.
Do zachowań chuligańskich dochodziło także na oficjalnych manifestacjach oraz zgromadzeniach publicznych organizowanych przez kibiców.
Jednym z takich przypadków jest casus kibiców Pogoni Szczecin, którzy
w styczniu 2003 roku zorganizowali manifestację pod Urzędem Miasta, gdzie
doszło do spotkania włodarzy miasta z przedstawicielami klubu na którym ważyły się losy przyszłości Pogoni Szczecin. Zebrało się na niej 2,5 tysiąca osób,
a po pół godzinie cześć tłumu ruszyła w miasto. Swoją złość chuligani wyładowywali na witrynach sklepowych elementach infrastruktury miejskiej, samochodach oraz policjantach w których kierunku poleciały kamienie. Dopiero sprowadzenie większych oddziałów policyjnych, oddziałów konnych oraz

M. Grodecki, D. Antonowicz, Zachodni wiatr wieje...” Polscy kibice i polityka modernizacji kraju w latach 1989-2012, [w:] Modern Futbol i Świat Kibiców, red. R. Kossakowski i in.
Pszczółki 2015 s. 199-226.
51
DB, Zamieszki w Słupsku (1998), https://lechia.net/kibice/l-t-m/wspomnienia/za
mieszki-w-slupsku-1998, [dostęp 05.11.2019].
52
T. Sahaj, Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska chuligaństwa stadionowego, "Sport
Wyczynowy" 2002, nr 7-8, s.80.
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policyjnych polewaczek pozwoliło zaprowadzić porządek w mieście53. Zaprzyjaźnieni kibice Legii Warszawa w ramach solidarności zorganizowali pochód
na końcu, którego mogli porozmawiać z prezesem PZPN. Następnie grupa
przemieściła się pod stadion Polonii, gidze doszło do incydentów z policją54.
W 2003 roku doszło także do wielkiej „ustawki” na ulicach Wrocławia
przed meczem Śląsk Wrocław – Arka Gdynia w której zatrzymanych zostało
229 kibiców, a jeden z kibiców wyniku ciosów zadanych nożem – zginął55.
W 2004 roku doszło do kolejnej regulacji zasad w świecie kibiców. Podpisano
tzw. „Pakt Poznański”, który podpisało kilkadziesiąt klubów z całej Polski
(z wyjątkiem Krakowa). Pakt ten dotyczył przede wszystkim zaprzestania używania „sprzętu” w walkach pomiędzy kibicami, a takowe miały się rozgrywać
bez użycia narzędzi56. Pakt ten obowiązuje po dziś dzień z małymi wyjątkami
np. Kraków czy Dębica.
W kwietniu 2007 roku Polska oraz Ukraina zostały wybrane jako organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Rząd polski oprócz
modernizacji stadionów oraz infrastruktury krajowej miał zamiar „zmodernizować kibiców”. W 2009 roku znowelizowano ustawę o bezpieczeństwie
imprez masowych, która miała 3 razy więcej artykułów, a wprowadzała m.in.
elektroniczne identyfikatory dla każdego kibica czy kategoryczny zakaz używania środków pirotechnicznych, a nawet ich posiadania pod karą więzienia57.
W związku z powyższym dochodziło do wielu protestów kibicowskich w całym kraju.
Kibice piłki nożnej bywają także uczestnikami zgromadzeń publicznych o charakterze narodowym np. Marsz Niepodległości w Warszawie.
W 2011 roku doszło do zamieszek z udziałem niemieckiej „Antify” (anarchistycznej bojówki) oraz narodowców z kibicami. Ci pierwsi przyjechali na
zaproszenie „Krytyki Politycznej”, aby blokować „pochód faszystów”. W stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie, a chuligani wykorzystywali elementy
infrastruktury do walki z policją np. elementy kostki i sztachety, a także materiały pirotechniczne. Podpalono również wóz transmisyjny stacji TVN. Dzięki interwencji policji nie doszło do konfrontacji zantagonizowanych grup.
W wyniku zajść zatrzymanych zostało ok. 200 osób, do szpitala trafiło zaś

D. Jachno, Zamieszki na ulicach Szczecina, https://gs24.pl/zamieszki-na-ulicachszczecina/ar/5064812, [dostęp: 06.11.2019].
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Redakcja, Pogoń Walcząca, "To My Kibice!" 2003, nr 2 (17), s. 23.
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M. Grodecki, D. Antonowicz, Zachodni wiatr wieje ... s. 199-226.
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R. Kossakowski, Bezprecedensowy proces cywilizowania? ..., s. 13.
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M. Grodecki, D. Antonowicz, Zachodni wiatr wieje ..., s. 199-226.
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21 uczestników i 12 funkcjonariuszy58. Wielu kibiców w całej Polsce uważa,
że ten marsz był determinantem do zwiększenia napięcia konfliktu na linii
kibice-antifa, a także kibice-rząd59.
Efektem konfliktów o podłożu politycznym wśród kibiców jest sytuacja,
która miała miejsce w grudniu 2015 roku w Szczecinie. Lokalny oddział
„Gazety Wyborczej” opisał ją jako „Niemiecki desant na Placu Grunwaldzkim”. Doszło wtedy do zakłócenia manifestacji pt. „Refugees Welcome” na
którą lewicowi aktywiści z Polski zaprosili swoich niemieckich odpowiedników. Środowisko narodowe w którym funkcjonują także kibice Pogoni Szczecin60 zaprosiło też niemieckich narodowców. Podczas trwania zgromadzenia
kontrmanifestanci dosłownie wjechali tramwajem w środek manifestacji (ze
względu na budowę pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie, który przecina linia
tramwajowa). Zaczęli oni wznosik okrzyki zagłuszając manifestujących oraz
doszło do wyszarpywania transparentów oraz użycia środków pirotechnicznych. Zatrzymano kilkanaście osób, a manifestacja została rozwiązana61.
W związku z ewolucją mieszanych sportów walki MMA, z powstawaniem wielu nowych organizacji zapanowała swego rodzaju moda na ten sport
w Polsce. Nie inaczej było wśród kibiców. Powstało wiele organizacji, które
organizowały walki zawodników i wyrastały jak grzyby po deszczu. Wielu
kibiców stało się zawodnikami MMA i w związku z penalizacją zachowań
chuligańskich na stadionach, a także poza nim postanowiło zrezygnować
z rzemiosła chuligańskiego. Wielu kibiców stało się zawodnikami profesjonalnymi bądź amatorskimi, ale pozostało też kibicami. W 2014 roku w Rydze
na Łotwie zorganizowana galę sportów walki „Team Fight Championship”
w której brały udział drużyny amatorskie chcące się sprawdzić w walkach.
Nie tam zabrakło również kibicowskich grup z Polski. Do tej pory odbyły
się 3 edycje turnieju na których byli m.in. kibice ze Szwecji, Rosji czy Polski

58
R. Lesiecki, „Marsz Niepodległości” w stolicy: zamieszki i starcia z policją, https://
dzieje.pl/aktualnosci/marsz-niepodleglosci-w-stolicy-zamieszki-i-starcia-z-policja, [dostęp 06.
11.2019].
59
Autor odbył wiele wywiadów o charakterze nieskategoryzowanym i ukrytym z kibicami uczestniczącymi w Marszach Niepodlegości na przestrzeni kilku ostatnich lat, którzy
stwierdzili się ku tej tezie. Byli to kibice m.in. Pogoni Szczecin, Legii Warszawa, Lechii Gdańsk,
Arki Gdynia, Lecha Poznań czy Radomiaka Radom.
60
Daraszkiewicz M., Ideologia wyszyta na szalikach, czyli jakie poglądy mają polscy „szalikowcy”? Studium przypadku na podstawie szalików kibiców Pogoni Szczecin i Legii Warszawa,
[w:] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019 Nauki Humanistyczne i Społeczne cz.2, red.
T. Wysoczański, Świebodzice 2019, s. 48-57.
61
Redakcja, „Wolni Pomorzanie”, czyli niemiecki desant na pl. Grunwaldzki, https://
szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34939,19406406,wolni-pomorzanie-czyli-niemiecki-desant
-na-pl-grunwaldzki.html,[ dostęp 09.11.2019]
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oraz amatorscy zawodnicy z Brazylii czy USA62. Walki odbywają się w formule 5vs5 i toczą się do wyeliminowania ostatniego zawodnika. Walki mają
o wiele bardziej brutalny charakter aniżeli walki w formule 1vs1. Pierwszą
oraz drugą edycję wygrały chuligańskie grupy polskich kibiców kolejno Lech
Poznań (LPH czyli Lech Poznań Hooligans) oraz Ruch Chorzów (Psycho
Fans)63. W Polsce grupową galę sportów walki zorganizowano w Poznaniu
w 2017 roku pod nazwą „Iron Warriors Team”. Walczono w niej na zasadach MMA w formule 2vs2. Gala ta zakończyła się zwycięstwem ekipy
„ŁKS BOKS” (ŁKS Łódź), a na publiczności zasiadło ok. 2 tysiące kibiców64.
Co ciekawe konferansjerem na tej gali był były chuligan Lecha Poznań znany
w całej Polsce kibicowskiej – Rafał Dąbrowski ps. „Uszol”65.
Zakończenie
Zamieszki z udziałem kibiców chuliganów piłki nożnej istnieją praktycznie odkąd piłka nożna pojawiła się na polskich ziemiach. Od początku
swojego istnienia kluby sportowe lub stricte piłkarskie otrzymywały pomoc
od partii politycznych. W PRL były centralnie sterowane przez władzę lokalną oraz partię, a w III RP różnice wynikające z poglądów politycznych
i sympatii ideologicznych oraz przynależności do subkultur były powodem
bądź determinantem do wszczynania awantur na stadionach jak i poza nim.
W II RP ze względu na sytuację demograficzną społeczeństwa w granicach państwa polskiego dochodziło do zamieszek na tle różnić narodowościowych np.
polsko-niemieckich (Katowice 1927) czy polsko-żydowskich (Tarnopol 1938).
Po zmianie granic w wyniku ustaleń konferencyjnych w Teheranie, Jałcie
i Poczdamie tzw. „Wielkiej Trójki” Polska stała się jednym z najbardziej jednolitych etnicznie krajów na świecie. W PRL wiele zamieszek było pokłosiem
„Grudnia 70”, bądź miało charakter antyrządowy (przemarsze Lechii Gdańsk
i Pogoni Szczecin po meczach oraz udział w manifestacjach ulicznych) bądź
antymilicyjny (Olsztyn 1974). W III RP te konflikty na tle politycznym
TFC – oficjalna międzynarodowa liga chuliganów, https://menway.interia.pl/
aktywnosc/sporty/news-tfc-oficjalna-miedzynarodowa-liga-chuliganow,nId,2161063, [dostęp
06.11.2019]
63
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bardziej przybrały charakter „lewica vs prawica”, chociaż też zdarzały się
o charakterze antyrządowym (marsze niepodległości). Do zamieszek dochodziło przede wszystkim na stadionie, ale także poza nim w przestrzeni miejskiej, a także na szlakach komunikacyjnych (drogi, tory kolejowe) czy dworcach. Powodem zamieszek w których brali udział kibice piłki nożnej oraz ich
determinantem były przede wszystkim:
a) antagonizmy klubowe,
b) różnice polityczne,
c) różnice narodowościowe,
d) różnice ideologiczne,
e) zamieszki o charakterze antypaństwowym,
f) zamieszki o charakerze antypolicyjnym/antymilicyjnym/antyochroniarskim.
W badaniu środowiska kibiców niezbędna jest interdyscyplinarność
prowadzonych badań, ze względu na złożony charakter tej grupy społecznej.
Chodzi tutaj przede wszystkim o takie nauki jak: psychologia, socjologia, prawo, politologia, historia. Pomogą one spojrzeć przez szerszą optykę na środowisko, które cały czas ewoluuje i zachodzą w nim zmiany. Analizowanie oraz
monitorowanie środowiska kibiców piłki nożnej w Polsce jest niezbędne dla
zachowania bezpieczeństwa zarówno personalnego jednostki, jak i publicznego, społecznego, a także nawet narodowego czy międzynarodowego. Nie tylko
jeżeli chodzi o jego destabilizację, bo ewolucja tego środowiska doprowadziła
do „ucywilizowania” świata kibiców. Posiadają oni stowarzyszenia nadające
im osobowość prawną są przedmiotem polityki międzynarodowej np. na forum Rady Europy czy Komisji Europejskiej, ale także podmiotem jeżeli chodzi o współpracę z jednostkami administracji rządowej jak i samorządowej66.
Zjawisko to istnieje od ponad 10 lat, jakie skutki przyniesie w przyszłości?
Czy metoda marchewki (czyli współpracy) okaże się bardziej efektywna od
zamykania kibiców w więzieniach? Czas pokaże…

Daraszkiewicz M., Działalność Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”
w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa, [w;] Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe Nauki
społeczne i humanistyczne część 1, red. T. Wysoczański, Świebodzice 2019, s 135-143.
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Summary

Fans of hooligans in Polish football.
From the Second Polish Republic through the PRL
to the 21st century. Selected aspects - case study
After 123 years of non-government, Poland regained independence.
In the meantime, many clubs have been created, not only Polish but also
Jewish, which fiercely competed with each other. Football fans and clubs
were a reflection of the demographic situation of the Second Polish Republic
at the time, which caused many social, political and national conflicts. Very
often riots spread to city streets. During World War II, e.g. in Krakow, illegal games were held in which fights were also initiated. The Polish People’s
Republic completely overturned the football world. The authorities monopolized all areas of life, including football. It was only with greater liberalization
in the early 1970s that informal supporter groups began to form and began
to cause a lot of militia problems across the country. In Gdansk, after the
events of „December 70”, the hooligan militia began quite often to fight the
militia not only at the stadium, but also during, for example, demonstrations,
and by the late Paweł Adamowicz was called the „armed arm of Solidarity”. After the fall of communism, there was a legal and sociological vacuum
in which society was hard to find. It was then that stadium hooliganism began
to cause the most problems. The so-called horror trains with supporters, and
the fights inside and outside the stadium were a permanent picture related to
the Polish supporter movement. In 2009, the landmark Act on the Safety of
Mass Events was introduced, which caused a decrease in hooligan behavior
in stadiums. The fans were subjected to the process of „civilizing”. Today
many of the former hooligans are professional sports players, they organize
football or MMA sports tournaments and promote a „sports lifestyle”.

49

Alina B. Hussein
Radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Antykorupcja w sporcie

Wprowadzenie

W imieniu wszystkich zawodników ślubuję: respektować zasady
obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji
i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play; wszystkie dążenia,
umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego
wyniku sportowego bez żadnego dopingu.

Tak brzmi treść ślubowania olimpijskiego, składanego podczas otwarcia kolejnych igrzysk olimpijskich. Osobne ślubowanie składane jest też w imieniu
sędziów i organizatorów:
W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubuję całkowitą
bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego
imienia sportu1.

W treści tych ślubowań wyrażone są główne zasady uczciwej rywalizacji sportowej. Od sportowców oczekujemy rywalizacji szlachetnej
w duchu fair play. Od sędziów i organizatorów zawodów sportowych – bezstronności i respektowania reguł. Taki powinien być profesjonalny sport, ale
wiemy wszyscy, że nie zawsze taki jest. Rywalizacja sportowa nie jest wolna od
1
Zob., Ślubowanie olimpijskie, https://www.olimpijski.pl/pl/68,strefa-wiedzy.html
[dostęp: 02.12.2019].
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patologii, a jedną z nich jest korupcja, polegająca na uzyskiwaniu korzystnych
wyników rywalizacji sportowej w drodze przekupstwa.
O korupcji w sporcie słyszymy dość często, zwłaszcza przy okazji ujawnianych afer korupcyjnych wśród sportowców, a także w ich otoczeniu, wśród
sędziów, działaczy, organizatorów imprez sportowych czy urzędników administracji zajmującej się sportem.
W Polsce szczególnie głośna była w ostatnich latach tzw. afera „Fryzjera”,
związana z przekupstwem w lidze piłki nożnej, której konsekwencją były procesy karne ponad 600 osób – sportowców, sędziów sportowych i działaczy2.
Jak stwierdził A. Buszko:
(...) Obecnie nie ma już żadnej dyscypliny sportowej, w której nie
odnotowano prób ustawienia wyniku. Nie oparły się temu nawet tenis
i golf, uważane za sporty ekskluzywne, szczególnie dbające o zasady
fair play. Metody ustawiania meczów i ich skutki doskonale można
prześledzić w piłce nożnej. Powszechnie w literaturze przedmiotu
zostały omówione przypadki tzw. Calciopolis we Włoszech oraz
Koriopolis w Grecji (sezon 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011)
(…) Występują dwa wyraźnie różne schematy ustawiania meczów.
W pierwszym przypadku bierze w nim udział relatywnie duża liczba
różnych osób i proceder ma charakter ciągły oraz niekiedy długotrwały
– kilka sezonów. W drugim bierze udział tylko wąska grupa najczęściej
zawodników. Zawodnicy ustawiają mecze po to, aby wzbogacić się na
zakładach bookmacherskich (...)3.

Wspomniana wyżej afera we włoskiej lidze piłkarskiej spowodowała między innymi degradację znanego włoskiego klubu piłkarskiego Juventus Turyn.
Korupcja w sporcie to jednak problem nie tylko współczesny, ale stary
jak sam sport, który zmagał się z nią już w starożytności. Smak zwycięstwa
sportowego, a czasem związane z tym zwycięstwem zyski i apanaże od wieków
skłaniały niektórych do uzyskiwania zwycięstw sportowych w drodze przekupstwa. Wspominają o tym opisy starożytnych igrzysk greckich.

2
M. Rybak, Tak Zagłębie Lubin kupowało mecze (wyrok za korupcję, kwoty za mecze), 7 lipca 2015, https://gazetawroclawska.pl/tak-zaglebie-lubin-kupowalo-mecze-wyrok-zakorupcje-kwoty-za-mecze/ar/3927951 [dostęp 02.12.2019]; A. Brzozowski, P. Czado, A. Olejniczak, Dziurowicz o korupcji w futbolu. Od tego wywiadu zaczęła się afera korupcyjna w polskiej
piłce, 3 sierpnia 2005, https://wyborcza.pl/1,154903,2852654.html [dostęp 02.12.2019], Autentyczna relacja samego bohatera tej afery, Ryszarda Forbricha, [w:] A. Godlewski, Spowiedź
Fryzjera. Szokująca prawda o korupcji w polskim futbolu, Łódź 2011.
3
A. Buszko, Mechanizmy szarej strefy, Warszawa 2016, s. 162-165.
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Jak wywodzi A. Buszko:
Pierwsze «ustawianie rozgrywek sportowych» miało miejsce już
w 338 r. p.n.e. (!) podczas Igrzysk Olimpijskich w Grecji, kiedy
to bokser Eupolos z Thessaly przekupił trzech swoich rywali (...),
[Antonopoulos G.A. Tagarov N. 2012]4.
Olimpiady miały swoją romantyczną, ale również czarną stronę.
Bierzmem igrzysk była korupcja, skandale, biczowanie i grzywny dla
sportowców, którzy złamali przysięgę. Zdarzało się, że zawodnicy
zostawali przekupieni i pozwalali zwyciężyć innym, ku ubolewaniu
własnych kibiców. Tak było w przypadku Sotadesa z Krety, zwycięzcy
konkurencji maratonu podczas 99 Olimpiady, który podczas
kolejnych rozgrywek sprzedał zwycięstwo Efezusowi. Rozwścieczony
tłum nie pozwolił swojemu niedawnemu bohaterowi powrócić na
Kretę. Aby stworzyć pozory uczciwej gry, pierwszego dnia Olimpiady,
podczas otwarcia, następowało przyjęcie przysięgi od sportowców.
Składanie jej następowało w buleuterionie przed posągiem Zeusa.
Prawdopodobnie sportowcy, ich ojcowie, bracia i trenerzy byli
zobowiązani do zaprzysiężenia, że nie będą knuć i oszukiwać podczas
Igrzysk Olimpijskich. Następnie sami sportowcy byli zwoływani
do złożenia kolejnej przysięgi, w której poświadczali, że starannie
przygotowali się do olimpiady przez okres dłuższy niż 10 miesięcy
(niektóre źródła podają okres 46 miesięcy). Również sędziowie musieli
przysiąc, że będą wydawać uczciwe werdykty i odmawiać przyjęcia
łapówek5.

Jeśli zaś dopuścili się złamania przysięgi, byli publicznie piętnowani,
a ich nazwiska wypisywane były na posągach Zeusa u wejścia na ówczesne
stadiony, ufundowanych z grzywien za korupcję lub jej próbę6.
Jak wynika z tych starożytnych historii już wtedy reakcją na korupcję
były stanowcze działania antykorupcyjne – potępienie dla sprawców zachowań korupcyjnych, przysięgi, oddziaływanie nie tylko na samych sportowców,
ale i na ich środowisko i otoczenie.
I to jest w gruncie rzeczy najważniejsze – by na korupcję w każdym
obszarze życia publicznego, także w sporcie, nie patrzeć obojętnie, lecz by
ją skutecznie zwalczać i efektywnie jej zapobiegać. Korupcja jest patologią,
jest chorobą i jak w przypadku każdej choroby nie chodzi tylko o to by ją
4
Tamże; Zob. też H. M. Arndt, D. Miebach (red.), Sport bez korupcji. Podręcznik
dobrych praktyk, Warszawa 2006, s. 11.
5
Korupcja stara jak igrzyska, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/czy-wiesz-ze/39
22,Korupcja-stara-jak-igrzyska.html [dostęp: 02.12.2019].
6
K. Wochna, Korupcja w sporcie na przykładzie „Afery Fryzjera” jako największe polskie
fałszerstwo sportowe XXI wieku, Poznań 2010, s. 3.
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diagnozować, ale przede wszystkim by ją leczyć, a nade wszystko by jej skutecznie zapobiegać.
Stąd tytuł niniejszej publikacji: „Antykorupcja w sporcie”. Próba odpowiedzi na pytanie, co należy czynić, aby korupcji w sporcie było jak najmniej,
a najlepiej wcale.
Niniejszy artykuł dotyczy korupcji oraz zapobiegania jej w samym sporcie, czyli o korupcyjnym manipulowaniu wynikami zawodów sportowych.
Osobną sprawą, nieobjętą tym artykułem, jest korupcja wokół sportu, na
przykład związana z budową obiektów sportowych, organizacją zawodów
sportowych czy finansowaniem sportu7.
Definicja korupcji w sporcie
Korupcję definiujemy w ujęciu szerszym, jako nadużycie funkcji publicznych dla nielegalnych korzyści prywatnych. Tak na przykład definiuje
korupcję w swoim podejściu Najwyższa Izba Kontroli. W analizie systemowej
„Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli”
korupcja jest zdefiniowana jako ”wykorzystywanie funkcji publicznych dla
osobistych korzyści”8.
Nieco węższa definicja korupcji odnosi się do jej opisu jako przestępstwa.
Takie podejście zaprezentowane jest w prawnej definicji korupcji zawartej
w art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym:
Korupcją, w rozumieniu ustawy, jest czyn:
1) polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej
samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub
zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
2) polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą
funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek
nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby,
lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian
za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

7
O różnych formach korupcji w działalności sportowej, odnoszących się w głównej
mierze do działalności „okołosportowej” obszernie pisze m.in. M. Wdowczyk, Główne płaszczyzny występowania zjawiska korupcji we współczesnej działalności sportowej, "Przegląd Antykorupcyjny” 2011, nr 1.
8
A. Hussein (we współpracy z O. Górniok), Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, NIK, Warszawa 2000, s. 25.
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3) popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację
zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający
na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub
pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów
publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej
jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na
rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie
działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe
odwzajemnienie;
4) popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację
zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na
żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę
kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych
lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki,
jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji
lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej
osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza
jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie”9.

Definicję korupcji zawiera też art. 2 Cywilnoprawnej konwencji
o korupcji:
Dla celów niniejszej Konwencji, «korupcja» oznacza żądanie,
proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub
pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub
jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek
obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę,
nienależną korzyść lub jej obietnicę10.

Pośrednio definiuje korupcję również art. 2 Prawnokarnej konwencji
o korupcji, stwierdzający, że
Każda Strona przyjmie takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą
być konieczne do uznania przez jej prawo wewnętrzne za przestępstwo,
umyślnego obiecywania, proponowania lub wręczania przez jakąkolwiek
osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych
korzyści, jakiemukolwiek funkcjonariuszowi publicznemu tej Strony,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1921 z późn. zm.); Takie węższe ujęcie korupcji opisanej jako ściśle zachowania przestępcze jest często prezentowane, m.in. w rozdziale Zjawisko korupcji w sporcie, [w:]
M. Leciak (red.), Prawo sportowe, Warszawa 2018, s. 385.
10
Cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada
1999 r., (Dz.U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2443.).
9
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dla niego samego lub dla kogokolwiek innego, w zamian za działanie
lub zaniechanie działania w wykonywaniu jego funkcji11.

Nietrudno zauważyć, że wszystkie te prawne definicje korupcji zawarte w przepisach prawa międzynarodowego i przepisach karnych nie dotyczą
bezpośrednio zjawiska nazywanego korupcją w samym sporcie, przekupstwa
w celu wypaczenia wyniku rywalizacji sportowej. W tych przepisach chodzi
bowiem o korupcyjne zachowania odnoszące się do funkcjonariuszy publicznych lub osób pełniących funkcje publiczne, we władzach publicznych lub
w biznesie, czyli ogólnie mówiąc chodzi o relacje władza-obywatel, które to
relacje nie odnoszą się do uczestników zawodów sportowych. Inną sprawą jest
korupcja w otoczeniu sportu, na przykład przy dystrybucji dotacji na sport
czy zamówieniach publicznych przy inwestycjach w obiekty sportowe, ale to
osobny problem wykraczający poza zjawisko korupcji bezpośrednio w samej
rywalizacji sportowej.
Dlatego definicję korupcji w sporcie sformułować należy w odniesieniu
do specyficznych reguł samej rywalizacji sportowej.
Dwie podstawowe definicje korupcji w samym sporcie przytacza
Włoch R.:
Obecnie w literaturze przedmiotu dominują dwie definicje zjawiska
korupcji w sporcie.
Definicja szersza, autorstwa brytyjskich badaczy Samanthy Gorse
i Simona Chadwicka (2009), zgodnie z którą korupcja w sporcie to
„każde nielegalne, niemoralne lub nieetyczne działanie, które skutkuje
intencjonalnym zniekształceniem rezultatu rywalizacji sportowej
w celu osiągnięcia korzyści materialnej przez jedną lub więcej stron
biorących udział w tych działaniach
Definicja węższa, zaproponowana przez niemieckiego badacza
Wolfganga Maenniga (2005), który argumentuje, że „w sporcie
korupcja może przyjmować formę zachowania zawodników, którzy
intencjonalnie rezygnują z dążenia do osiągnięcia jak najlepszego
wyniku i pozwalają wygrać innym zawodnikom; lub zachowania
działaczy sportowych, którzy celowo wykonują przypisane sobie
zadania w sposób sprzeczny z celem i moralnymi wartościami
klubu, związku, sportu opartego na rywalizacji lub ogólnymi celami
i wartościami społecznymi.

11
Prawnokarna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.,
(Dz.U. z 2005 Nr 29 poz. 249).
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Podstawowa różnica między tymi dwiema definicjami sprowadza się
do włączenia lub wykluczenia dopingu z grupy zjawisk określanych
jako korupcja w sporcie (...) 12.

Pomocne być tu może pojęcie prawne manipulacji zawodami sportowymi, zdefiniowane w Konwencji Rady Europy, przyjętej w Magglingen
- Macolin w dniu 18 września 2014 roku w sprawie zwalczania manipulacji zawodami sportowymi (podpisanej przez Polskę, ale dotychczas nieratyfikowanej)13. Konwencja ta wprowadza do prawa międzynarodowego pojęcie
manipulacji zawodami sportowymi, które oznacza „umyślne zaaranżowanie
sytuacji, działanie lub zaniechanie mające na celu wypaczenie wyniku lub
przebiegu zawodów sportowych w celu całościowego lub częściowego wyeliminowania elementu nieprzewidywalności związanego z tymi zawodami sportowymi, które ma doprowadzić do uzyskania nienależnej korzyści przez osobę
dopuszczającą się takiego manipulowania lub przez inne osoby” (art. 3 pkt. 4
ww Konwencji).
Szczególne znaczenie ma opis korupcji w sporcie jako przestępstw, opisanych w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2019 roku o sporcie (tekst
jednolity Dz. U. Z 2019 r. poz. 1468, 1495):
Art.46.
1. Kto, 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,
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej
korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie,
mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust.1
udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.
3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust.1 lub
2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 lub 2 przyjmuje korzyść
majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę lub udziela takiej

R. Włoch, Korupcja w środowisku sportowym, 2014, s. 8.
Council of Europe, Konwencja Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji zawodami sportowymi, Magglingen/Macolin, 18.IX.2014, Seria traktatów Rady Europy - Nr. 215,
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016801cdd7e
[dostęp 02.12.2019].
12
13
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korzyści albo jej obietnicy lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art.47.
Kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego
w art.46, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów
sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę
wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art.48.
1. Kto, powołując się na wpływy w polskim związku sportowym
lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym
związkiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia albo
wywołując przekonanie innej osoby o istnieniu takich wpływów, lub
utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje
się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu
zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą
albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
2.Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści
majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w ustaleniu
określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych polegające
na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej
funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym
na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiocie
działającym z jego upoważnienia w związku z pełnieniem tej funkcji.
3.W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust.1 lub
2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Art.49.
Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art.46 ust.
2, art. 46 ust. 3 lub 4, w związku z ust. 2, lub w art. 48 ust. 2 lub
3, w związku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo
ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie
organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne
okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział14.

Wydaje się, że korupcję w sporcie można zdefiniować jako przyjmowanie
lub wręczanie korzyści majątkowych lub osobistych przez osoby uczestniczące
w zawodach sportowych organizowanych przez związki sportowe, w zamian
za manipulowanie wynikami tych zawodów.
14
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Podmiotami tak określonej korupcji mogą być sami sportowcy uczestniczący w zawodach, sędziowie tych zawodów, a także w określonych sytuacjach
działacze sportowi. Mogą w takiej korupcji uczestniczyć także osoby spoza
sportu, na przykład uczestnicy zakładów bukmacherskich przekupujący sportowców w zamian za określony wynik zawodów.
Rząd, w przyjętym na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia
19 grudnia 2017 r. Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata
2018-2020 też zdefiniował korupcję jako przekupstwo i stwierdził, że
(...) korupcja występuje przede wszystkim w formie łapownictwa
po stronie sędziów, zawodników, działaczy sportowych i innych
uczestników zawodów. Przekupstwo łączy się tu również z zakładami
wzajemnymi jako jedną z form hazardu oraz z tzw. sprzedawaniem
meczów. Zjawisku temu sprzyja zainteresowanie sportem dużej
grupy społeczeństwa, skłonność do hazardu i chęć łatwego zysku.
Zarówno w prowadzeniu nieuczciwej działalności bukmacherskiej, jak
i w sprzedawaniu meczów, typowym zachowaniem jest korumpowanie
uczestników zawodów sportowych, aby zagwarantować wysoki zysk
z procederu wszystkim jego uczestnikom (...)15.

Prewencja antykorupcyjna w sporcie
Niełatwo jest walczyć z korupcją, gdyż przybiera ona wiele rozmaitych
postaci: stłumiona w jednej dziedzinie, pojawia się często w innej,

napisał święty Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju
w 1998 roku16.
Niełatwo jest też walczyć z korupcją w sporcie. Zasadniczo aż do 2003
roku zachowania korupcyjne w sporcie, choć moralnie odrzucane i piętnowane, a niekiedy także karane przy pomocy różnych kar przewidzianych
w regulaminach związków sportowych, w sensie prawa karnego pozostawały
bezkarne.
Dopiero od 1 lipca 2003 roku ustawodawca dokonał penalizacji korupcji
w sporcie, wprowadzając do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
art. 296b następującej treści:

15
M.P. z 2018 r. poz. 12, s. 15, http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/
12900,Nowy-Rzadowy-Program-Przeciwdzialania-Korupcji-RPPK-na-lata-20182020.html
[dostęp: 04.11.2019].
16
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju w 1998 r., https://w2.vati
can.va/content/john-paul-ii/pl/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_08121997_xxxi
-world-day-for-peace.html [dostęp: 03.12.2019].
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§ 1. Kto, organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich
uczestnicząc, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej
obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ
na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1
udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1
lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo
w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo
ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie
organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne
okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział17.

Przepis ten już nie obowiązuje, został zastąpiony bardziej rozbudowanymi przepisami karnymi ustawy o sporcie, wymienionymi w rozdziale II niniejszego artykułu.
Walka z korupcją w jakiejkolwiek dziedzinie życia, także w sporcie,
to jednak nie tylko ściganie i karanie przestępstw korupcyjnych, ale także,
a może nawet przede wszystkim zapobieganie takim przestępstwom. Chodzi
o szeroko rozumianą prewencję antykorupcyjną, czyli podejmowanie różnych działań prawnych i organizacyjnych, które korupcji zapobiegają, które
zmniejszają ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych.
Przyznał to nawet sekretarz generalny INTERPOLU, Ronald K. Noble:
Korupcja w sporcie jest bardzo złożonym problemem, wobec którego
nie można znaleźć żadnego cudownego rozwiązania. Z tego powodu,
poza aktualnie prowadzonymi działaniami represyjnymi, istotnym jest
dalsze wzmacnianie naszych działań prewencyjnych

a mianowicie międzynarodowej współpracy w zakresie wdrażania przepisów
prawa, wymiany informacji oraz edukacji18.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. z 1997 nr 88, poz. 553, z późn.
zm.), art. 296b.
18
K. Noble Ronald, sekretarz generalny INTERPOLU, https://www.interpol.int/fr/
Actualites-et-evenements/Actualites/2012/Aucune-solution-miracle-contre-la-corruptiondans-le-sport-affirme-le-chef-d-INTERPOL-devant-le-Congres-de-la-FIFA [dostęp 03.12.
2019].
17
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Mechanizmy korupcjogenne
Instytucją, która ma szczególny dorobek w zakresie prewencji antykorupcyjnej jest Najwyższa Izba Kontroli.
(...) Unikalnym dorobkiem NIK z okresu tych 20 lat jest wskazanie
głównych obszarów zagrożenia korupcją w Polsce, wskazanie
podstawowych rodzajów działalności objętych ryzykiem korupcji,
a przede wszystkim zdefiniowanie i opisanie katalogu mechanizmów
korupcjogennych, czyli nieprawidłowości powodujących bądź
zwiększających ryzyko korupcji (...) 19.

Rozpoznane przez NIK główne mechanizmy korupcjogenne, czyli nieprawidłowości powodujące lub zwiększające ryzyko korupcji, zostały szczegółowo opisane w wielu dokumentach NIK, między innymi w analizach systemowych i sprawozdaniach z działalności Izby20.
Doświadczenia z kontroli NIK wskazują, że w największym stopniu
zwiększają ryzyko korupcji następujące mechanizmy korupcjogenne:
1.
2.
3.
4.

dowolność postępowania
konflikt interesów
brak wymaganej jawności postępowania
brak lub słabość kontroli21

Te podstawowe mechanizmy korupcjogenne mają też odniesienie do zjawiska korupcji w sporcie.
Dowolność postępowania w odniesieniu do rywalizacji sportowej dotyczyć może przede wszystkim dowolnej oceny sędziów oceniających zawody
sportowe. Dowolna ocena sędziego w kwestii uznania bądź nieuznania zdobytej bramki może całkowicie zmienić wynik całego meczu. Dowolna ocena

A. B. Hussein, Dwadzieścia lat antykorupcyjnej działalności NIK – rola Izby w zwalczaniu korupcji, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 5, s. 27-37.
20
Pojęcia te były definiowane i systematycznie rozwijane w analizach pn. Zagrożenie
korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, tomy I-IV, wyd. w latach 20002008 i sprawozdaniach rocznych NIK w latach 1999-2016 oraz artykułach, np. A. Hussein,
Zagrożenie korupcją w świetle wyników kontroli NIK, przeprowadzonych w 2016 roku, „Kontrola
Państwowa” 2017, nr 5; A. Hussein, Mechanizmy korupcjogenne – cztery grzechy główne władz
publicznych, “Przegląd antykorupcyjny”, 2011, nr 1(1), s. 42-48; A. Hussein, Methodological
Guidelines on Corruption – Threatened Areas Auditing, [w:] The Role of Supreme Audit Institutions in Combating Fraud and Corruption and their Co-operation with other Authorities, International Conference Materials, February 25-26, National Audit Office, Sofia 2003, s. 73-83.
21
A. B. Hussein, Dwadzieścia lat antykorupcyjnej działalności NIK – rola Izby w zwalczaniu korupcji, „Kontrola Państwowa” 2019, nr 5, s. 33-34.
19
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sędziego przyznającego sportowcowi liczbę punktów w takich sportach jak
np. skoki narciarskie, jazda figurowa na lodzie czy gimnastyka może również
niesprawiedliwie zmienić wyniki rywalizacji.
Konflikt interesów w odniesieniu do rywalizacji sportowej to taka sytuacja, w której osoba mająca wpływ na wynik tej rywalizacji ma jakiś interes
majątkowy czy osobisty sprzeczny z podstawową zasadą sportową dążenia do
zwycięstwa w rywalizacji. Sędzia zawodów sportowych biorący udział w zakładach bukmacherskich dotyczących tych zawodów jest w oczywisty sposób
w konflikcie interesów, gdyż w jego interesie leży uzyskanie wyniku zawodów
zgodnego z jego zakładem a nie wynikającego z rzeczywistej rywalizacji.
Mechanizm korupcyjny braku jawności postępowania ma mniejsze znaczenie w odniesieniu do korupcji w sporcie, bowiem widowiska sportowe
z istoty swej są publiczne i jawne.
Ma natomiast znaczenie mechanizm słabości nadzoru i kontroli. Chodzi
tu na przykład o kontrolę zachowania zawodników czy sędziów sportowych,
by nie uczestniczyli w zakładach bukmacherskich czy kontrolę i weryfikację
decyzji podejmowanych przez sędziów sportowych, system odwoływania się
od tych decyzji itp.
Systemowe zapobieganie korupcji w sporcie
Próbę systemowej prewencji antykorupcyjnej wprowadza wspomniana
wyżej Konwencja Rady Europy z 2014 roku w sprawie zwalczania manipulacji zawodami sportowymi22.
Konwencja ta w jej art. 7 ust. 1 i 2 przewiduje następujący katalog działań, zmierzających do zmniejszenia ryzyka manipulacji wynikami zawodów
sportowych, a przez to zmniejszających ryzyko korupcji w sporcie.
Artykuł 7 – Organizacje sportowe i organizatorzy zawodów sportowych
1. Każda ze Stron zachęca organizacje sportowe i organizatorów zawodów
sportowych do przyjmowania i wdrażania zasad przyczyniających się
do zwalczania przypadków manipulowania zawodami sportowymi,
a także zasad dobrego rządzenia dotyczących m.in.:
a) zapobiegania konfliktom interesów, w tym poprzez: – wprowadzenie
zakazu zawierania zakładów dotyczących zawodów sportowych
przez osoby zainteresowane wynikiem zawodów powiązane z tymi
zawodami; – wprowadzenie zakazu niewłaściwego wykorzystywania
lub rozpowszechniania informacji wewnętrznych;
22
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b) wywiązywania się przez organizacje sportowe i powiązane z nimi
organizacje członkowskie ze wszystkich spoczywających na nich
zobowiązań umownych lub innego rodzaju zobowiązań;
c) zobowiązania osób zainteresowanych wynikami zawodów do
bezzwłocznego zgłaszania wszelkich podejrzanych działań, zdarzeń,
przypadków nakłaniania lub metod działania, które można uznać
za naruszające zasady przeciwdziałania manipulowaniu zawodami
sportowymi.
2. Każda ze Stron zachęca organizacje sportowe do przyjmowania
i wdrażania stosownych środków w celu zapewnienia:
a) szeroko zakrojonego i skutecznego monitorowania przebiegu
zawodów sportowych narażonych na ryzyko manipulacji;
b) ustanowienia mechanizmu umożliwiającego bezzwłoczne zgłaszanie
przypadków wykrycia podejrzanych działań w zakresie manipulowania
zawodami sportowymi właściwym organom publicznym lub krajowej
platformie;
c) ustanowienia skutecznych mechanizmów sprzyjających ujawnianiu
wszelkich informacji o możliwych lub faktycznych przypadkach
manipulowania zawodami sportowymi, które gwarantują objęcie osób
zgłaszających przypadki naruszenia odpowiednią ochroną;
d) podnoszenia świadomości osób zainteresowanych wynikiem
zawodów, w tym również młodych sportowców, w zakresie ryzyka
związanego z manipulowaniem zawodami sportowymi i podejmowania
wysiłków na rzecz zwalczania tego procederu poprzez prowadzenie
działań w obszarze kształcenia, szkolenia i rozpowszechniania
informacji;
e) wyznaczania odpowiednich oficjalnych przedstawicieli, którzy mają
wziąć udział w danych zawodach sportowych, w szczególności sędziów
i arbitrów, na możliwie najpóźniejszym etapie.
3. Każda ze Stron zachęca swoje organizacje sportowe, a co za tym idzie
powiązane z nimi międzynarodowe organizacje sportowe, do stosowania
konkretnych, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających
sankcji i środków o charakterze dyscyplinarnym w odniesieniu do
przypadków naruszenia przepisów ich regulaminów wewnętrznych
dotyczących przeciwdziałania przypadkom manipulowania zawodami
sportowymi, w szczególności tym, o których mowa w ust. 1 niniejszego
artykułu, oraz do zapewnienia wzajemnego uznawania i egzekwowania
sankcji nałożonych przez inne organizacje sportowe, zwłaszcza przez
organizacje sportowe z innych państw (...).
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Jak widać przepisy Konwencji postulują wachlarz systemowych działań
antykorupcyjnych w sporcie właśnie w duchu konsekwentnego eliminowania
mechanizmów korupcjogennych.
Jest tu mowa o eliminowaniu konfliktu interesów poprzez stanowczy zakaz łączenia uczestnictwa w zawodach sportowych z udziałem w zakładach
bukmacherskich. Jest postulat przeciwdziałania dowolności postępowania poprzez niezwłoczne reagowanie na wszelkie sytuacje noszące cechy manipulowania wynikami zawodów sportowych (np. reagowanie na dowolne, niesprawiedliwe decyzje sędziów sportowych). Jest postulat wzmocnienia systemu
kontroli przez szeroko zakrojone monitorowanie przebiegu zawodów sportowych narażonych na ryzyko manipulacji.
Wydaje się, że Polska powinna przyśpieszyć ratyfikację wspomnianej
Konwencji, gdyż zawiera ona istotne elementy antykorupcyjnej i wprowadzenie jej do obrotu prawnego mogłoby przynieść pozytywne rezultaty w postaci
zmniejszenia ryzyka korupcyjnych zachowań w sporcie23.
Godzi się jednak zauważyć, że istnieją podobno przeszkody w szybkim
ratyfikowaniu tej Konwencji, jak bowiem zauważył Minister Sportu w odpowiedzi na interpelację poselską nr 244 w VII kadencji Sejmu
(...) Z uwagi na bardzo złożony charakter tej kwestii, znajdujący się
na pograniczu prawa UE i międzynarodowego prawa traktatowego,
Ministerstwo Sportu i Turystyki zwróciło się do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z prośbą o opinię dotyczącą możliwości rozpoczęcia
przez MSiT krajowej procedury ratyfikacyjnej, biorąc pod uwagę
ewentualne konsekwencje o charakterze prawnym, a w szczególności
ewentualną wadliwość takiej ratyfikacji (...)24.

Praktyczne przeciwdziałanie korupcji w sporcie
Z obserwacji zawodów sportowych możemy zauważyć, że w wielu dyscyplinach sportowych wprowadzane są antykorupcyjne rozwiązania, zwłaszcza
dotyczące przeciwdziałania dowolnym ocenom sędziów sportowych. Pomocna okazała się tu technika. W piłce nożnej, siatkówce czy w tenisie stosowane są technologie otworzenia nagrania określonej sytuacji w celu ustalenia
Lista konwencji Rady Europy, https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/country/POL [dostęp: 03.12.2019].
24
Odpowiedź Ministra Sportu na interpelację poselską nr 244 w VII kadencji Sejmu,
http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNewByIndex [dostęp: 04.11.
2019].
23
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czy był faul, czy piłka upadła na boisko czy poza nim. Wszystko może oglądać publiczność, także telewizyjna, co minimalizuje ryzyko błędu i utrudnia
manipulację zawodami przez nieuczciwe sędziowanie- bo wszyscy widzą, jak
wyglądała oceniana sytuacji. W boksie stosowane są techniki liczenia ciosów,
w szermierce urządzenia elektroniczne zaliczają zawodnikom prawidłowość
trafień. Te wszystkie usprawnienia techniczne redukują dowolność sędziowskich ocen i zmniejszają ryzyko korupcji z udziałem sędziów sportowych.
Elementem zapobiegania korupcji sportowej może być też układanie
kalendarza zawodów w taki sposób, aby ograniczać możliwość wystąpienia
sytuacji, w której jakiemuś zespołowi sportowemu opłaca się nie walczyć uczciwie
i przegrać jakiś mecz w zamian za korzyść przyjętą od innego zespołu. Dlatego
w rozgrywkach lig piłkarskich stosuje się na przykład rozwiązanie, by ostatnie
mecze ligowe rozgrywane były w tym samym czasie.
Zdecydowanie trudniej jest jednak przeciwdziałać korupcji w sporcie
z udziałem samych zawodników. Trudno udowodnić, że przepuszczenie przez
bramkarza łatwej do obrony piłki było wynikiem przekupstwa a nie jego niedyspozycji sportowej. W związku z czym nawet ewidentne oznaki, że zawody
zostały zmanipulowane i wypaczone. Tu jednak też są przykłady konkretnych
skutecznych działań, między innymi poprzez zakaz przyjmowania zakładów
bukmacherskich. Przykład takich działań wskazuje A. Buszko:
(...) Aby zapobiec takim sytuacjom, wiele klubów piłkarskich wprowadza
zakaz jakichkolwiek zakładów bookmacherskich dokonywanych przez
zawodników. Tak postępuje m.in. Athletico Madryt. Zadziwiający
jest fakt, że do momentu wprowadzenia takiego zapisu w kontraktach
zawodników, Athletico Madryt było co najwyżej średnią drużyną
(miejsca 5-8) w lidze hiszpańskiej. Natomiast po zapisie klub ten stał
się zagrożeniem dla tradycyjnych liderów, tj. Barcelony i Realu Madryt
w walce o mistrzostwo kraju (zajmowane miejsca 1-3) (...)25.

Brak strategicznych działań antykorupcyjnych
w odniesieniu do sportu
Działania antykorupcyjne w odniesieniu do sportu sprowadzają się
głównie do represji karnej. Ustawodawca wprowadził wspomniane wyżej
przepisy karne, piętnujące korupcję w sporcie, podejmowane są na podstawie

25

Zob. przypis nr 4.
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tych przepisów postępowania karne26, brakuje natomiast zorganizowanego
i systemowego podejścia, by korupcji w sporcie zapobiegać, by ograniczać do
minimum ryzyko jej występowania.
W Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-202027
mimo dostrzeżenia zagrożenia, jakie niesie korupcja w sporcie, nie zostały jednak zaproponowane żadne konkretne działania wskazujące jak korupcji zapobiegać, a jedynym zaleceniem jest wspieranie antykorupcyjnej działalności
edukacyjnej. Takie działania edukacyjne, o dość szerokim zakresie, prowadzi
i wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach wspomnianego wyżej
programu „Nie bądź pionkiem w grze”, co należy ocenić pozytywnie28, ale
poza tym Ministerstwo Sportu nie proponuje żadnych innych systemowych
działań w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie.
Również Rządowy Program Rozwoju Sportu do 2020 roku29 niewiele
wspomina o problemie korupcji i nie zawiera elementów strategii antykorupcyjnej, wspomina jedynie o potrzebie ścigania przestępstw korupcyjnych
w sporcie i potrzebie działań edukacyjnych. Na str. 43 w/w Programu możemy przeczytać:
(...) Poza działaniami o charakterze operacyjno-rozpoznawczym
i dochodzeniowo-śledczym, za które odpowiada przede wszystkim
Policja i powołane do tego instytucje (Centralne Biuro Antykorupcyjne),
kluczową rolę w zwalczaniu korupcji w sporcie odgrywają działania
26
Z danych przedstawionych w Rządowym Programie przeciwdziałania Korupcji na
lata 2018-2020 wynika, że w okresie lat 2007-2015 organy ścigania zarejestrowały łącznie 28
stwierdzonych przestępstw korupcyjnych z art. 46-48 ustawy o sporcie. W tym samym okresie
lat 2007-2015 zostało skazanych 459 osób za przestępstwa z dawnego, obowiązującego w latach 2003-2010 art. 296b kk., wydaje się jednak że tak znaczna liczba spraw sądowych z tego
przepisu to pokłosie obrosłej setkami sprawy tzw. Fryzjera w Polskim Związku Piłki Nożnej
[według danych Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości z 28 listopada 2019 r.].
27
Zob. przypis nr 15.
28
Ministerstwo zorganizowało także np. międzynarodową konferencję naukową pn.
Przeciwdziałanie manipulowaniu zawodami sportowymi integrującą wszystkie zainteresowane
środowiska (2017); wspólnie z Radą Europy regionalne seminarium w ramach ogólnoświatowego projektu RE „Keep Crime Out of Sport Plus” dla krajów-członków Grupy Wyszehradzkiej (2018); we współpracy z francuskim Instytutem Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych seminarium pn. „PreCirmBet” (2017); wspólnie z KGP i PZPN cykl szkoleń nt.
Przeciwdziałanie korupcji i ustawianiu zawodów sportowych w klubach piłkarskich dla klubów piłkarskich Ekstraklasy, I oraz II ligi (2015-2018), https://www.gov.pl/web/sport/na-stadionie-pgenarodowy-w-warszawie-odbyla-sie-konferencja-naukowa-pn-przeciwdzialanie-manipulowa
niu-zawodami-sportowymi; https://www.gov.pl/web/sport/inauguracja-projektu-przeciwdzialanie-korupcji-i-ustawianiu-zawodow-sportowych-w-klubach-pilkarskich; https://www.gov.pl
/web/sport/regionalne-seminarium-w-ramach-koordynowanego-przez-rade-europy-swiatowe
go-projektu-keep-crime-out-of-sport-plus; https://www.iris-france.org/wp-content/uploads
/2017/06/Poland-Precrimbet-seminar-synthesis.pdf [dostęp: 03.12.2019].
29
Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r., M.P. z 2019 r., poz. 905.
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edukacyjne, a także współpraca i wymiana informacji między
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w tym organami ścigania,
administracją publiczną, ruchem sportowym (...).

Wydany przez Ministra Sportu i Turystyki „Kodeks dobrego zarządzania
w polskich związkach sportowych”30 zawiera wiele konkretnych zaleceń antykorupcyjnych np. w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów. Dotyczą
one jednak głównie przeciwdziałania korupcji w zarządzaniu sportem, a nie
korupcji w samym sporcie, związanej z manipulacją wynikami zawodów sportowych. Warto jednak odnotować, że kodeks ten zaleca związkom sportowym
opracowanie kodeksów etyki, których te związki w większości dotychczas nie
mają.
Należy zauważyć, że większość związków sportowych dysponuje rozbudowanymi planami działania w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, co
oczywiście zasługuje na uznanie, ale systemowa prewencja antykorupcyjna
pozostaje w zasadzie nietknięta. W niektórych związkach sportowych stworzone zostały kodeksy etyczne, na przykład Polski Związek Piłki Nożnej
wprowadził Kodeks Etyczny Piłkarza i zawarł w nim postulat uczciwości
i prawości, następującej treści:
(...) Uczciwość obowiązuje zarówno samych piłkarzy, jak i trenerów,
lekarzy, sponsorów oraz działaczy. Wymóg bezwzględnej, niepodatnej
na matactwa i przekupstwa prawości dotyczy obserwatorów, delegatów
a w szczególności arbitrów, zobowiązanych do ferowania obiektywnych
orzeczeń i dawania zawsze jednoznacznego przykładu zawodnikom
i widzom (...)31.

To są oczywiście słuszne i potrzebne oczekiwania i postulaty, jednakże
takim postulatom towarzyszyć powinny określone przedsięwzięcia systemowe
i organizacyjne, których brak.
Wyraźnie widać potrzebę ratyfikacji i praktycznego wdrożenia wymienionej wyżej Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji zawodami sportowymi, która zobowiązuje państwa-strony tej Konwencji do
podjęcia strategicznych działań antykorupcyjnych, opisanych w cytowanym
wyżej art. 7 Konwencji.
Kodeks Dobrego Zarządzania w polskich związkach sportowych, Ministerstwo Sportu
I Turystyki, Warszawa 2018, https://www.msit.gov.pl/pl/batony/67,Kodeks-Dobrego-Zarza
dzania-Dla-Polskich-Zwiazkow-Sportowych.html [dostęp: 05.12.2019].
31
Kodeks Etyczny Piłkarza, PZPN, https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_con
tent/635/464-Pi%C5%82karski%20kodeks%20etyczny.pdf [dostęp: 03.12.2019].
30
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Wydaje się jednak, że nie czekając na formalną ratyfikację Konwencji, Minister Sportu powinien zachęcać i motywować związki sportowe
do jak najszybszego przyjęcia ich własnych strategii antykorupcyjnych,
uwzględniających działania antykorupcyjne wspólne dla całego sportu, jak
i działania dostosowane do specyfiki określonej dyscypliny.
W tych strategiach powinny być przewidziane środki zapobiegające dowolności oceniania rywalizacji sportowej przez sędziów, sposoby przeciwdziałania konfliktowi interesów (np. wspomniany już zakaz udziału w zakładach
bukmacherskich), systemy monitorowania pracy sędziów, sposoby reakcji
na sygnały o podejrzeniach korupcji, zasady ochrony sygnalistów, czyli osób
zgłaszających podejrzenia korupcji itp32. Minister Sportu powinien wesprzeć
związki sportowe w tworzeniu takich strategii, opracowując i przekazując
związkom sportowym odpowiednie wytyczne, określające podstawowe ramy
dla strategii antykorupcyjnych w poszczególnych związkach.
Podsumowanie
Istnieje powszechna świadomość, że korupcja zagraża podstawowym
wartościom sportu, do których należy uczciwa rywalizacja, bez żadnej manipulacji wynikami. W walce z korupcją w sporcie uczyniony został w ostatnich
kilkunastu latach widoczny postęp, głównie w sferze legislacyjnej. Korupcja
w sporcie przestała być traktowana jako wewnętrzny problem środowisk sportowych i uznana za część ogólnego zjawiska korupcji. Do walki z korupcją
w sporcie włączone zostały instrumenty prawa karnego.
Ryzyko korupcji w sporcie, zwłaszcza w postaci manipulowania sędziowskimi ocenami zawodów sportowych, zostało znacząco ograniczone dzięki
nowym technologiom pozwalającym na bieżąco weryfikować decyzje sędziów.
Mimo to w zwalczaniu korupcji w sporcie brak jest podejścia strategicznego, takiego jakie chociażby istnieje w zakresie walki z inną patologią
sportu, jaką jest doping. Nie ma strategii walki z korupcją w sporcie, nie
ma w szczególności strategii w zakresie zapobiegania korupcji w sporcie, ani
Do dobrych praktyk w tym względzie można zaliczyć przyznanie przez INTERPOL
specjalnego medalu pamiątkowego podczas Kongresu FIFA w 2012 r. włoskiemu piłkarzowi
Simone Farina, który powiadomił policję o próbie korupcji w celu ustawienia meczu. Medalem
tym – w ramach specjalnie utworzonego funduszu INTERPOLU - nagradzane są osoby, które
współpracują na rzecz prewencji i ścigania przestępczości na poziomie lokalnym, krajowym
i międzynarodowym. K. Noble Ronald, sekretarz generalny INTERPOLU, wystąpienie,
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2012/Aucune-solutionmiracle-contre-la-corruption-dans-le-sport-affirme-le-chef-d-INTERPOL-devant-le-Congresde-la-FIFA [dostęp: 03.12.2019].
32
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na szczeblu krajowym, ani na szczeblu poszczególnych związków sportowych.
Jedynym szerszym systemowym działaniem antykorupcyjnym jest działalność
edukacyjna.
Istnieje potrzeba strategicznego podejścia zwłaszcza w odniesieniu do
działań prewencyjnych. Rząd i organizacje sportowe powinny współdziałać
w systemowym ograniczaniu ryzyka korupcji, przez ograniczanie dowolności
ocen rywalizacji sportowej, przeciwdziałania konfliktom interesów, skuteczniejszego monitorowania zawodów sportowych, ochrony sygnalistów i inne
podobne działania, uwzględniając przy tym specyfikę dyscyplin i środowisk
sportowych.
Ważną sprawą jest niewątpliwie sfinalizowanie prac nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji zawodami sportowymi.
Wprowadzenie tej Konwencji do polskiego porządku prawnego wymusiłoby
zarówno na władzach państwowych, jak i na organizacjach i związkach sportowych, strategiczne podejście do walki z korupcją w sporcie i skuteczniejsze
zapobieganie tej patologii, w trosce o uczciwość rywalizacji sportowej, w której tkwi przecież piękno i sens sportu.
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Summary
Anti-corruption in sport
Corruption in sport, i.e. bribing participants in sports competitions
in exchange for manipulation of the results of sports competitions distorts
the sense and ideas of sport. In recent years, sport corruption has been recognized as part of the general phenomenon of corruption in public life
and is prosecuted as a criminal offense. However, there are no systemic measures to prevent corruption in sport. There is a lack of a strategic approach similar
to that with which another pathological phenomenon in sport is being combated, i.e. doping. Anti-corruption strategies regarding sport are needed both at
the governmental level and at the level of individual sports associations, aimed
in particular at eliminating or reducing corruption-generating mechanisms,
in particular arbitrary referees assessments in sport or conflicts of interest.
A systematic approach to preventing corruption in sport would undoubtedly
be served by ratifying and incorporating into the Polish law the Council of
Europe Convention on the manipulation of sports competitions.
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Uwarunkowania prawne
predyspozycyjnych
testów genetycznych
dla celów sportowych

Wstęp
Na polskim rynku dostępnych jest coraz więcej komercyjnych badań
genetycznych, w tym m.in. testów predyspozycyjnych mających umożliwić
odbiorcom poznanie m. in. mocnych i słabych stron własnego organizmu pod
kątem aktywności fizycznej. W przeciwieństwie jednak do większości państw
Unii Europejskiej, proces przeprowadzania badań genetycznych w Polsce nie
podlega dedykowanej, kompleksowej regulacji prawnej, wskutek czego testy
o takim charakterze mogą być oferowane i przeprowadzane zarówno przez
podmioty wykonujące działalność leczniczą, które podlegają regulacjom prawa medycznego, jak i przedsiębiorców działających poza reżimem prawnym
przewidzianym dla udzielania świadczeń zdrowotnych. Rodzi to poważne
konsekwencje dla osoby, która poddaje się takiemu badaniu, zasadniczo różnicując jej status prawny w zależności podmiotu przeprowadzającego badanie,
jak również stawia pod znakiem zapytania jakość badań wykonywanych przez
ośrodki laboratoryjne niepodlegające kontroli pod względem medycznym. Artykuł prezentuje konsekwencje takiego stanu rzeczy dla korzystania z predyspozycyjnych testów genetycznych przeprowadzanych dla celów sportowych.
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Zaprezentowano w nim w szczególności kluczowe podstawy prawne dla ich
przeprowadzania, prezentowane w literaturze przedmiotu oceny względem
ich jakości oraz możliwe konsekwencje prawne dyskryminacji genetycznej
w sporcie.
Charakterystyka predyspozycyjnych testów
genetycznych dla celów sportowych
Pojęcie testu genetycznego i rodzaje testów genetycznych
Przepisy polskiego prawa nie zawierają definicji legalnej badania (testu)
genetycznego. Jak wskazuje się w literaturze, choć określenie test genetyczny
jest terminem szeroko stosowanym, pozostaje niejednoznacznym zarówno
pod względem pojęciowym, jak i prawnym, a pojęcia takie jak analiza DNA,
diagnostyka molekularna czy właśnie testy genetyczne lub molekularne testy
genetyczne, stosowane są niejednokrotnie w sposób wymienny1.
Badania genetyczne na potrzeby niniejszego artykułu w największym
uproszczeniu można scharakteryzować jako analizę informacji zawartych
w podstawowych jednostkach dziedziczności, czyli genach. Informacja genetyczna bywa zaś określana mianem „dziennika przyszłości” czy też „genetycznego proroctwa”, bowiem uzyskane dzięki jej badaniom dane dostarczają informacji o stanie, w jakim, z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem,
znajdzie się badana osoba, tym samym pozwalając przewidzieć wiele aspektów
jej medycznej przyszłości2. Badania genetyczne mogą więc potencjalnie dostarczać m.in. informacji istotnych pod kątem planowania i rozwoju kariery
sportowej, wskazując np. predyspozycje do konkurencji wymagających bardzo dużej siły fizycznej, szybkości lub wytrzymałości organizmu.
W literaturze, w zależności od przyjmowanego kryterium, wyróżnia się
bardzo różne rodzaje badań genetycznych, przy czym najczęściej wymienia się
cztery podstawowe kategorie testów, tj. testy diagnostyczne, które przeprowadza się na pacjentach, u których rozwinęły się symptomy choroby, testy
prognozujące dla pacjentów, co do których istnieje przypuszczenie, że posiadają anomalię genetyczną mogącą doprowadzić do wystąpienia objawów
klinicznych, testy predyspozycyjne, które wykryć mają konkretne warianty
D. Hoffman-Zacharska, „Pacjent rozszerzony”. Chory i jego rodzina; konflikty interesów w kontekście badań genetycznych”, Medycyna Wieku Rozwojowego 2015, wydanie specjalne, s. 66.
2
O. Dryla, Informacyjny aspekt testów genetycznych – przegląd zagadnień, "Diametros"
2014, nr 42, s. 32.
1
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genetyczne podnoszące prawdopodobieństwo np. zapadnięcia na jedną z chorób, oraz testy na nosicielstwo, które identyfikują zdrowe heterozygoty – nosicieli recesywnych anomalii genetycznych3.
W niniejszym artykule szczególna uwaga zostanie poświęcona jedynie
badaniom predyspozycyjnym, które cechuje niepewność rezultatu i trudności
interpretacyjne4, w zakresie, w jakim są wykonywane dla celów sportowych,
a więc dostarczają informacji mogących być podstawą przyszłych decyzji związanych z rozwojem treningu lub kariery sportowej (np. zdecydowanie się na
rozpoczęcie gry w koszykówkę).
Predyspozycyjne testy genetyczne dla celów sportowych
Na polskim rynku badań genetycznych dostępna jest oferta badań predyspozycyjnych, często adresowanych wprost do przyszłych lub obecnych
sportowców, mających pomóc im w podjęciu ważnych decyzji związanych
bezpośrednio z karierą sportową. Przeprowadzenie testów oferują podmioty
o różnym charakterze, zarówno profesjonalni świadczeniodawcy, tj. podmioty
lecznicze, w szczególności laboratoria diagnostyczne, jak również spółki nieprowadzące działalności leczniczej. Analizując dostępne oferty o takim charakterze, wyróżnić można dwie podstawowe grupy.
Pierwszą z nich tworzą testy adresowane do dzieci. Ich przeprowadzenie
służyć ma przede wszystkim określeniu predyspozycji sportowych dzieci, dzięki czemu dziecko otrzyma pomoc „w wyborze właściwej dyscypliny sportowej,
w której będzie się spełniało i odnosiło sukcesy”5. Z założenia więc ta grupa
testów ma dostarczać informacji, które będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego rozwoju aktywności fizycznej dziecka.
Drugą grupą badań są testy adresowane do stosunkowo szerokiej grupy
sportowców amatorów oraz do profesjonalnych zawodników, którzy chcą poprawić trening, osiągać lepsze wyniki, w tym np. szybciej zbudować masę mięśniową. Przeprowadzenie takich badań ma określić „predyspozycje genetyczne
niezbędne do zoptymalizowania treningu, poprawienia wyników sportowych
i przyspieszenia procesu regeneracji organizmu pacjenta”6, ocenić rodzaj

3
O. Dryla, Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych, "Diametros" 2015,
nr 44, s. 3.
4
J. Kapelańska-Pręgowska, Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, Warszawa
2011, s. 38.
Dziecko predyspozycje sportowe - badanie genetyczne, https://sklep.enel.pl/badania-ge5
netyczne-/dziecko-predyspozycje-sportowe/ [dostęp: 08.11.2019].
6
Testy i badania genetyczne https://panaceum-waw.pl/oferta/testy-genetyczne/, http://
www.sportandminds.vitagenum.pl/, http://fitupclinic.pl/fit-sport/, [dostęp: 08.11.2019].
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posiadanych mięśni, wydajność energetyczną organizmu czy przetwarzanie
energii pod kątem bardziej sprofilowanych kryteriów np. optymalnej pozycji w grach zespołowych7. Ta grupa badań może więc zostać wykorzystana
podobnie jak poprzednia, przy wyborze właściwej dyscypliny sportowej, jak
również dostarczyć informacji istotnych np. pod kątem właściwego zaplanowana treningu8.
Testy genetyczne u sportowców budzą szereg wątpliwości etycznych,
prawnych i społecznych, związanych z zagadnieniami dyskryminacji genetycznej, prywatności, poufności i dobrowolnej zgody9. Choć koncepcja,
że cechy genetyczne są silnie związane z wydajnością fizyczną człowieka, została szeroko zaakceptowana w ostatniej dekadzie10, a testy genetyczne udowodniły swoją wartość w praktyce medycyny klinicznej, obecnie nie ma podstaw
naukowych do zastosowania testów genetycznych w celu poprawy wyników
sportowych, selekcji uprawianego sportu lub identyfikacji talentów11.
Dopuszczalność predyspozycyjnych testów
genetycznych dla celów sportowych
Dopuszczalność predyspozycyjnych testów genetycznych
dla celów sportowych w świetle prawa międzynarodowego
Wiele regulacji prawa międzynarodowego zawiera postanowienia, z których można wywodzić podstawy lub ograniczenia dla przeprowadzania badań genetycznych, jak np. prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego
poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego (art. 12 Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych12). Ze względu na szeroki

7
Pakiet dla sportowców https://euroimmundna.pl/predyspozycje-do-sportu/, [dostęp:
08.11.2019].
8
Dieta na miarę Twoich genów – testy genetyczne, http://www.instytutsanvita.pl/oferta/
testy-genetyczne/, https://vimed.pl/testy-genetyczne/sport-sensor/, [dostęp: 08.11.2019].
9
I. Varley, S. Patel, A. G. Williams, P. J. Hennis, The current use, and opinions of elite
athletes and support staff in relation to genetic testing in elite sport within the UK, "Biology of
sport" 2018, nr 35 (1), s. 14.
10
F. Ma, Y. Yang, X. Li, F. Zhou, C. Gao, M. Li, L. Gao, The Association of Sport Performance with ACE and ACTN3 Genetic Polymorphisms: A Systematic Review and Meta-Analysis,
"PLOS ONE" 2013, nr 8(1), s. 1.
11
N. Vlahovich, P. A. Fricker, M. A. Brown, D. Hughes, Ethics of genetic testing and
research in sport: a position statement from the Australian Institute of Sport, "British Journal of
Sports Medicine" 2017, nr 51, s. 5.
12
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz.U. z 1977 nr 38, poz. 169).
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zakres regulacji, poniżej zaprezentowane zostaną jedynie kluczowe przepisy
odnoszące się wprost do badań genetycznych.
Dnia 4 kwietnia 1997 r. została otwarta do podpisu Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii
i medycyny, nazywana też często w skrócie Europejską Konwencją Bioetyczną.
Jej postanowienia mają zagwarantować poszanowanie istoty ludzkiej w związku
z szybkim postępem w biologii i medycynie, który niewłaściwie wykorzystany,
może stanowić zagrożenie dla godności człowieka.
Europejska Konwencja Bioetyczna odnosi się m.in. do przeprowadzania badań genetycznych. W kontekście niniejszego artykułu warto przywołać
dwie regulacje. Po pierwsze, w przepisie art. 11 zakazuje się wszelkiej formy
dyskryminacji skierowanej przeciwko danej osobie ze względu na jej dziedzictwo genetyczne. Podobna przesłanka antydyskryminacyjna zawarta jest także
w innych aktach prawnych z zakresu praw człowieka, w szczególności art. 21
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej13 zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na m.in. cechy genetyczne. Skłania to do refleksji, czy wyniki testu predyspozycyjnego mogą stać się w praktyce źródłem
dyskryminacji, np. zawodnik wykazujący mniejsze predyspozycje genetyczne
nie zostanie z tego względu zakwalifikowany do udziału w zawodach lub powołany do drużyny. Szerszy komentarz ta ten temat zostanie przedstawiony
w dalszej części artykułu.
Drugą, szczególnie ważną regulacją w tym zakresie jest art. 12 Europejskiej Konwencji Bioetycznej, w świetle którego testy prognozujące choroby
genetyczne albo testy, które mogą służyć do identyfikacji nosiciela genu odpowiedzialnego za chorobę, oraz testy, które mogą wykryć genetyczne predyspozycje lub podatność na zachorowanie, mogą być przeprowadzone wyłącznie
dla celów zdrowotnych albo dla badań naukowych związanych z celami zdrowotnymi, oraz podlegają odpowiedniemu poradnictwu genetycznemu.
Po pierwsze, należy się zastanowić, czy przywołany powyżej przepis obejmuje testy będące tematem niniejszego artykułu. Zasadne jest przyjęcie twierdzącej odpowiedzi, jako że wspomniany art. 12 Konwencji interpretowany
jest stosunkowo szeroko, obejmuje nie tylko ściśle rozumiane testy prognozujące, ale także testy predyspozycyjne i testy na nosicielstwo14.

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, (Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2007 r.).
O. Dryla, Dopuszczalność przeprowadzania testów genetycznych w świetle artykułu 12
Europejskiej Konwencji Bioetycznej [w:] Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2018, s. 95.
13
14
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W związku z tym należy zauważyć, że w świetle przywołanej Konwencji
przeprowadzanie tego typu testów jest dopuszczalne jedynie dla bliżej niezdefiniowanych celów zdrowotnych. Jak wskazuje się w literaturze, twórcy Konwencji za jedyne dobro uzasadniające przeprowadzanie testów genetycznych
uznają korzyść kliniczną (zdrowotną) poddawanego im podmiotu15. Tymczasem predyspozycyjne testy genetyczne oferowane sportowcom z założenia
nie mają celu stricte zdrowotnego lub jedynie część ich wyników ma taki cel,
a ich zasadniczym celem jest wsparcie w procesie wyboru odpowiedniej dyscypliny sportowej czy optymalizacja treningu (nie zaś podejmowanie decyzji
motywowanych jedynie ochroną zdrowia). Poprawa stanu zdrowia może być
oczywiście efektem np. lepiej zaplanowanego treningu, jednak sama w sobie
nie jest celem testu genetycznego w takim przypadku. Czy zatem w świetle
Europejskiej Konwencji Bioetycznej testy o takim charakterze nie powinny
mieć miejsca?
Wydaje się, że jest to zbyt daleko idący wniosek. Przepis art. 12 Konwencji zawęża zakres testów do testów prognozujących choroby genetyczne (1), identyfikujących nosicielstwo genu odpowiedzialnego za chorobę
(2) oraz testy mogące wykryć genetyczne predyspozycje lub podatność na
zachorowanie (3). Przyjąć więc można, że o ile przy okazji genetycznych
badań predyspozycyjnych nie będzie badana podatność na choroby i zachorowania, testy te mogą być wykonywane w celu sportowym. Co więcej, w praktyce w ramach jednego testu możliwe jest otrzymanie informacji
z różnych obszarów, test może być więc w pewnym zakresie wykonywany
w celu sportowym, a w pewnym w celu zdrowotnym. Często to zresztą idzie
w parze – informacja o ryzyku zachorowania jest ważna także pod kątem długoterminowego planowania kariery sportowej.
Co więcej, można też próbować przedstawić argument, że test wykonywany w celu sportowym mieście się w celu zdrowotnym. Za słynną maksymą
głoszącą, że „sport to zdrowie”, można wskazać, że wszelka zachęta do uprawiania sportu i wiedza umożliwiająca uprawianie go w bardziej profesjonalny
sposób stanowi działanie skutkujące prowadzeniem zdrowszego trybu życia,
co determinuje stan zdrowia człowieka. Może być to tym bardziej zasadne,
że pojęcie zdrowia jest niejednoznaczne – w literaturze wyróżnia się około
120 różnych jego definicji16, w tym także definicje stosunkowo szerokie. Tytułem przykładu przywołać można definicję zaproponowaną przez Światową
Tamże, s. 97.
J. Domaradzki, O definicjach zdrowia i choroby, "Folia Medica Lodziensia" 2013,
nr 40/1, s. 6.

15
16
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Organizację Zdrowia, zgodnie z którą jest to całkowity fizyczny, psychiczny
i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub ułomności.
Powyższe rozważania dotyczące Europejskiej Konwencji Bioetycznej nie
mają jednak kluczowego znaczenia dla oceny prawnej dopuszczalności badań genetycznych wykonywanych dla celów sportowych w Polsce, która choć
podpisała Europejską Konwencję Bioetyczną jeszcze w 1999 r., jak dotąd jej
formalnie nie ratyfikowała, nie jest zatem jej stroną zobowiązaną do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Kluczowa w tym zakresie jest więc
analiza przepisów prawa krajowego.
Dopuszczalność predyspozycyjnych testów genetycznych
dla celów sportowych w świetle prawa krajowego
Charakterystyka krajowych regulacji prawnych testów genetycznych
Wraz z postępującym rozwojem medycyny coraz częściej określone rodzaje postępowania nie są regulowane prawnie17. W Polsce,
w przeciwieństwie do większości państw Unii Europejskiej, jak dotąd nie
uregulowano prawnie w kompleksowy sposób przeprowadzania badań genetycznych. Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, obowiązujące regulacje
w bardzo ograniczonym zakresie odnoszą się bezpośrednio do badań genetycznych, dodatkowo są rozsiane po różnych aktach prawnych18. Wśród
nich wymienić należy, na poziomie ustawowym, w szczególności ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej19, która określa
m.in. zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
w medycznym laboratorium diagnostycznym, a także ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta20 oraz ustawę
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty21, które wyznaczają podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.
Podstawowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w postaci badań
17
A. Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok, 2011, s. 67.
18
Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Bezpieczeństwo badań genetycznych”, data zatwierdzenia 9 kwietnia 2018 r., s. 6.
19
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
849).
20
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1127).
21
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 537).

79

PAWEŁ KAŹMIERCZYK

genetycznych finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia regulują zaś przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych22.
Najszersza regulacja dedykowana wprost badaniom genetycznym zawarta jest w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych23, który określa standardy jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej
oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań, obejmujące m.in.
zasady zlecania badań genetycznych, pobierania materiału, jego transportu
i przyjmowania przez laboratorium, przechowywania i przeprowadzania badań, a także ich dokumentowanie, przedstawianie i wydawanie sprawozdań.
W kontekście badań genetycznych szczególnie istotną regulacją jest
także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)24, zwane potocznie RODO. W przepisie art. 9 zalicza
ono dane genetyczne do kategorii szczególnie wrażliwych danych osobowych,
zasadniczo zawężając możliwość ich swobodnego przetwarzania.
Zasadniczy problem wiąże się jednak z tym, że powyższe zasady (z wyjątkiem RODO) obowiązują jedynie w przypadku badań dokonywanych
w ramach systemu ochrony zdrowia przez zarejestrowane podmioty wykonujące działalność leczniczą. W takim przypadku badania kwalifikuje się
jako świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej25, przy ich wykonywaniu obowiązuje więc analogiczny reżim prawny jak w przy innych zabiegach medycznych, co gwarantuje
odpowiedni standard jakości.

22
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373).
23
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1665).
24
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 119), str. 1.
25
Czyli działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
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Tymczasem testy genetyczne oferowane i wykonywane są także poza
systemem ochrony zdrowia przez podmioty prywatne niemające statusu
podmiotów leczniczych. W takim przypadku nie obowiązuje ich powyższy
reżim prawny, a osobie poddawanej testom wydaje się nie przysługiwać nawet
w świetle prawa status pacjenta, jako że jest nim jedynie osoba zwracająca się
o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny, co pozbawia ją wynikających z tego tytułu
szerokiego katalogu praw. Co więcej, placówki o takim charakterze nie podlegają żadnej kontroli pod kątem medycznym, nie ma więc żadnej gwarancji,
że stosowana metodologia interpretacji wyników badania ma jakiekolwiek
oparcie w dowodach naukowych (podmioty te nie są związane obowiązkiem
działania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną).
W efekcie nie wiadomo nawet, ile funkcjonuje w Polsce laboratoriów
genetycznych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informowała, że
w 2017 r. w Polsce funkcjonowało 214 laboratoriów genetycznych, jednak
z informacji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Genetyki Klinicznej wynika, że w Polsce działało w tym okresie ok. 500 laboratoriów genetycznych26.
Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat zajmuje się zagadnieniem
uregulowania zasad przeprowadzania badań kodu genetycznego DNA27, wielokrotnie sygnalizując resortowi zdrowia potrzebę podjęcia interwencji legislacyjnej w tym zakresie, która pozwoliłaby na „wzmocnienie ochrony tak fundamentalnych praw człowieka jak prawo do ochrony życia i zdrowia, prawo do
samostanowienia oraz prawo do prywatności”28.
Ustawodawca ma od wielu lat świadomość tego problemu, o czym świadczą odpowiedzi na liczne interpelacje poselskie dotyczące tego zagadnienia29,
w których wskazuje się, że sama dopuszczalność tego rodzaju testów w obrocie
i oferowania ich poza systemem ochrony zdrowia powinna zostać ponownie
rozważona przez ustawodawcę, a szybka interwencja legislacyjna we wskazanym zakresie wydaje się konieczna.

Informacja o wynikach kontroli „Bezpieczeństwo badań genetycznych” ..., s. 24.
Por. pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2018 r.,
IV.7020.4.2014.MK.
28
Por. pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia
2018 r., VII.5002.1.2014.AMB
29
Por. interpelacja nr 4039 w sprawie uregulowania kwestii zagadnień bioetycznych, w tym testów genetycznych, nr 22645 w sprawie badań genetycznych przeprowadzanych
w Polsce, nr 22240 w sprawie regulacji prawnych badań genetycznych w Polsce.
26
27
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Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uregulowania wykonywania testów genetycznych i biobankowania30 powołany został tytułowy zespół, którego zadaniem stało się przygotowanie projektu założeń projektu ustawy
o wykonywaniu testów genetycznych i biobankowaniu, w szczególności określających zakres przedmiotowy i podmiotowy prawnej regulacji wykonywania
testów genetycznych dla celów zdrowotnych i biobankowania materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia (§ 1 ust. 2 przywołanego aktu). W dniu
5 lipca 2018 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o badaniach genetycznych
i biobankowaniu. Sam projekt ustawy nie został jednak jak dotąd opublikowany, a dostępne informacje nie wskazują, by znajdował zastosowanie do
testów genetycznych innych niż przeprowadzane dla celów przesiewowych,
zdrowotnych lub naukowych.
Mając na uwadze powyższy stan rzeczy, dalsza analiza prezentuje wybrane, kluczowe problemy związane z przeprowadzaniem badań predyspozycyjnych dla celów sportowych. W szczególności służyć ma odpowiedzi na
pytania, na jakich podstawach prawnych przeprowadzane są testy i czy można do nich przymusić sportowca, jakie są prawne gwarancje ich jakości oraz
kto może mieć dostęp do wyników badań (czy np. sportowiec może je zataić
przed trenerem lub na odwrót).
Podstawy pobrania materiału do badań genetycznych
Pierwszy etapem predyspozycyjnych testów genetycznych dla celów
sportowych jest pobranie materiału do badań. Najczęściej w tym celu wykorzystywana jest ślina lub krew. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na regulacje wyznaczające krąg osób wykonujących zawód medyczny, które mogą
dokonać pobrania materiału oraz podstawę przetwarzania danych osoby, od
której pochodzi badany materiał.
		

Prawo medyczne

Zasadnicza część dostępnych publicznie ofert dotyczących testów genetycznych bazuje na pobraniu jedynie próbki śliny. Pobrania materiału
Zarzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uregulowania wykonywania testów genetycznych i biobankowania, (Dz. Urz. Min.
Zdrow. z 2016 r. poz. 99)..
30
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dokonuje sam pacjent za pośrednictwem przesłanego mu pocztą lub kurierem
zestawu, umieszczając go w specjalnym pojemniku stanowiącym wyrób medyczny, który następnie za pośrednictwem usług operatora pocztowego lub
kuriera, trafia do laboratorium (tzw. testy oferowane bezpośrednio do klienta).
Taka forma pobrania nie jest regulowana prawnie.
W przypadku badań w ramach systemu ochrony zdrowia, przy takiej
formie pobierania materiału, warto zwrócić uwagę, że zgodnie z punktem 1.3
załącznika nr 4, do rozporządzenia w sprawie standardów jakości, formularz
zlecenia badania laboratoryjnego zawiera m.in. datę i godzinę pobrania materiału do badania oraz dane osoby pobierającej materiał do badania. Mając
na uwadze powyższe okoliczności, informacje takie znajdują się tylko w dyspozycji badanego, a osobą pobierającą jest on sam. Pod zleceniem powinien
jednak podpisać się lekarz, co oznacza, że autoryzować będzie okoliczności,
w których nie brał udziału (chyba że pobranie nastąpiło np. podczas połączenia telemedycznego). Rodzi to pytanie o ocenę takiego działania pod kątem
obowiązku postepowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w szczególności działania z zachowaniem należytej staranności.
Co więcej, Europejska Konwencja Bioetyczna wyraźnie wskazuje na
obowiązek zapewnienia poradnictwa genetycznego. Także Kodeks Etyki
Lekarskiej stanowi w art. 51h ust. 2, że lekarz uczestniczący w badaniach,
których celem jest identyfikacja nosicielstwa genu choroby lub genetycznej podatności na zachorowania, może je przeprowadzać jedynie dla celów
zdrowotnych lub badań naukowych z nimi związanych, po uzyskaniu zgody pacjenta oraz umożliwieniu mu konsultacji genetycznej. Choć sam Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest źródłem prawa, zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek wykonywać zawód
zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Tym samym zaangażowanie lekarza
w badania obejmujące powyżej wskazany zakres przeprowadzane jedynie
w celu sportowym (w tym zakresie aktualne pozostają uwagi odnoszące się
do celu zdrowotnego w rozumieniu Europejskiej Konwencji Bioetycznej).
W szczególności niepoprzedzone możliwością uprzedniego skorzystania z porady lekarskiej, wydają się w związku z tym wątpliwe jako trudne do pogodzenia z literalnie odczytanymi normami etycznymi i zasadami wykonywania
zawodu.
Wątpliwości te potwierdza także wymóg uzyskania świadomej zgody
pacjenta na udzielenie mu świadczenia zdrowotnego (art. 16 i 17 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Osoba poddająca się badaniom powinna mieć możliwość otrzymania od lekarza i przedyskutowania
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z nim wszelkich wątpliwości jeszcze przed samym badaniem. Zgoda ta nie
może być w żaden sposób wymuszona (choć warto zauważyć, że w przypadku
dzieci do lat 16 wystarczy jedynie zgoda rodzica lub innego właściwego opieka
prawnego). Dotyczy to jednak jedynie badań przeprowadzanych w ramach
systemu ochrony zdrowia.
Jeszcze dalsze wątpliwości budzi wykorzystanie w taki „zdalny” sposób próbki krwi. Choć prawidłowo przeprowadzone pobranie krwi nie jest
czynnością bardzo dotkliwą, to jednak wydaje się, że należy ono do zabiegów medycznych31, a więc stanowi świadczenie zdrowotne. Jego dokonanie
poza systemem ochrony zdrowia należy więc uznać za niemające umocowania
w obecnych regulacjach prawnych.
Pobranie materiału może też nastąpić z pomocą pracownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym laboratorium. W tym zakresie
obowiązują już jednak pewne ograniczenia, które wprowadza w szczególności
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych32. Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację w dziedzinie przydatnej do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej jest uprawniona do pobrania każdego rodzaju materiału
niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Diagnosta laboratoryjny, licencjat na kierunku analityka medyczna oraz technik analityki medycznej mogą zaś pobierać materiał
w ograniczonym zakresie, obejmującym m.in. pobieranie krwi żylnej z żył
obwodowych kończyn, krwi włośniczkowej z opuszki palca i palucha, z piętki
i płatka ucha, czy też wymazów z powłok skórnych, gardła, przewodu słuchowego zewnętrznego, przedsionka nosa.
Dodatkowo, pielęgniarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego, w szczególności krew żylną,
mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych,
wymaz z odbytu, wymaz z oka, wymaz z policzka i wymazy cytologiczne

D. Krekora-Zając, Wykorzystanie testów genetycznych w postępowaniach o ustalenie
ojcostwa, "Problemy Kryminalistyki" 2014, nr 286, s. 44.
32
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych, (Dz.U.
z 2004, nr 247, poz. 2481).
31
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(§ 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie
bez zlecenia lekarskiego)33.
		

Ochrona danych osobowych

RODO definiuje w przepisie art. 4 pkt 13 dane genetyczne jako dane
osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby
fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej. Dane te zaliczane są do kategorii
tzw. danych wrażliwych (sensytywnych). Kryterium wyróżnienia przywołanych danych stanowi to, że dotyczą one bezpośrednio sfer należących do
prywatności czy nawet intymności osoby fizycznej, a ponadto, w przeciwieństwie do pozostałych danych osobowych, wiążą się ze znacznie większym poczuciem zagrożenia oraz niebezpieczeństwem wywołania na różnych polach
decyzji dyskryminacyjnych34. Ich przetwarzanie jest co do zasady niedozwolone. Przeprowadzenie badania genetycznego wymaga więc wykazania jednej
z podstaw przetwarzania danych wrażliwych zawartych w art. 9 RODO.
W przypadku badań przeprowadzanych w ramach systemu ochrony
zdrowia, adekwatną podstawą będzie mogła być przesłanka zawarta w art. 9
ust. 2 lit. h RODO, czyli niezbędność do celów m. in. profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej czy leczenia. Pewną
wątpliwość może budzić okoliczność związana z tym, że badanie przeprowadzane dla celów sportowych nie ma w istocie bezpośredniego celu zdrowotnego. Niemniej, jako że stanowi świadczenie zdrowotne, a osobie badanej
przysługuje status pacjenta, zasadne jest przyjęcie interpretacji wskazującej
na uznanie go za element szerokorozumianej profilaktyki zdrowotnej lub
diagnozy medycznej.
W przypadku badań wykonywanych poza system ochrony zdrowia, powyższa przesłanka nie znajdzie zastosowania. W takim przypadku adekwatną
podstawą będzie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli wyraźna zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach wyrażona
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, (Dz.U. z 2017 r. poz. 497).
34
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, "Zakamycze" 2004, s. 569.
33
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przez osobę, której dane dotyczą. Stanowi to dodatkową gwarancję ochrony przed testami dokonywanymi wbrew woli osoby, której dotyczą. Choć
w literaturze wskazuje się, że przetwarzanie danych medycznych na tej podstawie jest przypadkiem rzadkim, w tym przypadku będzie miał miejsce35.
Standard jakości badań genetycznych
W przypadku badań wykonywanych poza systemem ochrony zdrowia
istotny problem wiąże się z brakiem prawnych gwarancji jakości ich przeprowadzania i poprawności medycznej interpretacji wyników. Oferowanie
konsumentom testów o niskiej wiarygodności, brak właściwego poradnictwa
genetycznego oraz nieprawidłowe wykonywanie i interpretowanie wyników
badań staje się poważnym problemem36. Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka informował, że jest w posiadaniu wielu wyników badań
nieprawidłowo wykonanych, błędnie zinterpretowanych lub wyników źle
skonstruowanych37.
Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku badań w ramach systemu
ochrony zdrowia, gdzie załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości reguluje cały przebieg procesu wykonywania badań,
w tym zobowiązuje do stosowania metod diagnostycznych zgodnych z aktualną wiedzą w zakresie biologii molekularnej oraz cytogenetyki, które
zapewniają uzyskanie wiarygodnego wyniku diagnostycznego i są opisane
w międzynarodowych lub krajowych publikacjach naukowych, rekomendowane przez ośrodki referencyjne, rekomendowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, zgodne z zaleceniami wytwórców lub autoryzowanych przedstawicieli, dotyczących używania wyrobów medycznych
do diagnostyki in vitro, a także opracowane lub zmodyfikowane dla potrzeb
danego laboratorium, z uwzględnieniem udokumentowanego przez laboratorium procesu walidacji oraz podstawy teoretycznej do włączenia danej metody
do rutynowej diagnostyki.
W przypadku badań w ramach systemu prawa medycznego obowiązuje też gwarancja związana z prawem pacjenta do świadczeń zdrowotnych
M. Jackowski (red.), Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia, Warszawa 2018, s. 135.
36
J. Kapelańska-Pręgowska, Wybrane problemy prawnej regulacji testów genetycznych
[w:] Wybrane aspekty wpraw człowieka a bioetyka, red. A. Białek, M. Wróblewski, Warszawa
2016, s. 93.
37
Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka z 11 lutego 2016 r.,
http://ptgc.pl/wp-content/uploads/2016/06/Stanowisko_Zarz%C4%85du_PTGC_testy_genetyczne.pdf, [dostęp: 08.11.2019].
35
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odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), oraz ustawowymi zasadami
wykonywania zawodów medycznych, w szczególności obowiązek postępowania zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą
starannością.
Prawo do informacji o profilu genetycznym
Na koniec warto zadać pytanie, czy sportowiec ma prawo do poznania
wyników swoich badań genetycznych lub przeciwnie, czy może wyrazić wolę
nie poznania informacji z nich wynikających. I w tym przypadku, podobnie
jak wcześniej, odpowiedź zależeć będzie od charakteru badań genetycznych.
W przypadku badań genetycznych stanowiących świadczenie zdrowotne, pacjentowi przysługuje prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód
medyczny przystępnej informacji m.in. o stanie zdrowia i rozpoznaniu. Jak
wskazuje się w literaturze, w przypadku testów genetycznych, które określają jedynie predyspozycje do zachorowania, informacje dotyczące zdrowia
i rozpoznania powinny obejmować również konsultację genetyczną, która
wyjaśniać będzie, że z testów nie wynika np. pewność zachowania na określoną chorobę, a także wskaże możliwe działania profilaktyczne38. Pacjent może
też jednak żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu
tych informacji. Kwestia ta pozostaje w dyspozycji pacjenta. Jednocześnie też
w związku z zasadą tajemnicy lekarskiej, dane te przeznaczone są wyłącznie
dla osoby, której dotyczą (lub jej przedstawiciela ustawowego). Pacjent lub
jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie
tych informacji innym osobom. W praktyce więc wbrew woli pacjenta nie jest
możliwe, by informacja o jego predyspozycjach sportowych była dostępna dla
innych nieupoważnionych osób, np. trenera.
W przypadku testów wykonywanych poza systemem ochrony zdrowia
powyższe regulacje nie znajdują jednak zastosowania. Niemniej ochrona danych pozostaje zachowana na mocy RODO. Sportowcowi, jako osobie, której
dotyczą dane osobowe, w tym dane genetyczne, przysługuje prawo dostępu
do nich. Podmiot przeprowadzający badania musi mieć też podstawę prawną do przekazania ich wyników innym osobom, co także będzie wymuszać,
w braku wykazania innej stosownej przesłanki, uzyskanie zgody osoby, której
dane dotyczą.
38

s. 240.

D. Krekora-Zając, Prawo do materiału genetycznego człowieka, Warszawa 2014,
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Testy genetyczne a prawo sportowe
Oceniając dopuszczalność predyspozycyjnych testów genetycznych dla
celów sportowych w świetle prawa krajowego, należy też uwzględnić regulacje
prawa sportowego. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie39 wskazuje,
że sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo
doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie
wyników sportowych na wszelkich poziomach, a także współzawodnictwo
oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku
sportowego. Potencjalnie zakres jej zastosowania jest więc bardzo szeroki.
Niemniej przywołany akt prawny reguluje głównie działalność klubów
sportowych i związków sportowych. W intersującym nas zakresie ustanawia
jedynie wymóg, by zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy był obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne
uczestnictwo w tym współzawodnictwie. Z przepisu tego nie sposób jednak
wywieść obowiązku poddania się badaniom genetycznym. Ustawa o sporcie
nie zawiera też przepisów, które wprowadzałyby ograniczenia w zakresie ich
przeprowadzania dla celów sportowych.
Podobnie też ograniczeń w tym zakresie nie zawiera ustawa z dnia
21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie40. W szczególności przeprowadzenie badania i wykorzystanie jego wyników nie stanowi metody zabronionej, czyli działania określonego w załączniku nr 1 do Międzynarodowej
konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia
19 października 2005 r. Badanie genetyczne należy bowiem odróżnić od
dopingu genetycznego. Ten polega bowiem na stosowaniu technik mających
na celu wsparcie organizmu zawodnika poprzez manipulację jego materiałem genetycznym, przy czym obecnie wyróżnia się trzy zasadnicze techniki w
tym zakresie - stymulację ekspresji genów, wszczepienie wcześniej wyhodowanych obcych tkanek, które będą namnażać się w organizmie lub podanie
określonych zmodyfikowanych bakterii wpływających na produkcję istotnych
dla organizmu hormonów41.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1872).
41
B. Kmieciak, Czy doping genetyczny zmieni sportowe prawa?, [w:] Biospołeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze fizycznej i zdrowotnej osób w różnym wieku, red. A. Makarczuk, A. Maszorek-Szymala, J. E. Kowalska, A. Kaźmierczak, Łódź 2017 s. 122.
39
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Nie wydaje się także, by wykorzystywanie badań genetycznych samo
w sobie było co do zasady niezgodne z szerokorozumianą etyką sportu i zasadą
fair play. Jest to bowiem rodzaj bardziej zaawansowanej diagnostyki, która
pozwala lepiej zrozumieć własny organizm, jego możliwości i predyspozycje.
Nawet osoby nieposiadające genetycznych uwarunkowań do określonych dyscyplin sportowych mogą je z powodzeniem uprawiać i zdobywać tytuły w zawodach. Ewentualnym problemem może być natomiast wynikająca z informacji
o predyspozycjach dyskryminacja, o której szerzej w dalszym punkcie artykułu.
Ryzyko dyskryminacji genetycznej w sporcie
Współczesny dyskurs naukowy posługuje się pojęciem dyskryminacji genetycznej na określenie zjawiska nieuzasadnionego, odmiennego traktowania
osób o potencjalnym zwiększonym ryzyku wystąpienia choroby mającej podłoże genetyczne42. Wynika ona z przekonania określanego mianem genetycznego determinizmu, który polega na przyjęciu założenia, że geny determinują
tożsamość i życie ludzkie (nie uwzględniając w dostatecznym stopniu uwarunkowań zewnętrznych oraz indywidualnych decyzji jednostki)43.
Przeprowadzanie testów prognozujących dla celów niemedycznych jest
problematyczne z wielu powodów44, w szczególności może prowadzić do selekcji i dyskryminacji w oparciu o ich wyniki. Większe ryzyko wystąpienia
chorób czy brak predyspozycji do uprawiania jakiejś dyscypliny może być źródłem dyskryminacji także w sporcie. Jak się wydaje, dotyczy to dwóch zasadniczych obszarów – decydowania o kierunkach sportowego rozwoju dziecka
oraz kwalifikacji zawodników do drużyny czy kadry.
Pierwszy z powyższych obszarów wiąże się ze zjawiskiem „poszukiwania
talentów” i ich odpowiednio wczesnego kształtowania. Pojawia się tu istotny
problem etyczny - wyniki genetycznego testu predyspozycyjnego przeprowadzonego u dziecka, jeśli zaważą na decyzjach rodziców, mogą determinować
jego dalszą ścieżkę rozwoju, a tym samym zaważyć na całej sportowej karierze.
Jednocześnie też, jak wskazuje się w literaturze, obecnie dostępne testy genetyczne o takim charakterze nie przewidują przyszłych zdolności i predyspozycji
P. Kwiatkowski, Etyka – Genetyka – Rynek. Racjonalność komunikacyjna w polityce
ochrony informacji genetycznej, "Prakseologia" 2015, nr 157, t.2, s. 358.
43
J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej,
Warszawa 2010, s. 164.
44
H. R. Abbing, Medical (genetic) examinations for non-health purposes: the relevance of
European legal standard setting, [w:] Genetic discrimination. Transatlantic perspectives on the case
for a European-level legal response, red. G. Quinn, A. de Paor, P. Blanck, Oxon 2015, s. 177.
42
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w stopniu, który uzasadniałby opieranie na nich ważnych decyzji związanych
z uprawnianiem (bądź nie) sportu, próbując wykorzystać w komercyjnym
celu aspiracje rodziców względem dzieci, ich brak wiedzy oraz naiwność - dlatego postuluje się, by lekarze i inni profesjonaliści zajmujący się medycyną
sportową zniechęcali do korzystania z takich badań45. W szczególności wskazuje się, że w obecnym stanie wiedzy, żadne dziecko ani młody sportowiec
nie powinien być narażony na testy genetyczne oferowane bezpośrednio do
klienta wykonywane w celu zdefiniowania szkolenia i identyfikacji talentów46.
Powyższy problem ma jednak charakter przede wszystkim etyczny. Na gruncie prawnym trudno bowiem dopatrywać się naruszenia
w związku z tym przepisów ustawy, np. obowiązku wzajemnego szacunku
i wspierania się (art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego47). Inaczej sytuacja będzie się jednak przedstawiać, jeśli np. klub sportowy będzie żądał
przedstawienia informacji o wynikach badań genetycznych dziecka lub ich
przeprowadzenia oraz uzależniał od tego przyjęcia dziecka na zajęcia. Jak się
jednak wydaje, jest to dość odległy scenariusz – w przypadku Polski współcześnie dyskryminacja genetyczna nie stanowi realnego zagrożenia, nie można jednak wykluczyć wystąpienia jej w bliskiej przyszłości48. W zagranicznej
prasie spotyka się już wypowiedzi wskazujące na niezasadność inwestowania
w często wieloletni rozwój sportowy osób, w których genach czeka „tykająca
bomba”49.
Drugi obszar sytuacji obejmuje kwalifikację zawodników do drużyny
czy kadry. W tym przypadku stanowi już realny problem – jak informowały w 2018 i 2019 r. zagraniczne media, z dokumentów opublikowanych
przez chińskie ministerstwo nauki i technologii wynika, że zawodnicy chcący reprezentować ten kraj w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, będą

S. Camporesi, M. J. McNamee, Ethics, genetic testing, and athletic talent: children’s
best interests, and theright to an open (athletic) future, "Physiol Genomics" 2016, nr 48, s. 191.
46
N. Webborn, A. Williams, M. McNamee, C. Bouchard i inni, Direct-to-consumer genetic testing for predicting sports performance and talent identification: Consensus statement, "British Journal of Sports Medicine" 2015, nr 49 (23), s. 1486.
47
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 2086).
48
K. Zoń, Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie
polskim, Acta Universitatis Wratislaviensis 2013, nr 3508, s. 329.
China will begin using genetic testing to select olympic athletes, https://www.newswe49
ek.com/china-begin-using-genetic-testing-select-olympic-athletes-1099058 [dostęp: 08.11.
2019].
45
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musieli przejść badania genetyczne, a ich wyniki zostaną wzięte pod uwagę
przy wyborze zawodników do kadry50.
Podsumowanie
Obowiązujące w Polsce regulacje prawnie nie stwarzają wystarczających
gwarancji jakości coraz bardziej dostępnych predyspozycyjnych testów genetycznych dla celów sportowych, o ile nie są one oferowane przez podmioty
wykonujące działalność leczniczą. Popularne testy realizowane poza systemem ochrony zdrowia, które opierają się na badaniu próbki śliny przesłanej
kurierem, czyli tzw. „testy bezpośrednio do klienta”, oferowane najczęściej
w Internecie w koszcie wahającym się od 85 zł do 2800 zł w zależności od
rodzaju testu, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli stanowią zagrożenie i problem51. W Niemczech regulacje prawne eliminują możliwość ich przeprowadzania52. W świetle dostępnej literatury nie ma też dowodów na użyteczność
tego rodzaju badań. Postulowane m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz środowiska ekspercie przyjęcie regulacji prawnych w tym zakresie jest jak
najbardziej wskazane, jako że kierowanie się wynikami nierzetelnych testów
w samym tylko zakresie decyzji o karierze sportowej może zaważyć na dalszych losach jednostek.
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Por. China to genetically screen athletes for 2022 Winter Olympics, https://www.thestar.
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Summary

Legal conditions
of predisposition genetic tests
for sporting purposes
Predisposition genetic tests are available on the Polish market to help
learn about the strengths and weaknesses of body in terms of physical activity and planning an optimal sports career. However, unlike most European
Union countries, the process of conducting genetic tests in Poland is not
subject to legal regulation, as a result tests of this nature are offered and carried out by both entities conducting medical activities that are subject to the
provisions of medical law and entrepreneurs operating outside the regime
provided for the provision of health services. This gives rise to serious consequences for the person who undergoes the test, as well as calls into question
the quality of tests performed by laboratory centers that are not subject to any
medical control.
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Cyborgizacja w kontekście
„ducha sportu”
- problematyka technodopingu
i cyborgów w sporcie

WSTĘP1
Koncepcje transhumanistyczne nie mogą być pomijane w rozważaniach
dotyczących przyszłości ludzkości. Nie można założyć, że są nierealne i nie
mają szansy stać się elementem codzienności. Jednym z transhumanistycznych pomysłów jest tytułowa cyborgizacja, która już przestała być wyłącznie
futurologicznym konceptem.
Biorąc pod uwagę możliwość ekspansji rozszerzeń, zastanowić się trzeba nad wpływem cyborgizacji na rozliczne aspekty życia społecznego, w tym
Poza pracami cytowanymi lub wykorzystanymi w pracy warto też zapoznać się z poniższymi pozycjami, które nie zostały w tekście wykorzystane: Adams Andrew, Fukuta Yasunori,
Murata Kiyoshi, Orito Yohko, Cyborg Athletes or Technodoping: How Far Can People Become Cyborgs to Play Sports?, https://www.researchgate.net/publication/327904976_Cyborg_
Athletes_or_ Technodoping_How_Far_Can_People_Become_Cyborgs_to_Play_Sports [dostęp: 09.11.2019]. From Human To Cyborg: Are you Willing To Augment Your Body?, “The
Medical Futurist”, https://medicalfuturist.com/from-human-to-cyborg/ [dostęp: 09.11.2019].
Kulawiński Mateusz, Hipostaza suponowana modelem biopsychospołecznym, 2018,
1
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także na sport i związane z nim prawodawstwo. Organiczność, rozumiana
tutaj jako niepoddanie się rozszerzeniom, a zatem „czysty” biologicznie organizm, wolny od cyborgizacji, jest według Światowego Kodeksu Antydopingowego kluczowa dla rywalizacji sportowej w „duchu sportu”. W tym kontekście
pojawia się pytanie, czy cyborgizacja jest rodzajem dopingu (technodoping).
Obecnie organizuje się zawody dla osób niepełnosprawnych, w których atleci wspomagają się technologią. Rozważyć więc trzeba zasadność podobnych
zawodów dla sportowców pełnosprawnych. Te zagadnienia zostaną poddane
analizie w poniższym tekście.
CYBORGIZACJA JAKO ZJAWISKO
Cybogizacja a transhumanizm
Przed przystąpieniem do formułowania myśli i wniosków potrzeba zarysować siatkę pojęciową, jaka będzie w tekście stosowana. Słownik języka
polskiego definiuje cyborgizację jako „zastępowanie narządów człowieka albo
zwierzęcia urządzeniami mechanicznymi”2. Takie ujęcie cyborgizacji zawęża
jej zakres, chyba że „zastępowanie narządów” będzie tutaj rozumiane jako wykonywanie lub rozszerzanie ich funkcji przez urządzenie mechaniczne, nie zaś
dosłownie „wymianę” narządu organicznego. Gdyby bowiem rozumieć powyższą definicję dosłownie, trudno byłoby sklasyfikować implementację jako
przejaw cyborgizacji, ponieważ zamiast zastąpić narząd organiczny, implant
zostałby dodany do „kompletnego” organizmu.
Podkreślić raz jeszcze trzeba, że organiczność dla ułatwienia komunikacji
jest w tym tekście używana jako synonim „naturalności” i niepoddania się
zabiegom cyborgizacyjnym, a zatem antonim „sztuczności”.
Cyborgizacja jest rodzajem hybrydyzacji, zakładającej połączenie organizmu naturalnego z przynajmniej jednym elementem technologicznym. Jest to
ujęcie maksymalnie szerokie, swym zakresem obejmujące zabiegi występujące
https://www.researchgate.net/publication/331653735_Hipostaza_sup onowana_modelem_bi
opsychospolecznym [dostęp: 09.11.2019]. Nosal Przemysław, Prężenie cybermuskułów
i ich oklaskiwanie. Technologii gra ze sportem [w:] Społeczne zmagania ze sportem,
red. Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Poznań 2011. Rhodes Margaret, Every Olympian Is Kind
of a Cyborg, „Wired”, https://www. wired.com/2016/08/every-olympian-kind-cyborg/ [dostęp: 09.11.2019]. Ted M. Butryn, Matthew Masucci, Traversing the Matrix: Cyborg Athletes,
Technology, and the Environment, “Journal of Sport & Social Issues” 2009, 3(33). Warwick
Kevin, A study in cyborgs, „Ingenia online” 2003 (16).
2
Cyborgizacja, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/cyborgiza
cja;2553920.html [dostęp: 01.11.2019].
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współcześnie, jak np. ww. implementacja. W myśl tej definicji nie ma przeszkód w zaliczaniu pacjentów z rozrusznikiem serca do grona cyborgów. Jak
pisze R. Ilnicki:
Bycie cyborgiem nie oznacza „zrzucenia skóry człowieczeństwa”,
czyli bycia robotem, bezdusznym automatem, który postępuje
zgodnie z zainstalowanym w nim programem doświadczenia
i działania. Współcześnie cyborgizacja jest postrzegana jako zagrożenie
potwornością. Hybryda nie jest jednak tożsama z monstrum. Choć
każde monstrum jest hybrydą, to nie każda hybryda jest monstrum3.

W tym tekście skupię się na cyborgizacji ludzkiej, tj. na połączeniu
biologicznego organizmu człowieka z elementem maszynerii, niekoniecznie
utożsamianej z elektroniką4. P. Bołtuć zwraca uwagę na filozoficzny aspekt
obecności technologii w życiu człowieka, odwołując się do R. Ingardena
i K. Dąbrowskiego5. Jak podaje, kluczem do uwolnienia się od wyraźnego
rozgraniczania m.in. organiczności i sztuczności jest uświadomienie sobie, iż:
[…] geneza danego procesu nie przesądza o jego zawisłości
ontologicznej […] Ontologicznie jesteśmy w homeostazie ze światem,
nasze granice są głównie epistemicznymi granicami zależnymi od
władz poznawczych człowieka. Świat życia istoty żywej zawiera w sobie
kulturę, o ile jest to istota ludzka, zaś w dzisiejszych czasach do świata
tego przynależy również płaszczyzna cyfrowa6.

R. Ilnicki, Bóg cyborgów: technika i transcendencja, Poznań 2011, s. 19.
Przy czym warto pamiętać, że w dobie cyfryzacji trudno będzie te pojęcia rozdzielić.
Mimo to podkreślić trzeba, że cyborgizacja może dotyczyć zarówno łączenia organicznych tkanek z urządzeniami elektronicznymi, jak i maszynami niemającymi nic wspólnego z elektroniką.
5
P. Bołtuć, Lost and Found in Virtual Space, czyli Zagubieni i Odnalezieni w Wirtualnej Przestrzeni, [w:] Filozofia Technologii, red. J. Hańderek, S. Myoo, Lublin 2014.
6
Tamże, s 59; P. Bołtuć odnosi się do kulturowych zależności człowieka, wskazując
na powszechne – co wynika z użytego przez autora słowa „wszyscy” – zjawisko wynagradzania
sobie lub naprawiania wad za pomocą zdobyczy kultury. J. Bobryk z kolei zastanawia się, czy
nie można by nazwać pokolenia Z pokoleniem cyborgów, gdyż związanie tej generacji z technologią sięga tak głęboko, że odseparowanie jest właściwie niewykonalne. Na tym tle pojawia
się pytanie o relację pomiędzy cyborgizacją a problematyką umysłu rozszerzonego, jest to jednak temat wykraczający poza ramy tego artykułu (por. J. Bobryk., Transhumanizm, cognitive
science i wyzwania dla nauk społecznych, „Studia Socjologiczne” 2014, 3(214).
3

4
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S. Myoo wyraża się o cyborgizacji polegającej na współgraniu ludzkiego mózgu z techniką jako o „ewolucyjnym progu człowieka”7. Zakłada,
że zmiana relacji człowieka z technologią w taki sposób, że człowiek decyduje się na przekraczanie granic cielesności, jest kolejnym etapem ewolucji8.
Spodziewa się jednocześnie, że następnym progiem będzie ingerencja w organiczny mózg9. Również R. Kurzweil zastanawia się, jak odejście od opierania
się wyłącznie na organicznym mózgu wpłynie na człowieka10. Jako zwolennik teorii o wykładniczym rozwoju technologicznym, upatruje takiej zmiany
w stosunkowo niedługim czasie, przy czym traktuje ją jako naturalny etap
ewolucji, krok przed rozpoczęciem ekspansji człowieka na zewnątrz i oddziaływaniem na materię i energię11.
M. Klichowski uważa, że cyborgizacja ma swoje korzenie w eugenice12.
Jako jedna z transhumanistycznych metod przybliżania się do formy postczłowieka może kojarzyć się z konstrukcją nadczłowieka. Moim zdaniem jednak
należy tę konotację odrzucić i oczyścić pojęcie cyborgizacji od skaz w postaci skojarzeń ze zbrodniami przeciwko ludzkości z uwagi na fakt, iż metody
transhumanistyczne, a zatem i cyborgizacja, w założeniu twórców koncepcji
powinny być dobrowolne i oparte na egalitaryzmie13.

S. Myoo, Paradygmat technologii, [w:] Filozofia technologii…; Założeń tych nie przyjmuje bez zaznaczenia obaw o relacje człowieka z maszyną. Jak podkreśla, naturalnym wydaje się,
że sterować maszyną powinien człowiek, jednak w sytuacji, gdy to człowiek zawierza maszynie
z uwagi na jej większą wydajność, widzi możliwość „odwrócenia wektora intencjonalności”
(tamże, s. 85) z kierunku od człowieka do maszyny na kierunek od maszyny do człowieka.
8
zob. tamże.
9
Tamże; por. R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość: kiedy człowiek przekroczy granice
biologii, tłum. E.M. Chodkowska, A. Nowosielska, Warszawa 2013.
10
W swej książce „Nadchodzi osobliwość” (R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość…)
przedstawił pogląd, że w wyniku połączenia wiedzy mózgu organicznego z wydajnością technologii rozpocznie się era Osobliwości. Nie będzie to koniec człowieczeństwa – przeciwnie.
Osobliwość ma być transcendencją, a ewolucja ma coraz szybciej zbliżać się do ideału – nieskończonego dobra, piękna, wiedzy itd. (jak podaje R. Kurzweil, są to epitety, jakimi zwykle
opisuje się Boga, można więc stwierdzić, że ewolucja będzie zdążać do osiągnięcia coraz bliższego doskonałości poziomu, jednak nigdy nie osiągnie poziomu boskości).
11
Jak pisze: „[…] materia oraz energia w pobliżu nas zostaną nasączone inteligencją,
wiedzą, kreatywnością, pięknem oraz inteligencją emocjonalną (na przykład zdolnością do miłości) naszej cywilizacji ludzko-maszynowej”; tamże, str. 380.
12
M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch
edukacji, Poznań 2014.
13
M. Kulawiński, Transhumanizm, cyborgizacja, ulepszanie człowieka, 2019, https://
www.researchgate.net/publication/334448348_Transhumanizm_cyborgizacja_ulepszanie_
czlowieka [dostęp: 07.11.2019].
7
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Transhumanizm (H+, czyli Humanity+14) nie jest jednolitym nurtem15.
Stanowi raczej zbiór różnych poglądów dotyczących przyszłości człowieka
i jego ewolucji w oparciu o technologię. Transczłowiek jest człowiekiem na
etapie przejściowym pomiędzy organiczną formą a postczłowiekiem, formą
najwyższą, uwolnioną od ograniczeń ciała, „uwolnionym umysłem”16. Transhumanizm związany jest z tzw. wolnością morfologiczną, a zatem z postulatem stworzenia prawa podmiotowego do decydowania o autoewolucji
z wykorzystaniem zdobyczy techniki i wybranej metody transhumanistycznej w dążeniu do ulepszeń (rozszerzeń) organizmu aż po osiągnięcie
nieśmiertelności, np. poprzez uwolnienie się od chorującej, niszczejącej z wiekiem cielesnej powłoki17.
Wśród koncepcji transhumanizmu swoje miejsce ma (cyber)immortalizm.
A.F. Pawlak odróżnia immortalizm, tj. dążenie do maksymalnego wydłużenia
życia człowieka przy pomocy m.in. nanotechnologii i inżynierii genetycznej,
od cyberimmortalizmu, czyli nieśmiertelności nieorganicznej, a zatem istnienia uwolnionego od ciała biologicznego. Postgenderyzm z kolei opiera się na
założeniach, których podwaliny stworzyła D. Haraway, postulując dążenie do
ponadpłciowości, co oznacza wyzbycie się płciowości współgrające z ewolucją
człowieka w postczłowieka. Nie oznacza to rezygnacji z przyjemności seksualnej, ale uwolnienie się od jej cielesnego przeżywania i przeniesienie ośrodka
odczuć seksualnych z ciała na umysł18. Na innych podstawach bazuje abolicjonizm bioetyczny, którego celem jest zapewnienie człowiekowi wiecznego
szczęścia i uwolnienie go od bólu i niedogodności. W myśl abolicjonistów
bioetycznych człowiek nie będzie odczuwał głodu, zimna, straty, nigdy nie
będzie osamotniony ani przejedzony. Będzie znajdował się w ciągłym stanie
szczęśliwości. Odnosząc się do człowieczeństwa, F. Fukuyama powiedział:
Nasze dobre cechy są blisko związane ze złymi: gdybyśmy nie byli
agresywni, nie wiedzielibyśmy, jak się bronić; gdybyśmy nie znali

14
zob. K. Owczarek, Mind uploading. Transhumanistyczna wizja umysłu, „Amor Fati.
Antropologiczne czasopismo naukowe” 2017, marzec 1(7) – PRZEJAWY.
15
por. A. Miah, Be Very Afraid: Cyborg Athletes, Transhuman Ideals & Posthumanity,
“Journal of Evolution & Technology” 2003, 13(2).
16
M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji…
17
A.F. Pawlak A. F., Cyberimmortalizm. Cyfrowy postczłowiek jako transhumanistyczny
projekt XXI wieku, [w:] Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień, red.
K. Maciąg, P. Szymczyk P., Lublin 2018.
18
Poglądy te wynikają z założenia, że płciowość jest przeżytkiem, swego rodzaju reliktem jak np. kość ogonowa. Wyzbycie się jej nie oznacza braku możliwości rozmnażania się,
gdyż do tego służyć będą inne metody technologiczne i biomedyczne; patrz M. Klichowski,
Narodziny cyborgizacji….
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poczucia jedności, nie znalibyśmy także lojalności; gdybyśmy nigdy
nie czuli zazdrości, nigdy też nie poczulibyśmy miłości19.

Słowa te z powodzeniem można transponować na koncepcję abolicjonizmu bioetycznego. Problematyczność tej koncepcji wynika bowiem z tego,
że trudno mówić o szczęściu, gdy nie zaznało się nieszczęścia, gdyż słowo to
właściwie traci swoje znaczenie.
Inną transhumanistyczną koncepcją jest ekstropianizm20, propagujący
starania o uwolnienie się od rozpadu ludzkiego ciała, a zatem – jego starzenia się
i śmierci. Dlatego też osiągnięcia techniki są dla ekstropian tak istotne,
gdyż zbliżają człowieka do ery postczłowieka. Cyborgizacja może więc być
metodą na zrzucenie ograniczeń ciała i wyswobodzenie się od starzenia się
i śmierci.
Jeszcze inną wizję przedstawił nurt singularitarianizmu21. To w jego ramach funkcjonuje pojęcie osobliwości (technologicznej). Stanowi ona wyraz
przekraczania granic, jakie znane są dziś człowiekowi, i to na takim poziomie,
że ludzkie pojmowanie nie jest w stanie tego objąć. Inteligencja osobliwości ma być tak wielka, że człowiek organiczny nie mógłby się z nią równać,
gdyż nie byłby po prostu w stanie pojąć tego, co dla osobliwości byłoby banalne. Nie dość, że nurt ten zakłada pojawienie się osobliwości, to jeszcze
popiera przedsięwzięcia zmierzające do jak najszybszego jej osiągnięcia, m.in.
cyborgizację.
Ten szybki przegląd rozległych, wielo-odłamowych koncepcji transhumanizmu wskazuje na tło kontekstowe cyborgizacji i jej rolę dla celów, jakie
transhumaniści sobie wyznaczają. Rolę tę sprowadzić można do "ewolucji",
a zatem przystosowania, ulepszenia.
J. Bobryk zwraca uwagę na wpływ technologii na relacje międzyludzkie i problem odniesienia transhumanistycznych postulatów wobec ludzi22.
Tłum. własne z oryginału jak następuje: “Our good characteristics are intimately
connected to our bad ones: If we weren’t violent and aggressive, we wouldn’t be able to defend
ourselves; if we didn’t have feelings of exclusivity, we wouldn’t be loyal to those close to us;
if we never felt jealousy, we would also never feel love”; F. Fukuyama, Transhumanism, “Foreign Policy – the Global Magazine of News and Ideas” z dnia 23.10.2009.
20
Zob. M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji…; M. Klichowski zwraca uwagę na
przeciwstawienie sobie ekstropianizmu i entropii. Jednym z odłamów ekstropianizmu jest
nurt wiecznego postępu, którego założeniem jest, że również postczłowiek będzie podlegał
dalszym, postępowym zmianom, jakich obecnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić; Za
P. Verdoux powtarza, że ekstropianizm wytycza człowiekowi najbezpieczniejsze przejście spośród niebezpiecznych; P. Verdoux, Transhumanism, Progress and the Future, „Journal of Evolution & Technology” 2009, 20 (2).
21
Por. przypisy 8-10.
22
Por. J. Bobryk., Transhumanizm…
19
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Ujęcie współczesnego społeczeństwa, odklejonego od pojmowania jako ogół
bazujący na wspólnych prawach prowadzi do atomizacji, a ta – różnorodności
(ruchów Browna)23. Badać je można z pomocą statystyki, bez wyodrębniania –
w konsekwencji szerokiego spektrum możliwych tendencji – rządzących nimi
praw.
Wydaje się, że przy takich założeniach transhumanizmu, jak wymienione pokrótce powyżej, kwestią wciąż problematyczną są qualia24. Na etapie
postczłowieka rzeczywiście może dojść, choćby w części, do wyeliminowania
poznania zmysłowego w dzisiejszym rozumieniu, i związanych z nim przeżyć,
chyba że braki biologiczne nowych ludzi zostaną zrekompensowane techniką,
np. w postaci implantowania tak, aby postludzie mogli odbierać bodźce zmysłowe. Pytaniem zasadniczym jest, czy takie zabiegi w ogóle będą potrzebne.
Pojawienie się osobliwości technologicznej może zrekompensować braki związane z wyrugowaniem zmysłów. Na pewno problem ten nie jest tak wyraźny
na etapie transczłowieka, kiedy to rozszerzenia będą odpowiedzialne m.in. za
wzmocnienie odbierania bodźców zewnętrznych. Na etapie postczłowieka natomiast może w ogóle nie występować.
Cyborgizacja lecznicza, modyfikująca, ulepszająca
Cyborgizacja, naturalnie, może być użyteczna w medycynie, ale nie tylko
w celach transhumanistycznych25.
Jeśli zabieg cyborgizacyjny będzie miał na celu jedynie przywrócenie
(pełnej lub nie) funkcjonalności organu (zespołu organów czy całego organizmu) i nie będzie wprowadzał w organizmie zmian wykraczających poza
naturalne uwarunkowania człowieka organicznego, możemy mówić raczej
o cyborgizacji leczniczej niż ulepszającej. Cyborgizacją ulepszającą będzie
z kolei cyborgizacja wprowadzające w organizmie zmiany wykraczające poza
naturalne uwarunkowania. Z kolei cyborgizacja, która ma charakter zarówno
leczniczy pod względem zakładanego celu, jak i ulepszający – przez wzgląd na
wprowadzane w organizmie zmiany stanowi hybrydę pomiędzy wydzielonymi wyżej kategoriami. Skupiając się więc na skutku zabiegu, a nie na jego celu,
cyborgizację można podzielić na poniższe kategorie:

Zob. tamże, por. z R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość…
Zob. K. Owczarek, Mind uploading…
25
Por. F. Asbrock, B. Meyer, Disabled or Cyborg? How Bionics Affect Stereotypes Toward
People With Physical Disabilities, “Frontiers in Psychology” 2018, 9:2251.
23
24
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1.

lecznicza – wyłącznie poprawia lub przywraca funkcjonowanie organu/organizmu do określonego standardu26,
2. ulepszająca – rozszerza możliwości organizmu naturalnego ponad
możliwości gatunkowe,
3. modyfikująca – rozszerza ponad określony standard możliwości organizmu naturalnego w zakresie możliwości gatunkowych.

Wartym zaznaczenia jest poczynione założenie, iż wyposażenie człowieka
w zdolności w obrębie gatunku rzadkie, acz naturalne również klasyfikowane
będzie – na potrzeby tekstu – jako cyborgizacja modyfikująca. Jest to niewątpliwą wadą tego podziału, gdyż zakłada konieczność poczynienia rozróżnienia
pomiędzy zdolnościami rzadkimi a nieprawidłowościami. Nadto wymienione
typy cyborgizacji wydzielone są na podstawie odpowiadania możliwościom gatunkowym, których granice wbrew pozorom nie są łatwe do wytyczenia. Dla
podmiotu X zabieg A może być cyborgizacją modyfikującą, zaś dla podmiotu
Y taki sam zabieg – cyborgizacją leczniczą. Przyjmijmy za przykład wszczepienie implantu umożliwiającego ostrzejsze widzenie. Dla krótkowidza z dużą
wadą wzroku taki implant będzie remedium na chorobę i właściwie przywróci
mu wzrok do takiego poziomu, jakby nigdy nie był krótkowidzem (cyborgizacja lecznicza). Wszczepienie jednak takiego samego implantu osobie o zdrowych oczach spowoduje rozszerzenie jej możliwości widzenia, w zależności od
zastosowanej technologii, albo do większych możliwości niż zakładany standard w tym zakresie (cyborgizacja modyfikująca), albo do możliwości poza
osiągalne przez gatunek ludzki (cyborgizacja ulepszająca). Nie odnoszę się
więc tutaj indywidualnie do możliwości każdego pacjenta, bowiem punktem odniesienia nie jest to, jak zmienił się sposób widzenia każdego z nich
względem ich możliwości uprzednich, ale względem standardu. Dlatego też
poprawa wzroku krótkowidza o wadzie -8 dioptrii na oboje oczu o 2 dioptrie
nie jest cyborgizacją modyfikującą, chociaż z punktu widzenia pacjenta jego
wzrok został rozszerzony ponad jego możliwości. Jest to cyborgizacja lecznicza,
ponieważ dokonuje rozszerzenia w zakresie standardu.
Wątpliwości budzi określenie, czym jest standard, o którym mowa, oraz
jaka jest jego górna granica, a zarazem granica pomiędzy cyborgizacją modyfikującą a leczniczą. Czy standard należy utożsamiać z danymi statystycznymi
i medianą, przeciętnością? Czy może z kryteriami natury naukowej, tu: medycyny? O ile będą one podlegały, jak powinny, częstej aktualizacji, jestem
26

sprawie.
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skłonna uznać za standard wytyczne medyczne (co nie wyklucza się ze wspomnianymi danymi statystycznymi, gdyż wytyczne medyczne również muszą
być na jakiejś podstawie oparte). Również określenie tego, co typowe dla
ludzkiego gatunku winno znajdować się w gestii medycyny i biologii (znów
pojawia się kwestia odróżnienia rzadkości występowania lub pojawienia
się pierwszy raz danej cechy od nieprawidłowości; rzecz dotyczy więc tego,
co jest dla gatunku „normalne” również w perspektywie rozwoju, a co stanowi
efekt jakiejś mutacji czy błędu, który później zostanie przez naturę skorygowany). Wydaje się, że granicą pomiędzy cyborgizacją ulepszającą i modyfikującą
jest realna możliwość wystąpienia w danym czasie w warunkach poza zabiegiem cechy wprowadzanej poprzez zabieg do nierozszerzonego organizmu
u przynajmniej jednego osobnika, przy czym cecha ta nie może być błędem
w rozwoju osobniczym człowieka, spowodowanym np. nieprawidłowościami
w kodzie genetycznym.
Niezależnie od tego, jak na takie wydzielenie kategorii cyborgizacji zapatrywaliby się transhumaniści, przyjmę na potrzeby tego tekstu podział jak
wyżej, gdyż będzie to pożyteczne dla dalszych rozważań. Pomimo bowiem
powiązania cyborgizacji z transhumanizmem wyrwę ją z nakreślonego powyżej tła w zakresie celu osiągnięcia formy postczłowieka, ponieważ rozważania
na temat ewolucji w formę post- nie mają bezpośredniego przełożenia na problem cyborgizacji w sporcie. Nie będzie zatem tutaj mowy o zmierzaniu do
postczłowieka, pomimo że można tematykę w tym tekście poruszaną potraktować jako element ewolucji w kierunku transhumanistycznych wizji człowieka przyszłości. Cyborgizacja bowiem jest i będzie osadzona w pewnej rzeczywistości – i to na temat tej rzeczywistości chcę się wypowiedzieć. Dla pewnego
wycinka czasowego nie będzie istotne, czy w dalszej perspektywie zmiany
technologiczne w organicznym ciele doprowadzą do ukształtowania się postczłowieka. Istotne natomiast będą perspektywy coraz głębszej cyborgizacji.
Przedmiotem moich rozważań będą zatem kwestie związane nie z celowością zabiegów w dalekiej perspektywie cyborgizacyjnych, ale to, jakie
właściwości takie zabiegi nadają ludzkiemu ciału. Właściwości te podzielone
są pod względem celu zabiegu cyborgizacji (cel bezpośredni, np. ulepszenie),
nie zaś celu transhumanizmu (cel pośredni: trans-, a później postczłowiek).
Cyborgizacja sportowa nie stanowi grupy jednorodnej. Zabiegi przeprowadzane w jej ramach mogą należeć do każdej ze wspomnianych kategorii,
przy czym najbardziej interesujące w kontekście rywalizacji sportowej są kategorie ulepszeń i modyfikacji.
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CYBORGIZACJA A DOPING
Czym jest doping?
W ustaleniach międzynarodowych próżno szukać klasycznej definicji
dopingu. W Konwencji Antydopingowej Rady Europy27 jest on wyjaśniony
przez szereg przewinień dopingowych: „«doping w sporcie» oznacza podawanie sportowcom lub używanie przez nich farmakologicznych klas środków
dopingujących oraz stosowanie metod dopingowych”28. Przez farmakologiczne klasy środków dopingujących lub metody dopingowe należy rozumieć
klasy środków i metody umieszczone na listach zatwierdzonych przez Zespół
Kontrolny29. Lista stanowi załącznik do konwencji i wśród środków dopingujących wymienia m.in. środki pobudzające, narkotyczne środki przeciwbólowe, hormony peptydowe, zaś wśród metod dopingowych – doping krwią,
podawanie sztucznych przenośników tlenu lub zwiększanie objętości osocza
oraz manipulacje farmakologiczne, fizyczne lub chemiczne. Nadto wyróżnia
klasy substancji zakazanych w pewnych okolicznościach, w tym np. alkohol,
miejscowe środki znieczulające czy kanabinoidy. Protokół dodatkowy30 do tej
konwencji wprowadził wzajemne uznawanie przez państwa-strony kompetencji sportowych lub krajowych organizacji antydopingowych oraz, co istotne,
zasadę uznawania kompetencji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
Z kolei Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie UNESCO31 podaje, że doping stanowi naruszenie jej przepisów,
a te, podobnie jak przepisy konwencji Rady Europy, zawierają wiele różnych
zachowań, składających się przewinienia dopingowe. Za naruszenie przepisów dopingowych konwencja uznaje bowiem nie tylko obecność w organizmie sportowca zabronionej substancji, jej metabolitów albo jej markerów
(pkt 3 lit. a), ale także m.in. próbę użycia substancji lub metody zabronionej
(pkt 3 lit. b) oraz posiadanie substancji lub metod zabronionych (pkt 3
lit. f)32. Również ta konwencja opowiada się za współpracą z WADA (art. 3 lit. c,
art. 14, art. 16 lit. a), nie dziwi więc fakt, że obecnie najbardziej podstawowym

Sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989, (Dz.U. 2001 nr 15 poz. 149).
Tamże, art. 2 ust. 1 lit. a.
29
Tamże, art. 2 ust. 1 lit. b.
30
Dodatkowy protokół do Konwencji Antydopingowej sporządzony w Warszawie dnia 12
września 2002 r., (Dz.U. 2006 nr 13 poz. 82).
31
Sporządzona w Paryżu dnia 19 października 2005 r., Dz.U. 2007 nr 142 poz. 999,
stan na dzień 07.11.2019
32
Tamże
27
28
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i praktycznym33 źródłem norm antydopingowych, choć jest to stosunkowo
młoda regulacja, jest Światowy Kodeks Antydopingowy34 stworzony właśnie
przez WADA.

Według niej doping to „wystąpienie jednego lub więcej naruszeń
regulaminu antydopingowego określonych w Artykułach 2.1 do 2.10
Kodeksu”35. Naruszeniami tymi są m.in. obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów (2.1), użycie lub próba użycia
substancji zabronionej lub metody zabronionej (2.2) oraz handel lub
próba handlowania dowolnymi substancjami zabronionymi lub metodami zabronionymi (2.7). Choć katalog ten ma charakter przykładowy, to pokazuje, jak szeroko pojmowany jest doping i jak różnorodnych zachowań dotyczy. Kodeks ustanawia również metody kontroli
przestrzegania przepisów oraz kary za ich naruszenie. Jeżeli zawodnik
wykaże, że w indywidualnym przypadku winy nie ponosi ani nie jest
winny zaniedbania, nie zostanie ukarany karą wykluczenia36. Podobnie
w przypadku unieważnienia wyników37.
Lista substancji i metod zabronionych WADA w 2019 r. obejmuje środki anaboliczne, hormony peptydowe, czynniki wzrostu i substancje pokrewne
i mimetyki, beta-2 agonistów, modulatory hormonów i metabolizmu, diuretyki i inne środki maskujące, manipulacje krwią i składnikami krwi, manipulacje chemiczne i fizyczne, doping genowy i komórkowy, stymulanty,
narkotyki, kanabinoidy, glikokortykoidy, a także substancje niezatwierdzone.
Te ostatnie kodeks opisuje następująco:
Każda substancja farmakologiczna, której nie ujęto w żadnej
z dalszych sekcji Listy i dla której żaden rządowy organ regulacyjny
do spraw zdrowia nie wydał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
jako produktu leczniczego stosowanego u ludzi (np. leki będące
w fazie badań przedklinicznych lub klinicznych lub nad którymi
badania zostały wstrzymane, zmodyfikowane narkotyki, substancje

33
Oprócz przepisów zawiera praktyczne komentarze ułatwiające stosowanie przepisów
do konkretnych przypadków.
34
Przyjęty w roku 2015, https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/
2017/07/WADC-2015-PL.pdf [dostęp: 07.11.2019].
35
Tamże, art. 1
36
Tamże, art. 10.4; por. R. Piechota, Reguły antydopingowy w prawie międzynarodowym, „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, tom VI.
37
por. Światowy Kodeks Antydopingowy…, art. 10.1.1.
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zatwierdzone do stosowania tylko w weterynarii) jest substancją
zabronioną w sporcie, w każdym czasie38.

Polska ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie39 również określa doping poprzez wyliczenie zachowań naruszających przepisy antydopingowe.
W art. 3 stanowi, że za doping w sporcie uznaje się m.in. obecność substancji
zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika czy posiadanie substancji zabronionej lub przyrządów umożliwiających
użycie metody zabronionej. W rozdziale drugim ustawa statuuje Polską
Agencję Antydopingową (POLADA) jako krajowe ramię walki z dopingiem
w sporcie. Polskie przepisy antydopingowe POLADA oparte są na przepisach
Światowego Kodeksu Antydopingowego, a nadto zawierają uwagę, że WADA
może opublikować nową wersję przepisów antydopingowych. Wskazuje
to jasno, że taka nowelizacja skutkować będzie zmianą przepisów POLADA.
Konkludując, doping nie ma jasno określonych ram zarówno w prawie
międzynarodowym, jak i – w konsekwencji – w prawie krajowym polskim.
Przepisy konwencji i prawa krajowego są podobne, wyznaczając tym samym
spójny cel. Według słownika PWN doping może oznaczać „zwiększanie
sprawności organizmu za pomocą niedozwolonych środków farmakologicznych”40. Ponieważ, jak zostało powiedziane, katalogi zarówno środków, jak
i metod zabronionych w sporcie nie są zamknięte, zastanowić się należy, jaka
jest ich relacja do cyborgizacji.
Technodoping

Technodoping jest problemem, który, jak się zdaje, pojawił się
w świecie sportu nagle, wraz z pytaniem o dopuszczalność wystąpienia
biegającego na protezach O. Pistoriusa w zawodach dla pełnosprawnych sportowców. Kluczowa w tej sprawie była weryfikacja, czy wspomniane protezy dają mu przewagę, czy jedynie wyrównują jego szanse41.
38
Lista substancji i metod zabronionych w 2019 roku. Standard międzynarodowy,
S0. Substancje niezatwierdzone, https://www.antydoping.pl/wp-content/uploads/2018/12/Li
sta-substancji-i-metod-zabronionych-PL-2019.pdf [dostęp: 07.11.2019].
39
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, (Dz.U. 2017 poz.
1051 z późn. zm.).
40
Doping [w:] Słownik …
41
J.L. Pérez Triviño, Cyborgsportpersons: Between Disability and Enhancement, “Physical culture and sport. Studies and research” 2013, volume LVII; por. D. Howe, Cyborg and
supercrip: the Paralympics technology and the (dis)empowerment of disabled athletes, “Sociology”
2011, 45(5).
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W kwestii ułatwienia, jakie protezy miały przynosić O. Pistoriusowi,
w interesujący sposób napisał J.L. Pérez Triviño:
Głównym argumentem przeciwko jego [O. Pistoriusa – M. Ł.]
udziałowi jest to, że osiągnie on [dzięki swym protezom – M. Ł.]
nieuprawnioną korzyść. Argument ten można uznać za obalony, gdyż
inne badania naukowe dowodzą, że lamparcie protezy przynosiły
zawodnikowi takie niekorzyści, które konsumowały wspomnianą
korzyść. Na starcie „nogi” z węglowego włókna generowały mniejsze
przyśpieszenie i utrudniały utrzymanie stabilności w czasie biegu.
Inne badania dowodzą, że niekorzyść [na rzecz O. Pistoriusa – M. Ł.]
wynikała z wydajność energicznej, gdyż protezy zwracały zaledwie 80%
energii absorbowanej w każdym kroku, a noga organiczna – 240%42.

Kontrowersyjna, sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie społeczne i zmusiła zarówno widzów, jak i ustalających zasady rywalizacji do refleksji nad tym, czym właściwie jest sport, jakie stawia człowiekowi wymagania
i jak bardzo „naturalny” winien być. Krótko mówiąc – czym jest „duch sportu”. Przepisy antydopingowe wskazują, że sport powinien być odarty z wszelkich „wspomagaczy” naturalnej wydolności. Światowy Kodeks Antydopingowy za cel działań zwalczających doping uznaje:
43

[…] zachowanie tego, co jest z natury rzeczy wartościowe w sporcie.
Wartość tę często nazywa się duchem sportu; jest ona esencją
Olimpizmu; dążeniem człowieka do osiągnięcia doskonałości poprzez
doskonalenie naturalnych umiejętności i talentu każdej osoby, jest
odzwierciedleniem prawdy. […] Doping jest zasadniczo [wyróżnienie
własne – M. Ł.] sprzeczny z duchem sportu44.

Tłum. własne z oryginału, jak następuje: “In fact, in the case of the famous cyborgsportperson Oscar Pistorius, the main argument against his participation in competition is simply that he will obtain illegitimate advantage. But this argument can be refuted, because other
scientific studies determined that the cheetah blade offered disadvantages that compensated
that presumptive advantage. Effectively, the carbon fiber «legs» generated lower acceleration
in the start as well as decreased stability during the race. Another study determined that they
conferred a disadvantage regarding the efficiency of the energy, since it only gave back 80%
of the energy absorbed in each step, whereas a natural leg did it in 240%”; J.L. Pérez Triviño,
Cyborgsportpersons…, s. 14; Tłumaczenie 'natural leg' jako 'noga organiczna' nie jest, co prawda, dosłowne, ale spójne z nomenklaturą przyjmowaną w tekście. Jednocześnie nie zmienia to
znaczenia cytatu.
43
Dla przykładu warto spojrzeć na wpis, jak następuje, i komentarze do niego:
G. Dvorsky, Is the world ready for cyborg athletes?, “Sentient developments. Science, futurism,
life” z dnia 25.04.2007.
44
Światowy Kodeks Antydopingowy…, s. 11.
42
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Cechy charakteryzujące „ducha sportu” to według kodeksu m.in.: etyka, zasada fair play i uczciwość, zdrowie, doskonałość w działaniu, poświęcenie
i zaangażowanie, poszanowanie samego siebie i innych uczestników45. Gloryfikowana jest tężyzna fizyczna i trening fizyczny.
Hasło igrzysk olimpijskich citius, altius, fortius (szybciej, wyżej, silniej)
ma być dla sportowców motywacją do cięższej pracy, ale opartej na wytrzymałości fizycznej, ciężkim treningu i dyscyplinie, bez „nieuczciwego wzmacniania”46. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że owo wzmacnianie nie musi
być równoważne ulepszeniu ponad możliwości gatunkowe człowieka, a zatem
ułatwienie nie jest tożsame z ulepszeniem, zwłaszcza w kontekście cyborgizacji
ulepszającej. Ułatwienie należy rozumieć kierunkowo, tzn. ułatwienie w sporcie ma rzeczywiście umożliwiać osiągnięcie lepszych wyników sportowych
w danej dziedzinie, przy mniejszym wysiłku aniżeli wymagałaby tego rywalizacja bez wzmocnień. Ułatwieniem może być każdy rodzaj cyborgizacji47.
Interesujące, że problemem było dopuszczenie O. Pistoriusa do rywalizacji z pełnosprawnymi sportowcami, natomiast jego udział w Paraolimpiadzie nie wydawał się niczym zaskakującym i nie prowokował rozważań
o przekraczanie natury człowieka48. Wykorzystywanie przez niepełnosprawnych sportowców różnego rodzaju wzmocnień nie dość, że nie wzbudza lęku,
to na dodatek wydaje się zupełnie naturalne. Oczywiście nie jest to w żaden
sposób uwłaczające czy nieodpowiednie, podkreśla natomiast chęć osób niepełnosprawnych do prowadzenia życia pełnosprawnego człowieka i, co ważniejsze, daje im na to szansę. Słusznym jest organizowanie igrzysk paraolimpijskich, pytanie tylko, dla kogo winne być one organizowane. Czy wystarczy
niespełnienie warunku „naturalności”, aby zostać zaklasyfikowanym do Paraolimpiady? Kategorie sportowców niepełnosprawnych mogących wziąć udział
w igrzyskach paraolimpijskich są bardzo szerokie. Moim zdaniem zawodnik
niepełnosprawny, który przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych ma szanse porównywalne z człowiekiem pełnosprawnym i nie uzyskuje w ten sposób
ułatwienia w rozumieniu przedstawionym w tekście, powinien być dopuszczony do udziału w olimpiadzie. Paraolimpiady z kolei powinny być zawodami organizowanymi dla tych osób, które nie są w stanie z powodu swej

Tamże.
Zob. F.J. López Frías, Walking into the cyborg gym. Two conceptions of the cyborg
athlete, “Teknokultura” 2018, 15(1).
47
Por. podrozdział Cyborgizacja lecznicza, modyfikująca, ulepszająca w niniejszej pracy.
48
Por. J. L. Pérez Triviño, Cyborgsportpersons… ; oraz F. Swain, Cyborgs: The truth
about human augmentation, “BBC Future” z dnia 24.09.2014.
45
46
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niepełnosprawności zmierzyć się z osobami pełnosprawnymi, ale mogą rywalizować z innymi niepełnosprawnymi sportowcami.
Podkreśla się obecnie, że tak, jak wyżej zarysowanej „naturalności”
w sporcie nie można wymagać od zawodnika, którego rozwiązania technologiczne wspierają zarówno podczas treningu, jak i zawodów49. Inwestuje się
przecież w coraz to nowszy sprzęt sportowy, jak najlepiej dopasowane obuwie
czy strój pływacki.
Słowo „doping” odsyła do idei „sztucznego” podnoszenia możliwości
organizmu zawodnika metodami wykraczającymi poza „naturalne” wytrenowanie organizmu. Ta kategoria budzi jednak pewne zastrzeżenia. Zakładając
bowiem, bardziej lub mniej umownie, że to, co technologiczne, nie jest naturalne, a więc jest „sztuczne”, to wówczas każdy przejaw technologii w sporcie
jest formą dopingu. Dotyczy to zatem nie tylko tych najbardziej spektakularnych przypadków jak protezy czy stroje pływackie, ale również butów, koszulek czy nawet warunków do odbywania treningów50.
Trzeba przyznać rację głosom, które podnoszą, że charakter dopingowy można przypisać nawet sportowym koszulkom zawodnika, gdyż rzeczywiście odpowiednio dobrany sprzęt sportowy stanowi ułatwienie zgodnie
z rozumieniem przedstawionym wyżej. Co więc odróżnia go od dopingu –
i czy istnieje taka cecha? Aby wrócić do pierwocin naturalności w sporcie,
należałoby wdrożyć zasady znane starożytnej Grecji, jak nagość, będącą celebracją piękna ciała człowieka. Nie oznacza to jednak, że w bliższych XXIwiecznej rzeczywistości czasach nie istniało współzawodnictwo oparte, jak pisze
P. Nosal, na „walorach antropogenicznych”51:
Głównym zadaniem sprzętu długo pozostawało więc swoiste primum
non nocere, czyli nieprzeszkadzanie sportowcom w rozgrywce. Stanem
idealnym była „przezroczystość” przedmiotów, a jakakolwiek wartość
dodana z ich strony praktycznie nie funkcjonowała. Często jednak
sprzęt nie dochodził nawet do poziomu „zero” i wręcz przeszkadzał
sportowcom w rywalizacji (stąd też zawodnicy niejednokrotnie
świadomie z niego rezygnowali – np. afrykańscy biegacze bez butów
czy piłkarscy bramkarze bez rękawic)52.

Zob. A.Miah, Be Very Afraid …
P. Nosal, Technologia w sporcie/ Technology in sport, https://www.academia.edu/3897
9422/Technologia_w_sporcie_Technology_in_sport [dostęp: 07.11.2019].
51
P. Nosal, Sprzęt do rywalizacji / rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizacje przedmiotów w sporcie, „Homo Ludens” 2010, 1/(2), s. 138.
52
Tamże, s. 139.
49

50
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Dlaczego więc powołuję się na starożytność? Dla dobitniejszego podkreślenia przemian, jakie na przestrzeni wieków zaszły w ludzkiej cywilizacji. Zespolenie z technologią, rozumiane również jako współdziałanie z nią
na co dzień i oparcie na niej chyba wszystkich aspektów życia społecznego
(bankowość, służba zdrowia, administracja, system oświaty, digitalizacja relacji międzyludzkich itd.) wpływa na postrzeganie technologii nie tylko jako
część życia, ale – a może i przede wszystkim – jako oczywistości. Dobrym
zobrazowaniem prędkości przemian oraz ich wpływu na człowieka jest zestawienie relacji i zabaw dzieci obecnie i sprzed dwudziestu lat. Dziś nie do
pomyślenia jest, aby dziecko nie posiadało telefonu, przy pomocy którego nie
dość, że skontaktuje się z rodzicami, gdy wyjdzie z domu, to jeszcze sprawdzi
rozkład jazdy komunikacji miejskiej czy przy okazji porozmawia z kimś przez
Internet. Dwie dekady temu posiadanie przez dziecko telefonu komórkowego
na własność było czymś niezwykłym i stanowiło pewien etap w dojrzewaniu. Komputery osobiste dopiero zdobywały rynek i pojawiały się w domach,
obecnie zaś dziecko od najmłodszych lat jest przyzwyczajone do sprzętu we
własnym pokoju i nauczone spędzać wolny czas na rozmowach ze znajomymi
w sieci lub graniu z nimi w gry przez Internet. Pokazuje to, że niemożliwym
jest zupełne odseparowanie techniki od którejś z dziedzin życia społecznego,
także sportu. Można by ustanowić odgórnie, że sportowcy mają występować
w określonym typie stroju sportowego, ale należałoby najpierw zadać sobie
pytanie, czy taki nakaz jest stosowny. Czy widzowie chcieliby oglądać zawody,
które zatrzymały się w pewnym okresie, podczas gdy ich świat poszedł technologicznie do przodu?
Obecnie nie dziwi fakt, że zawodnicy chcą występować w jak najnowocześniejszych kostiumach i czerpać z nich korzyści.
[…] dziś nie są już niczym niezwykłym buty sportowe tworzone
w oparciu o odlew stopy czy też koszulki dostosowane do specyficznej
budowy ciała. W sytuacji systematycznego wyrównywania poziomu
sportowego zawodników, maksymalne usprawnienie i dopasowanie
sprzętu sportowego dostarcza jego użytkownikowi subtelnej przewagi
we współzawodnictwie z równymi sobie, czyniąc go dzięki temu
swoistym primus inter pares (i odwrotnie: znana jest historia polskiej
tenisistki Agnieszki Radwańskiej, która swoją porażkę tłumaczyła
koniecznością grania pożyczoną rakietą). Właśnie na ten aspekt
wskazuje dziś coraz więcej specjalistów – o kluczowych rozstrzygnięciach
często decydują już nie indywidualne predyspozycje zawodników
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(te są zwykle zbliżone); języczkiem u wagi są niuanse, takie jak
rozwiązania technologiczne wspomagające zawodników53.

W tym miejscu pojawia się pierwiastek arbitralności uznania, co jest
dopingiem, a co ułatwieniem dopuszczalnym. Postawię więc hipotezę, że
sprzęt i odzież sportowa, jakie są niezbędne (np. tyczka – bez niej nie mogłoby być mowy o skoku o tyczce albo strój sportowy – można bez niego
współzawodniczyć, ale z innych względów jest wymagany, a przez to traktowany jako niezbędny) do rywalizacji w danej dziedzinie, są dopuszczalne,
mogą stanowić ułatwienie (np. wspomniana powyżej tyczka, która została
zmodyfikowana tak, by wykonanie jakościowo lepszego skoku było dla zawodnika prostsze), właśnie dlatego, że są traktowane jak warunki konieczne
tejże rywalizacji. Istnieje więc pewien margines ułatwień, na jakie człowiek
jest gotów się godzić, pomimo że stoją w sprzeczności z „duchem sportu”
w ujęciu Światowego Kodeksu Antydopingowego. Odróżnia je od cyborgizacji dostępność54. Może więc człowiek jest gotów tolerować ułatwienia, jakie
zna i uznaje za „normalny element” sportu, zaś to, co nowe i obce jest skłonny
przyrównywać do dopingu? Moim zdaniem rakieta tenisowa, która jest tak
zaawansowanie zmodyfikowana, że gra przy jej użyciu właściwie nie daje szans
przeciwnikowi na wygraną, nie powinna być do zawodów dopuszczona55.
Inna rzecz, że wyposażenie wszystkich startujących w zawodach w taki sam,
ultranowoczesny sprzęt nie będzie przywilejujący. Aktualny pozostałby jednak
problem granicy pomiędzy wymogiem naturalności a stosowanym wspomaganiem technologicznym. Gdyby wszyscy zawodnicy pływali w identycznych,
najnowocześniejszych kostiumach, najważniejsze nadal byłyby ich umiejętności, bo to one pozwalałyby na osiągnięcie konkretnych rezultatów. Mimo
to nowoczesność wspomnianych kostiumów mogłaby nie być zgodna z tym,
co niejasno określa się naturalnością. Gdyby jednak posłużyć się postawioną
powyżej hipotezą, taki układ sił zawodników nie byłby powodem do dyskusji
i dylematów. Pojawiłoby się zaś inne pytanie – o celowość takiego rozwiązania. Po co wyposażać sportowców w tak nowoczesne kostiumy, skoro nie
będzie to miało wpływu na wynik? Równie dobrze mogą przecież rywalizować
w gorszych modelach. Racją, jaka przemawia za wykorzystaniem nowoczesnej
technologii, może być na przykład maksymalizacja możliwości sportowych
człowieka, ale bez ingerencji w zwarte tkanki, a jedynie poprzez wykorzystanie
53
54
55

Tamże, s. 142.
Zob. P. Nosal, Trzy żywoty Oscara Pistoriusa, „Kultura Współczesna” 2017, 1(94).
Por. problem tzw. skóry rekina w zawodach pływackich.
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do „warunków koniecznych” zdobyczy technologicznych. Interesującym bowiem jest, jak zmieni się układ rekordów w danej dyscyplinie po i przed zastosowaniem kostiumu czy sprzętu danego typu.
O ile dyskusyjny może być udział sportowców podobnych do O. Pistoriusa w zawodach dla pełnosprawnych sportowców, to nie budzi moich wątpliwości uznanie za doping występu w takich zawodach cyborgów z rozszerzeniami
przekraczającymi możliwości gatunkowe człowieka, ale również pod warunkiem spełniania kryterium ułatwienia. Nie ma bowiem powodu, aby wykluczać
z rywalizacji cyborga, którego rozszerzenie nie wiąże się z konkretną dyscypliną w taki sposób, że daje mu szanse przerastające możliwości pełnosprawnych
ludzi organicznych. Podobnie spojrzeć należy na powiązanie cyborgizacji modyfikującej lub leczniczej z pojęciem ułatwienia. Zwłaszcza lecznicza wymaga
ostrożnego badania in concreto pod kątem tego, czy powinna być potraktowana jako doping, czy nie. Uważam, że nie ma znaczenia, czy wzmocnieniem dla
sportowca jest ultranowoczesne obuwie, czy implant dla polepszenia widzenia,
czy proteza amputowanej kończyny. Znaczenia ma zaś to, czy tworzy ono dla
zawodnika wyraźną, przekładającą się na wyniki, realną przewagę, niemalże
z góry przesądzając o jego większych szansach na zwycięstwo. Jeżeli tak, zaklasyfikować je należy jako ułatwienie, które - przynajmniej w większości
przypadków - moim zdaniem równać się będzie dopingowi. Ocenność tego
kryterium pozwala na zachowanie jego elastyczności tak, aby możliwym było
rozpatrzenie jak najszerszego spectrum przypadków, bez automatycznego wyznaczania sztywnych granic.
Kojarzenie cyborgizacji z czymś wstrętnym, odpychającym i uwłaczają56
cym nie jest właściwe, tym bardziej że poczucie estetyczne człowieka może
nie mieć nic wspólnego z naruszaniem natury człowieka, jego człowieczeństwa57. Na tym tle pojawia się inny problem, na jaki uwagę zwraca M. Kulawiński – technorasizm58, choć w mojej opinii adekwatniejszą nazwą będzie
technodyskryminacja. Autor podkreśla, że „przynajmniej wśród niektórych
dyskusji zdarza się pomylenie cech konstytutywnych z konsekutywnymi
i w efekcie ktoś obawia się dehumanizacji w sytuacji kiedy można obawiać się
wyłącznie odebrania pewnej sygnatury wtórnej”59.

Por. L. Kopciewicz, Cyborgizacje: perspektywy, wyobrażenia, projekty edukacyjne, „Ars
Educandi” 2016, nr 13 – Techne i Psyche.
57
Zob. J.L. Pérez Triviño, Cyborgsportpersons …; oraz M. Kulawiński, Transhumanizm…
58
M. Kulawiński, Transhumanizm …
59
Tamże, s. 32.
56
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SPORT CYBORGÓW
Cybathlon
Cybathlon to niezwykłe wydarzenie dla wielbicieli technologii i rozszerzeń. Pierwsze zawody odbyły się w 2016 r., zorganizowane przez ETH Zurich, skąd wywodzi się pomysłodawca inicjatywy60. W zawodach biorą udział
osoby niepełnosprawne, które rywalizują ze sobą, ale nie przy pomocy dopuszczalnych urządzeń wprawianych w ruch za pomocą siły mięśni61. Zawodnicy korzystają bowiem z dobrodziejstwa technologii i swej pomysłowości,
które zapewniają im współdziałanie z techniką po to, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty. To właśnie jest główna różnica pomiędzy igrzyskami paraolimpijskimi a Cybathlonem. Paraolimpiada wpisuje się, przynajmniej częściowo,
w założenia „ducha sportu” w zakresie rywalizacji pomiędzy zawodnikami
tego typu wydarzenia, natomiast Cybathlon idzie o krok dalej i właściwie
tworzy nowe reguły gry, oderwane od „naturalności”, bardziej skupiając się na
tym, czym może zaowocować ludzka kreatywność i inteligencja niż siła mięśni.
Różnicą jest, że Paraolimpiada polega na wyłącznie ludzkich występach:
sportowcy korzystają z urządzeń dostępnych na rynku, które zasilane
są jedynie siłą mięśni. Ale Cybathlon hołduje technologii i innowacji.
Uczestnicy tych zawodów wykorzystują zasilane protezy, często
prosto z laboratorium, a nazywani są raczej pilotami niż sportowcami.
Nadzieją jest, że uprzednie zaprezentowanie w rozgrywkach urządzeń
[najnowocześniejszych – M.Ł.] przyśpieszy rozwój technologii i sprawi,
że wejdą one do użytku na całym świecie62.

Jednym z celów Cybathlonu, obok rozwijania technologii, jest szukanie nowych rozwiązań dla ułatwienia, a nieraz wręcz umożliwienia osobom
niepełnosprawnym wykonywania codziennych obowiązków. To jest właśnie druga różnica pomiędzy Paraolimpiadą a Cybathlonem. Podczas gdy ta
pierwsza nastawiona jest raczej na widowisko pomimo niepełnosprawności,
60

2019].

About Cybathlon, https://cybathlon.ethz.ch/about-cybathlon.html [dostęp: 08.11.

61
S. Reardon, Welcome to the Cyborg Olympics, “Nature – International weekly journal
of science” z dnia 02.08.2016.
62
Tłum własne z oryginału jak następuje: “The difference is that the Paralympics celebrates exclusively human performance: athletes must use commercially available devices that
run on muscle power alone. But the Cybathlon honours technology and innovation. Its champions will use powered prostheses, often straight out of the lab, and are called pilots rather than
athletes. The hope is that devices trialled in the games will accelerate technology development
and eventually be used by people around the world”; S. Reardon, Welcome…

115

MONIKA ŁĄTKA

druga bazuje na czynnościach prozaicznych, codziennych, można by nawet
rzec – dla pełnosprawnego człowieka nudnych63. Jak podaje oryginalna strona,
celami inicjatywy są:
- promowanie badań, rozwój i implementacja technologii wsparcia dla
osób niepełnosprawnych (assistive technology),
- budowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy osobami rozwijający
technologię (inwestorami – technology developers), osobami
niepełnosprawnymi oraz społeczeństwem,
- informowanie społeczeństwa i stymulowanie dyskusji nad
włączeniem osób niepełnosprawnych do życia codziennego oraz ich
równością,
- wyrugowanie barier pomiędzy społeczeństwem, użytkownikami oraz
inwestorami (developers)64.

Początkowo idea Cybathlonu miała opierać się na pokazaniu, jak
wielkich czynów można dokonać przy pomocy technologii, jednak twórca,
R. Riener, zmienił koncepcję po rozmowie z kolegą, który z powodu choroby
stracił rękę i zmuszony był do korzystania z protezy65. Była ona użyteczna, pomimo że brakowało jej precyzji – i to właśnie ten brak dla chorego był ogromnym problemem i wyraźnie wpływał na jego życie66. R. Riener uznał zatem, że
istotniejsze od organizowania wielkich spektakli jest wdrażanie technologii do
codziennego użytku w taki sposób, by była ona coraz precyzyjniejsza, a przez
to – użyteczniejsza.
Dyscyplin Cybathlonu jest sześć. Pierwsza to Brain-Computer Interface (BCI) Race, czyli rywalizacja polegająca na kontrolowaniu awatara
w grze komputerowej przy wykorzystaniu interfejsów mózg-komputer (tłumaczenie dosłowne – brain-computer interfaces)67. Celem badań w zakresie
tej rywalizacji jest rozwój technologii umożliwiającej osobom ograniczonym
ruchowo kontrolowanie urządzeń potrzebnych lub przydatnych im do życia

63
Por. R. Riener, The Cybathlon promotes the development of assistive technology for people with physical disabilities, “Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” 2016, 13(49).
64
Tłum własne z oryginału jak następuje: “ - Promoting research, development and
implementation of assistive technology for people with disabilities; - Building a common platform for technology developers, people with disabilities, and the general public; - Informing
the public and stimulating discussion on inclusion and equality of people with disabilities
in everyday life; - Removing barriers between the general public, the users and the developers”;
Concept and goals, https://cybathlon.ethz.ch/about-cybathlon/concept-and-goals.html [dostęp:
08.11.2019].
65
S. Reardon, Welcome …
66
Tamże.
67
R. Riener, The Cybathlon…
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(np. wózków inwalidzkich)68. Dla wychwytywania sygnałów z mózgu większość zespołów wykorzystuje elektroencefalografię, ale nie jest to jedyna dopuszczalna metoda69.
Kolejną dyscypliną jest Functional Electrical Stimulation (FES) Bike
Race. Biorą w niej udział piloci z porażeniem kończyn dolnych (paraplegia), którzy za pomocą elektrod umieszczonych na skórze lub wszczepionych
uzyskują kontakt z mięśniami i zmuszają je do pracy70. Dopuszczani są także zawodnicy, których połączenie nerwowe z rdzeniem kręgowym zostało
zerwane71.
Powered Arm Prothesis Race (w przypadku amputacji kończyny górnej)
i Powered Leg Prothesis Race (po amputacji kończyny dolnej) organizowane
są na podobnych zasadach. W obu dyscyplinach pilot musi wykonać serię
praktycznych zadań, które ukazują zaawansowanie technologii jego protezy.
Podobny cel zakłada Powered Exoskeleton Race przeznaczony dla pilotów
o całkowitym paraliżu nóg spowodowanym uszkodzeniem rdzenia kręgowego72 oraz Powered Wheelchair Race organizowany dla pilotów z niepełnosprawnościami dotyczącymi chodzenia73.
Nagrody przyznawane są nie tylko zwycięzcy konkurencji, tj. pilotowi,
ale i przedsiębiorstwu czy laboratorium za dostarczoną technologię74. Choć
organizowanie zawodów z nagrodami w celu rozwijania technologii i pomocy osobom niepełnosprawnym może wydawać się kontrowersyjne, to jednak
czynnik w postaci nagrody może działać na laboratoria bardziej motywująco (tj. zachęcać do szybszego konstruowania coraz bardziej zaawansowanych
urządzeń) niż sama chęć pogłębiania wiedzy poprzez działalność naukową75.

68
Brain-Computer Interface (BCI) race, https://cybathlon.ethz.ch/races-and-disciplines
/bci-race.html [dostęp: 06.11.2019].
69
Tamże
70
Functional Electrical Stimulation (FES) Bike Race, https://cybathlon.ethz.ch/races
-and-disciplines/fes-race.html [dostęp: 06.11.2019].
71
Tamże.
72
Powered Exoskeleton Race, https://cybathlon.ethz.ch/races-and-disciplines/powered
-exoskeleton-race.html [dostęp: 06.11.2019].
73
Powered Wheelchair Race, https://cybathlon.ethz.ch/races-and-disciplines/powered
-wheelchair-race.html [dostęp: 06.11.2019].
74
R. Riener, The Cybathlon …
75
por. S. Reardon, Welcome …
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Paraolimpiada, Olimpiada, Cyberolimpiada76
Wydawać by się mogło, że cyborgizacja dotyczy jedynie osób niepełnosprawnych, które przy pomocy techniki kompensują sobie niepełnosprawności. Jest to jednak błędem. Rozszerzenia mogą dotyczyć również osób w pełni
sprawnych.
Powiedziane zostało, że cyborgizacja modyfikująca i ulepszająca mogą
być uznane za formę dopingu w sporcie dla zawodników pełnosprawnych
i organicznych, jeżeli są ułatwieniem. Człowiek, który nie cierpi z powodu
niepełnosprawności, a poddał się zabiegowi cyborgizacji, zostaje wykluczony ze znanej dziś rywalizacji sportowej. Nie ma bowiem zawodów, w których mógłby wziąć udział. Nie spełnia kryteriów paraolimpijskich, zaś igrzyska olimpijskie (i inne zawody, używanie w tym tekście igrzysk olimpijskich
jako przykład ma charakter skrótu myślowego) nie tolerują umiejętności,
jakie zapewnia technodoping. Zasadnym więc jest, aby obok Paraolimpiady
i Olimpiady organizować również igrzyska dla ludzi rozszerzonych, transludzi
– cyborgów. Okaże się to jeszcze bardziej „właściwe”, gdy cyborgizacja stanie
się codziennością i przyjmie formę usługi na zamówienie porównywalnej do
zabiegów medycyny estetycznej77.
Kwestią do wyjaśnienia jest chęć widzów do śledzenia poczynań cyborgów w Cyberolimpiadzie. Cybathlon czy Paraolimpiada poza prezentowaniem
nowych rozwiązań technologicznych mają jasno wytyczone, społecznie doniosłe cele – walkę z odrzuceniem osób niepełnosprawnych oraz polepszanie ich
sytuacji życiowej na co dzień. Czy Cyberolimpiada dążyłaby do podobnych
celów, co Olimpiada? Pojawia się pytanie, czy igrzyska dla cyborgów w ogóle
mają rację bytu. Odpowiedź jest twierdząca, gdyż ich zasadność wynika choćby z podniesionego wyżej argumentu wykluczenia.
Intryguje oglądanie rywalizacji ludzi, którzy wkładają upór, siłę i chęci
w osiągnięcie jak najlepszych wyników poprzez zmuszenie swojego organizmu do wysiłku fizycznego. Czy tak samo intrygować będzie np. wyścig na
100 m, jeżeli na starcie staną wyłącznie cyborgi, a ich rozszerzenia zakładać
będą wolniejsze męczenie się mięśni lub całkowity brak zmęczenia?

76
Nie mylić z Global Cyberlympics (Global Cyberlympics), https://www.cyberlympics.
org/ [dostęp: 08.11.2019].
77
Zakładam tutaj, że jest ogromna szansa (nie pewność), iż tak się stanie, biorąc pod
uwagę rozwój technologii oraz przywiązanie ludzi do korzystania ze zdobyczy technicznych.
Jestem przy tym przekonana, że jest to tak wysoko prawdopodobne, że użycie słowa „jeżeli”
w powyższym zdaniu byłoby nieodpowiednie.
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Jeśli technologia będzie jedynie dodatkiem ułatwiającym i zawodnik będzie musiał włożyć wysiłek fizyczny w rywalizację, to wciąż będzie można mówić o luźnym podobieństwie celów Cyberolimpiady i Olimpiady. Natomiast
zawody, w których startować będą cyborgi z rozszerzeniami wyłączającymi
konieczność wysiłku fizycznego (zmęczenia), nakierowane będą na inny cel.
Taka Cyberolimpiada rzeczywiście będzie wielkim widowiskiem, ale nie celebracją ciała – celebrować będzie się osiągnięcia umysłu, technologiczne konstrukcje i ich stopień zaawansowania. Zbliży się więc ona, o ile nie zrealizuje
go całkowicie, do pierwotnego pomysłu R. Rienera, czyli przedsięwzięcia na
miarę wielkiego widowiska technologicznego. Zupełne wyeliminowanie zmęczenia fizycznego i zależności wyniku od tężyzny fizycznej skutkować będzie
przerzuceniem ciężaru rywalizacji ze sprawności fizycznej na zaawansowanie
technologiczne – najważniejszym czynnikiem będzie zastosowana technologia.
Cyberolimpiada jako święto technologii prezentowałaby różne rozwiązania
i naturalnym byłoby zwycięstwo najlepszej. Uzasadnione więc jest, ze względu
na odmienność celów Olimpiady i Cyberolimpiady, podzielenie cyborgów-sportowców na grupy: wspomaganą sprawnością fizyczną78 i wyzwoloną od
fizycznego zmęczenia.
Różnice w obrębie wydzielonych grup nie powinny być problematyczne. Wszak nawet w igrzyskach olimpijskich, nie ma mowy o stuprocentowej
równości szans. Zawodnicy mają różną wytrzymałość fizyczną, są odmiennie
trenowani i przygotowani tak fizycznie, jak i psychicznie. Te odmienności są
dopuszczalne, o ile cała oprawa rywalizacji nie faworyzuje żadnego ze sportowców. Podobne różnice występować będą w grupach cyborgów-sportowców, więc tak długo, jak długo nie będzie można podnosić argumentu dopingu na Cyberolimpiadzie, rozróżnienie zawodników w obrębie ich grup nie jest
dopuszczalne.
Problem technodopingu cyberolimpijskiego jest kwestią ogromnie interesującą. Wraz z rozwojem technologii w zawodach mogą pojawić się sportowcy posługujący się technologią innowacyjną, znacznie wyróżniającą ich na
tle pozostałych zawodników i dającą im przewagę o charakterze rzeczywistym,
a zatem będącą ułatwieniem. W Cyberolimpiadzie jednak przecież właśnie
technologia i jej innowacyjność mają być sednem i celem zarazem. Czy więc

Istotnym jest tutaj zastosowanie odwrócenia koncepcyjnego. Obecnie mówi się
o człowieku wspomaganym technologią. W tej wizji przyszłość sportu natomiast mowa o cyborgu wspomaganym fizycznością, organicznością. Użycie słowa „wspomaganie” odnosi się do
służebności roli sprawności fizycznej w zawodach tej kategorii cyborgów, a nie do wzmacniania
możliwości technologii możliwościami ciała, bo implikacja jest raczej odwrotna.
78
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racjonalnym jest wprowadzanie kategorii dopingu, będącego wszak nowocześniejszym ułatwieniem niż stosowane przez innych zawodników? Nawet
w zawodach dla cyborgów w cześci organicznych nie można racjonalnie posłużyć się kryterium dopingu dopóki różnice pomiędzy zawodnikami nie będą
tak rażące, że konieczne będzie wprowadzenie podgrup dla wyrównania szans
w rywalizacji.
WNIOSKI
Cyborgizacja jest zjawiskiem, którego istnieniu już dziś nie można zaprzeczyć. Możliwym jest, że w przyszłości stanie się codziennością i będzie
dostępną usługą dla każdego, kto może sobie na nią pozwolić. Jej zastosowanie w sporcie będzie miało (i po części już ma) niebagatelne znaczenie. Kazus O. Pistoriusa postawił ludzi przed koniecznością zaakceptowania zmian
w rywalizacji sportowej oraz jej regułach. Pytanie o technodoping związane
jest bowiem z problematyką „ducha sportu” i naturalności – organiczności,
jakiej wymaga się od sportowców. Korzystanie przez nich z najnowszej technologii sprzętu sportowego oraz odzieży jest przecież codziennością, a jednak
jest dopuszczalne i nie kwestionuje się występu pływaka z powodu posiadania
przez niego ultranowoczesnego kostiumu, dzięki któremu wzrasta przecież
szansa na jego zwycięstwo.
Płynna jest zatem granica pomiędzy tym, co uznaje się za doping, a tym,
co w sporcie dopuszczalne. Sprzęt sportowy i odzież są warunkami, które
można nazwać koniecznymi, dla danej dyscypliny, być może więc dlatego
ich modyfikacje są dopuszczalne. Kryterium wykluczenia bądź uznania zastosowanej technologii powinno być kryterium ułatwienia, tj. rzeczywistego
umożliwiania osiągnięcia lepszych wyników sportowych w danej dziedzinie.
Poddanie się cyborgizacji ulepszającej, tj. wykraczającej poza możliwości
gatunkowe człowieka, bezsprzecznie jest dopingiem, jeżeli rozszerzenie jest
pożyteczne dla danej dziedziny sportu, ponieważ będzie wypełniać ono definicję ułatwienia. Podobnie odnieść się trzeba do cyborgizacji modyfikującej
oraz leczniczej, które także mogą być uznane za technodoping, jeżeli są jednocześnie ułatwieniem.
Cyborgizacja jest obecnie dopuszczalna na igrzyskach paraolimpijskich,
a ponadto jej znaczenie uwypukla Cybathlon. Oba przedsięwzięcia skupiają się
na wykorzystaniu technologii do pomocy osobom niepełnosprawnym. Cyborgizacja jednak może służyć również osobom w pełni sprawnym. Cyborg tego
typu wykluczony będzie - przynajmniej w części przypadków - z rywalizacji
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sportowej, chyba że zorganizowane zostaną igrzyska cyberolimpijskie, przeznaczone właśnie dla rozszerzonych ludzi pełnosprawnych. W ich obrębie
wydzielić trzeba dwie podgrupy cyborgów: wspomaganych organicznością
i wyzwolonych od niej. Zawody organizowane dla tych pierwszych po części realizować będą cele igrzysk olimpijskich, natomiast sportowa rywalizacja cyborgów z drugiej grupy będzie nastawiona na inny cel – gloryfikację
technologii.
Technodoping w Cyberolimpiadzie nie będzie istnieć tak długo, jak długo nie dojdzie do tak głębokiego rozwarstwienia cyborgów, że zestawienie
ich w jednych zawodach byłoby niecelowe z uwagi na z góry przesądzony
wynik takowych - w przypadku zawodów dla cyborgów w części organicznych.
Natomiast w rywalizacji cyborgów od organiczności wyzwolonych problem
technodopingu nie będzie istnieć, ponieważ zawody te nastawione będą tylko
na innowacje i rozszerzenia, a zatem nieracjonalnym byłoby wykluczanie zawodników za to, że z takich zdobyczy technologicznych korzystają.
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SUMMARY

Cyborgization and ‘the spirit of sport’ –
technodoping and cyborgs in sport
It is said that athletes are already cyborgs as they rely on technology to enhance their equipment and performance. With Oscar Pistorius’s willingness
to participate in Olympics technodoping occurred to be an unsolved problem.
A question of cyborgization being a kind of doping must be answered.
Cyborgization is here understood as hybridization of human biological
body and machine. Hereinafter cyborgization is divided into three categories: medical (improving an organism to the standard), modifying (improving
above the standard to the border of human abilities) and enhancing (improving above human abilities). Doping here is to mean a real facilitation to
achieve better scores.
Reasonable as it is found Paralympics are organized for athletes suffering
from disabilities and the goal is both a great performance and improvement
of technology to simplify the disabled’s life. The second one is the aim of
Cybathlon as well. An opportunity to organize Cyberolympics for cyborgs
who are not disabled, but enhanced is mentioned there, too. It is believed
that technodoping will not be a problem in a competition organised for nonbiological cyborgs.
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Problem płci w sporcie.
Studium przypadku
nad kontrowersyjnymi
cechami biologicznymi
zawodniczek lekkiej atletyki

Wstęp
Płeć jest terminem wielowymiarowym. Pojęcie „płci” odnoszone jest
w piśmiennictwie w kierunku rzeczywistości biologicznej oraz społecznej. To
konglomerat cech powiązanych ze sobą biologicznie, odpowiadających za posiadanie potomstwa i opiekę nad nim. Drugi przypadek różnicuje ludzi na
kobiety i mężczyzn. Co się tyczy nauk socjologicznych, płciowość rozumie
się w kontekście wyszczególniania kategorii społecznych istotnych dla życia
społecznego. Anglicy rozróżniają pojęcia „sex” i „gender”, na płeć biologiczną
i płeć społeczno-kulturową1.
Płciowość, przynależność do płci męskiej bądź żeńskiej, wszystkie powiązane z tym skutki, wiążą się z wymiarem biologicznym omawianej kategorii. To z kolei powiązane jest z ciałem człowieka, fizjologią, narządami ciała,

1
H. Sekuła-Kwaśniewicz, Płeć, [w:] Encyklopedia socjologii. T 3, red. H. Domański,
J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2000, s. 123.
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hormonami. Płeć biologiczna jest więc rozumiana jako klasyfikacja jednostek
na te płci męskiej oraz żeńskiej2.
Płeć, jako pojęcie biologiczne, opiera się na podziale gatunku ludzkiego
na kobiety i mężczyzn. Określa się ją już od chwili poczęcia, kiedy to ustala
się układ 23 par chromosomów. Pojęć: „płeć męska” i „płeć żeńska”, używany
zarówno w świecie ludzi, jak i zwierząt, natomiast o kobiecie i mężczyźnie
mówimy tylko w odniesieniu do tych pierwszych. Jak możemy przeczytać
w literaturze przedmiotu: „pojęcie płci, mimo swoich biologicznych korzeni, jest używane zarówno na określenie cech biologicznych jak i społecznych
odnoszących się do kobiet i mężczyzn3. Różnice, jakie zauważamy pomiędzy
płciami, mają swoje podłoże biologiczne, ale znacznie większy wpływ na ich
powstawanie ma oddziaływanie czynników społecznych”. Płeć biologiczna
określana jest poprzez4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chromosomy w trakcie zapłodnienia - u kobiet XX, u mężczyzn XY
gonady - za pomocą gruczołów płciowych
hormony - poprzez czynność wewnątrzwydzielniczą jajników/jąder
gonadofory - czyli różnicowanie dróg rozrodczych rozwijających się
z przewodów gonad
zewnętrzne narządy płciowe - czyli występowanie sromu, moszny,
prącia
fenotypy – określające dorosły wygląd kobiety lub mężczyzny
metabolizm
psychikę
płeć określaną w momencie narodzin5.

W piśmiennictwie znamionuje się psychologiczną płeć człowieka, którą uściśla się, jako „układ cech psychicznych związanych z płcią, takich jak
kobiecość czy męskość, które kształtują się w jednostce od wczesnego dzieciństwa, dzięki jej uczestnictwu w życiu społecznym”. Z kolei rolę płciową
rozumie się, jako zespół postępowań i cech, które uważane są za stosowne
dla jednej z płci w określonej kulturze. Kreacje należące do płci są kompletem pewnych warunków, dzięki którym możliwe jest odróżnienie kobiet od
mężczyzn w ustalonym społeczeństwie. Uznaje się, że płeć psychologiczna
W. Mandrysz, Płeć: między biologią a kulturą, "Pisma Humanistyczne" 5/2003,
s. 182-184
3
Tamże
4
E. Pietrucha, Ponowoczesne pojmowanie płci – transseksualizm w dyskursie społecznym
http://dx.doi.org/10.18778/7525-973-5.06, s. 77-78 [dostęp 03.11.2019].
5
Tamże
2
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człowieka kształtuje się od wczesnego dzieciństwa. Do jej tworzenia wykorzystywane są zarazem pobudki wewnętrzne – np. dziedziczność, jak i zewnętrzne np. przesądy, otoczenie społeczne. Dzięki temu w procesie formowania
płci psychologicznej następuje utożsamianie się z modelem własnej płci w kulturze, poprzez co w człowieku powstaje też świadomość przynależności. Płeć
psychologiczna bytuje w oparciu o społeczne pojęcia kobiecości i męskości
(jednocześnie w oparciu o stereotypy płciowe), które przedstawiają płeć według postrzegania społecznego, a więc w zgodzie z konstrukcją anatomiczną,
funkcją reprodukcyjną, podziałem pracy, atrybutom przypisanym kobietom
i mężczyznom poprzez społeczeństwo (kobiety kojarzone z tkliwością, mężczyźni – z oziębłością)6.
Tożsamość płciowa jest „formą tożsamości społecznej: kulturowo
i społecznie zdeterminowanym wyobrażeniem własnej osoby (koncepcji samego siebie), jako mężczyzny (chłopca) lub kobiety (dziewczyny). Jest ona
właściwie tożsamością jednej z ról, która zaczyna kształtować się w okresie
wczesnodziecięcym, kiedy jednostka uczy się dostrzegać i odpowiadać na kierowane pod jej adresem społeczne oczekiwania. Ujmując płeć psychologiczną w aspekcie płciowej tożsamości, wyraża się przekonanie, że identyczność
płciowa to odczucie męskości albo kobiecości, a więc tożsamość płciowa jest
najczęściej zbieżna z płcią biologiczną. Jednakże fakt, kiedy osoba, która ma
fizyczne cechy wiadomej płci, uważa się jej za przedstawiciela, nie jest regułą7. Męskość i kobiecość określane są poprzez: znaczenie, przykładane przez
kobietę lub mężczyznę, do tożsamości płciowej, gotowość do bycia ojcem lub
matką, definiowanie u siebie cech typowo męskich lub kobiecych, poznawanie stereotypów płciowych8.
Stereotypami płciowymi, które są powiązane z odczuwaniem płciowej
tożsamości, określamy: „pewną konstrukcję myślową, znacząco upowszechnioną wśród członków danej grupy społecznej, opartą na schematycznym
i uproszczonym postrzeganiu rzeczywistości”. W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć następujące stereotypy płciowe, dzielone na komponenty9:

6
7
8
9

s. 370.

W. Mandrysz, Płeć…, s. 184.
Tamże, s. 187-188.
Tamże.
B. Wojciszke. Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, Gdańsk 2002,
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1. Komponent cech10:
a. stereotyp kobiecy: emocjonalność, zdolność do poświęceń, delikatność, czułość, troska o uczucia innych, umiejętność rozumienia innych, ciepło
w relacjach z innymi, pomaganie;
b. stereotypy męskie: niezależność, aktywność, kompetencja, łatwość
podejmowania decyzji, wiara w siebie, nieuleganie naciskom, poczucie
przywództwa;
2. Komponent ról społecznych11:
c. stereotyp kobiecy: kobieta daje wsparcie emocjonalne, zarządza domem i jego wnętrzem;
d. stereotyp męski: mężczyzna jako głowa domu, zapewnia utrzymanie,
jest przywódcą, to na nim spoczywają domowe naprawy;
3. Komponent wyglądu zewnętrznego12:
e. stereotyp kobiecy: kobieta ma delikatny głos, jest schludna, ma miękkie ruchy, charakteryzuje się wdziękiem;
f. stereotyp męski: mężczyzna jest wysoki, silny, krzepki, dobrze
zbudowany;
4. Komponent zawodu:
g. stereotyp kobiecy: kobieta najlepiej sprawdzi się w zawodach: terapeuty, telefonistki, logopedy, nauczycielki, pielęgniarki;
h. stereotyp męski: najlepsze zawody to: kierowca, ubezpieczyciel, instalator, chemik, burmistrz;
Poprzez stereotypy, wymaga się zwykle od kobiety koncentracji na relacjach z innymi, na kształtowanie odczuwania: przywiązania, bliskości, empatii, troski, odpowiedzialności. To kobieta w większej mierze ponosi odpowiedzialność za związek. Mężczyźni natomiast powinni być chłodniejsi
w okazywaniu uczuć, niezależni, agresywni13.
W literaturze przedmiotu znamionuje się także płeć kulturową, oryginalnie gender, która charakteryzuje metodę rozumienia oraz percepcji, a także przypisywanie poprzez kulturę i społeczeństwo określonych postępowań
i cech kobietom i mężczyznom. Gender odnosi się do prerogatyw, które mają
źródło w byciu kobietą lub mężczyzną, relacji pomiędzy tymi dwiema płciami
oraz zależności, istniejących w kręgu jedynie kobiet oraz wyłącznie mężczyzn.
10
11
12
13
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Omawianą płeć, człowiek nabywa w toku socjalizacji bezsprzecznie, dlatego, że istnieją oczekiwania społeczne. To także kultura, w której jednostka
funkcjonuje. Wolno, zatem powiedzieć, iż płeć stanowią postępowania, role
i cechy, które należne są kobiecie i mężczyźnie, jednakże należy dodać, iż to
definicja bliska roli płciowej. Uściśla ona przejawy działania człowieka, wynikające z okoliczności kulturowej lub presji społecznej, wszelako nie uwzględniając aspektów reprodukcji ani ich nie pomijając14.
Sandra Bem, badaczka płciowości, koncentruje się na pryzmatach rozwoju, zatem skrytych przesłankach, które wiążą się z się płcią. Wszelkie przesłanki są zakorzenione w praktykach, tudzież normach społeczno kulturowych,
a także w jaźni człowieka. Pryzmaty niniejsze są utrwalone poprzez pokolenia
i utrwalają schemat hegemonii męskiej i podporządkowania kobiet w klasie
społecznej (androcentryzm). Bem wnioskuje nadto, że istnieje przeświadczenie o koegzystencji psychologicznych i społecznych kontrastów pomiędzy
płciami. Kontrasty te zdeterminowane są genetycznie i stają się założeniem,
które układa życie obywatelskie przez wyznaczanie kobietom i mężczyznom
różnorakich statusów, kreacji społecznych, strategii zachowania15.
S. Bem konkluduje, że schemat płci jest konstrukcją poznawczą, która
ustawia postrzeganie jednostki. Stanowi w takim razie fundament kształtowania się takich cech, które związane są z płcią, lecz zgodnymi z terminem
kobiecości i męskości funkcjonującymi w danym społeczeństwie. Poprzez autorskie eksploracje dowodził, że istnieją takie osoby, które w równorzędnym
stadium posiadają rozwinięte cechy określane kulturowo, jako męskie tudzież
kobiece, a także takie, u których ciężko jest scharakteryzować którykolwiek
z kulturowych ideałów płci. Model tejże tożsamości płciowej proklamuje,
że egzystują dwa ortogonalne pobudki – kobiecości i męskości. Co się tyczy
każdej osoby, może być ona charakteryzowana w dwóch stopniach. Wskutek tego model utrzymuje, że różnicowanie się płci zachodzić może zarazem
w skali biologicznej, psychologicznej, jak i społeczno – kulturowej. Badaczka neguje pojęcie płci, nie jedynie w jej dychotomicznym ujęciu, lecz także jako niejakiego ciągu kobiecości i męskości. Wnioskuje, by przedstawiać
sposób działania ludzi przy skorzystaniu dwóch autonomicznych dymensji:

A. Derra, Meandry biologii płci. Badania feministyczne poza podziałem na „sex”
i „gender”, "Teksty Drugie", 4/2017, s. 21.
15
S. Bem, Androgyny and gender schema theory: A conceptual and empirical integration
[w:] Nebraska Symposium on Motivation: Psychology and Gender, red. T. Sonderegger, Lincoln
1984 .
14
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natężenia cech kulturowych, określanych, jako kobiece i nasilenia cech związanych kulturowo z męskością16.
S. Bem twierdzi, że we współczesnym świecie definicja kobiecości i męskości nie są równoznaczne i hermetyczne. Kobiety odgrywają zachowania
typowo męskie i odwrotnie – mężczyźni - wybitnie kobiece. Jedna osoba
przejawiać może drogę postępowania, rozpoznawaną kulturowo, jako męską
i kobiecą. W koncepcie Bem, kobiecość bynajmniej jest negacją męskości
i odwrotnie. Wymiary te zdołają się dokompletować, ale nie muszą. Dla osób,
płciowo stypizowanych, bycie męskim wyklucza zobrazowanie taktyk kobiecych i odwrotnie. Autorka wnioskuje ponadto, że w przebiegu socjalizacji kulturowej, homo sapiens szkoli się w pojęciu kobiecości tudzież męskości. Toteż
szkoli się w kulturowych definicjach a następnie w oparciu o nie - rozwija.
Owe schematy służą nie wyłącznie ku ocenie i klasyfikacji osób do kobiecej
czy męskiej kategorii, ale także do samokrytycyzmu indywidualnych postępowań, posługiwaniem się skalą kobiecości i męskości mając na uwadze cechy
osobowości17.
Znane są przypadki, gdy genetycznie przypisana płeć danej osoby nie odpowiada jej tożsamości płciowej. W niektórych przypadkach, dziecko rodzi się
z mieszanką żeńskich i męskich narządów płciowych. Czasami określa się je,
jako interseksualne, a rodzice mogą zdecydować, którą płeć przypisać dziecku.
Osoby interseksualne stanowią około 1 na 1500 urodzeń18.
GLAAD (dawniej Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) opisuje
tożsamość płciową jako: „
Wewnętrzne, osobiste poczucie bycia mężczyzną lub kobietą.
W przypadku osób transpłciowych ich wewnętrzna tożsamość płciowa
nie odpowiada płci, którą przypisano im przy urodzeniu. Większość
ludzi ma tożsamość płciową mężczyzny (chłopca) lub kobiety
(dziewczyny). Dla niektórych osób ich tożsamość płciowa nie pasuje
dokładnie do jednego z tych dwóch wyborów.

Podobnie GLAAD opisuje ekspresję płci w następujący sposób:
Zewnętrzne przejawy płci, wyrażone poprzez imię, odzież, cięcie włosów,
zachowanie, głos lub budowę ciała. Społeczeństwo identyfikuje cechy,

16
17
18
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jako męskie i kobiece, chociaż to, co jest uważane za męskie i kobiece,
zmienia się w czasie i zależy od kultury19.

Naukowcy określają transseksualizm, jako konflikt tożsamości płciowej
z płcią biologiczną20.
Ewa Pietrucha zauważa, że określanie osób transseksualnych, jako uwięzionych we własnym ciele, bierze się z medycznej klasyfikacji ICD-10, według
której definicja transseksualizmu brzmi:
pacjent pragnie żyć i być akceptowanym, jako przedstawiciel płci
przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia
z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych
oraz chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy operacyjnemu,
by własne ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała płci
preferowanej21.

Kolejnymi pojęciami, związanymi z transseksualizmem, są transwestytyzm i crossdressing. Medyczna definicja pierwszego pojęcia, przytaczana
przez Ewę Pietruchę, brzmi:
transwestytyzm o typie podwójnej roli to przebieranie się w odzież płci
przeciwnej w celu osiągnięcia przyjemności z chwilowego odczuwania
przynależności do płci przeciwnej, jednak bez chęci bardziej trwałej
zmiany płci i bez pragnienia operacyjnego potwierdzenia tej zmiany.
Przebieraniu się nie towarzyszy podniecenie seksualne22.

Natomiast crossdressingiem określa się „zakładanie ubrań kulturowo
przynależących do tzw. płci przeciwnej”. Należy jednak zauważyć, że crossdressing nie musi być powiązany z transpłciowością, bowiem może zdarzyć się
przypadek, że aktor musi przebrać się za kobietę do swojej roli. W literaturze
przedmiotu zauważamy, że jest to termin, który dla samego środowiska osób
transpłciowych jest kontrowersyjny:
bywa stosowany w kierunku opisywania transseksualności rozgrywanej
tylko w przestrzeni kulturowej (tj. bez ingerencji medycznej), stając
się tym samym instrumentem dyskursu ignorującego podmiotowość

Tamże
Ż. Krawczyk, W świecie binarnych kategorii. Problemy przystosowawcze osób transseksualnych, [w:] Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, red. K. Palus, Poznań 2011,
s. 187.
21
E. Pietrucha, Ponowoczesne…, s. 82.
22
Tamże, s. 83.
19
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postaci transseksualnych i skupiającego się tylko na kulturowych
oczekiwaniach wobec organizmu ludzkiego, które w tym kontekście
może być jedynie „męskie” albo „żeńskie”. Zdarza się jednak,
że w codziennym życiu powyższe pojęcia są ze sobą mylone a ich
znaczenie potoczne nie odpowiada znaczeniu rzeczywistemu23.

Powyższe rozważania na temat teoretycznego ujęcia płci i jej rodzajów
a także transpłciowości, posłużyły mi za wstęp do właściwego tematu niniejszego artykułu, zatem – do omówienia zawodniczek lekkiej atletyki, co, do
których, do dnia dzisiejszego istnieją (potwierdzone bądź nie) kontrowersje
odnośnie do zgodności tożsamości płciowej z płcią biologiczną.
Studium przypadku
Stanisława (Stefania) Walasiewicz – Stella Walsh
Stanisława Walasiewicz urodziła się 3.04.1911 roku w Wierzchowni, jako Stefania Walasiewicz. Gdy miała 3 miesiące, jej rodzina wyemigrowała do Cleveland w Stanów Zjednoczonych. Tam zmieniono nazwisko
i imię Stefanii na Stella Walsh. Walasiewicz startowała w zawodach lekkoatletycznych już, jako nastolatka. Od roku 1929, była przedstawicielem
ligi warszawskiej. Trzy lata później, przed igrzyskami, amerykański związek
lekkoatletyczny zasugerował Walasiewicz nadanie przynależności państwowej, jednakże ona zdecydowała się reprezentować Polskę. Na samej olimpiadzie, biegaczka wyrównała rekord świata (11,9 sekundy), zdobywając złoty
medal olimpijski. Jeszcze tego samego dnia, uplasowała się na 6 miejscu
w rzucie dyskiem. W trakcie igrzysk w 1936 roku, wywalczyła srebrny medal
a na Mistrzostwach Europy dwa lata później - po dwa złote i srebrne medale.
Zdobyła też siedem krążków podczas Światowych Igrzysk Kobiecych w 1930
i 1934 roku, w tym cztery złote w biegach sprinterskich24.
Walasiewicz w trakcie swojej kariery, czternastokrotnie ustanawiała rekordy świata. Sportsmenka w latach 1933-1946 była dwudziestoczterokrotną
mistrzynią Polski na 60 m, 100 m, 200 m, 80 m, w skoku w dal, skoku
w dal z miejsca, rzucie oszczepem, trójboju, pięcioboju. Pięćdziesiąt cztery razy ustanowiła rekord Polski. Stanisława Walasiewicz zmarła 4 grudnia
Tamże, s. 83-84.
M. Petruczenko, Od strzału startera do strzału bandyty, https://www.przegladsporto
wy.pl/ps-historia/stanislawa-walasiewicz-od-strzalu-startera-do-strzalu-bandyty/5f20spy
[dostęp: 03.11.2019].
23
24
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1980 roku, śmiertelnie postrzelona przez złodzieja w trakcie włamania do sklepu. W trakcie autopsji ujawniono, że sportsmenka była w posiadaniu żeńskich
i męskich narządów płciowych (nie całkiem rozwiniętych). Testy genetyczne
wykazały w organizmie Walasiewicz chromosom Y. Podówczas zastanawiano
się nad odebraniem jej rekordów i medali. Jednakże ani Międzynarodowy
Komitet Olimpijski ani nawet Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki
jak dotychczas nie odniosły się do tej kwestii25.
Po upublicznieniu aktualności o podwójnych narządach fizjologicznych
Walasiewiczówny, przyjaciel biegaczki, Casimir Bielen, podarował 5000 $
na akcję: „S.O.S – Save Our Stella”. Celem kampanii była obrona dobrego
imienia lekkoatletki. Bielen opisywał, iż już w młodym wieku kobieta była
zmuszona konfrontować się z nieprzyjemnymi uwagami i spojrzeniami. Ostatecznie, w 1981 roku, sprawą płci Stanisławy zajął się amerykański wymiar
sprawiedliwości, który zarządził upublicznienie raportu z sekcji zwłok. Owy
raport wykazał, iż zamordowana sportsmenka nie miała macicy, była w posiadaniu zaś: „czegoś na kształt penisa”26. Cytat z raportu:
Większość badanych komórek miała prawidłowy chromosom
X i Y. Tylko niewielka ich część zawierała pojedynczy chromosom
X i brak chromosomu Y. Osoby z tą formą mieszanki chromosomów
płciowych (zwanej mozaikowatością) mogą prezentować różne formy
fizyczne, zaczynając od prawie normalnych samców przez osoby, które
byłyby nie do odróżnienia od kobiet z zespołem Turnera – napisał
w swoim szczegółowym raporcie Samuel Gerber27.

Patolog podkreślił także, że:
w chwili urodzenia biegaczki faktycznie mógł wystąpić problem
z określeniem jej płci, jednak niewykształcony penis mógł wtedy nie
rzucać się w oczy, co z pewnością zmieniło się w okresie dojrzewania.
Przez 69 lat swojego życia społecznie, kulturowo i w świetle prawa była
kobietą. Żyła i zginęła jako kobieta28.

Tamże.
G. Jatkowska, „Czy to Bóg mi to zrobił?” Tajemnica seksualności jednej z najlepszych
polskich sprinterek, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22679780,czy-to-bog-mi-tozrobil-tajemnica-seksualnosci-jednej-z-najlepszych.html [dostęp: 03.11.2019].
27
Tamże.
28
Tamże.
25
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Ewa Kłobukowska
W 1964 roku, w trakcie XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio
(sztafeta 4x100 metrów), osiemnastoletnia wtedy Ewa Kłobukowska wspólnie z Teresą Ciepły, Ireną Kirszenstein i Haliną Górecką wywalczyła złoty i
brązowy medal w biegu w czasie 11,6 s. Rok potem, w Pradze, ustanowiła rekord świata w biegu na 100 metrów a w 1966 roku, podczas VIII Mistrzostw
Europy w Budapeszcie, po dwakroć sięgnęła po tytuł mistrzyni Europy
w sztafecie oraz wicemistrzyni na 200 m29.
Rok później, aktywiści z NRD i ZSRR wdrożyli pionierskie w historii sportu testy płci. O bycie biologicznym mężczyzną, podejrzewano każdą
zawodniczkę ze wschodu Europy. W wyniku omawianych badań, razem
z Ewą z Kłobukowską, karierę zakończyły Tatjana Szczełkanowa, Marija Itkina i Iolanda Balas. Płotkarka, Danuta Straszyńska, wspominała po latach:
To było straszne badanie. Rozbierałyśmy się do naga – zostawałyśmy tylko
w butach. Z paszportem w ręce defilowałyśmy przed szacowną komisją
złożoną z trzech starych bab w białych kitlach. Po pierwszym takim
„badaniu” długo nie mogłam dojść do siebie. Badano nawet kobiety
mające kilkuletnie dzieci! Gdzie Ewie do sióstr Press? Startowałam
z Tamarą na Memoriale Kusocińskiego. Nie przebierała się w szatni,
nie brała prysznica. Ewa zawsze!

Zdaniem lekkoatletki Mary Peters, badanie w rzeczywistości było molestowaniem seksualnym.
W 1966 roku, reprezentantki Polski, w tym Ewa Kłobukowska, odebrały
„certyfikaty kobiecości”. Triumfem w Budapeszcie, Kłobukowska pogorszyła
swoją i tak już skomplikowaną sytuację, albowiem koordynator badań nad
płciowością, Max Danz, stwierdził, że: „żadna kobieta nie może biegać tak
szybko”.
W literaturze przedmiotu znajdujemy następujący zapis:
We wrześniu 1967 roku w Kijowie badanie powtórzono, ale... tylko
dla Polek. Znów musiały udowadniać swoją kobiecość przed liczną
komisją, jednak tym razem na tym się nie skończyło. Działacze
postanowili wprowadzić „paszporty płci”, które opierały się na
dyskusyjnym badaniu ciałek Barra. To zgrubienia w jądrach komórek,
które powstają tuż pod błoną jądrową u kobiet. (…) Sześcioosobowa
komisja stwierdziła mozaikowatość chromosomów. Pewne grupy
29
K. Bartosiak, „Nie jesteś kobietą”. Kto skrzywdził Kłobukowską? https://sport.tvp.
pl/33996589/nie-jestes-kobieta-kto-skrzywdzil-klobukowska# [dostęp: 03.11.2019].
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komórek miały o jeden chromosom za dużo (układ XXY), a inne były
prawidłowe (układ XX). (...) Uznano, że zawodniczka ma o jeden
chromosom za dużo, by móc startować w lekkoatletycznych zawodach,
jako kobieta.

– opisywał po latach Georg Facius, jeden z obecnych w Kijowie lekarzy.
W komisji jednak nie zasiadł – znalazło się tam miejsce dla trzech Węgrów i...
trzech Sowietów”30.
Dopiero w 2000 roku, amerykańscy medycy wydali oświadczenie,
w którym stwierdzili, że taka procedura weryfikacji płci jest zagmatwana,
droga i nieprecyzyjna a ponadto do tego stopnia niedorzeczny, że kobiety
z zaburzeniami w rozwoju fizjologicznym nie mogły owego testu zaliczyć.
W odróżnieniu od ... mężczyzn z zespołem Klinefeltera31.
Zdaniem wielu, badanie ciałek Barra było niczym innym, aniżeli instrumentem rozgrywki politycznej. W 1970 roku, rekordy Ewy Kłobukowskiej
unieważniono, jednakże zezwolono jej zatrzymać medale.
Należy nadmienić, że w latach 60., utrzymywano, że najlepszymi a zarazem jedynymi wartymi zwycięstw sportowcami, są kadrowicze radzieccy. Przy
czym, z przystąpienia do badań płci zwolniono zawodniczki ZSRR, co do których wiele wcześniej już domniemywano, że są biologicznymi mężczyznami32.
Mokgadi Caster Semenya
Urodzona w 1991 roku w południowej Afryce lekkoatletka, Mokgadi Caster Semenya, także budzi spory dotyczące swojej biologicznej płci.
W 2009 roku, zwyciężyła biegi na 800 m i 1500 m w trakcie Mistrzostw
Afryki Juniorów. Zdobyła również brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów.
Po zdobyciu późniejszego złota (800 metrów, 2009 rok, Berlin) z decydującą
przewagą i nowym rekordem Republiki Południowej Afryki, zawiadomiono
o wątpliwościach, czy Semenya jest fizycznie kobietą a także skierowano ją do
IAAF na badanie płci. Testy z 2009 roku wykazały, że biegaczka nie ma macicy, ma za to niewykształcone wewnętrzne, męskie narządy płciowe. Aby móc

Tamże.
Zob. np. Zespół Klinefeltera (zespół 47, XXY) - przyczyny, objawy, leczenie, http://
www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-genetyczne,zespol-klinefeltera--zespol-47--xxy---przyczyny--objawy--leczenie,artykul,1625074.html [dostęp: 03.11.2019].
32
Fałszywe oskarżenia złamały jej karierę, https://www.styl.pl/magazyn/news-falszyweoskarzenia-zlamaly-jej-kariere,nId,2181420 [dostęp: 03.11.2019].
30
31
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dalej brać udział w zawodach, zdecydowała się na gonadektomię33 chemiczną,
zbijając poziom testosteronu do 10 nanomoli na litr34.
Spowodowało to pogorszenie jej sportowej wydajności: w latach
2011-2012, dwukrotnie przegrała z Mariji Sawinową, która ostatecznie została dożywotnio zdyskwalifikowana ze względu na stosowanie dopingu.
W 2015 roku, Caster Semenya zajęła ostatnie miejsce na lekkoatletycznych
mistrzostwach świata w Pekinie35.
W sierpniu 2019 roku, trybunał szwajcarski orzekł, że Semenya nie może
brać udział w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata, jako kobieta36.
Dutee Chand i Santhi Soundarajam
W 2006 roku, IAAF wykluczyła ze startów Hinduskę, Santhi Soundarajam. Testy płci wykazały u niej brak cech płciowych kobiety, co z początku
argumentowano wychowywaniem w slumsach, w których biegaczka nie miała
dostępu do wartościowego pożywienia, odpowiadającego za właściwy rozwój
organizmu37. Santhi została pozbawiona srebrnego medalu. Po powrocie do
rodzinnej wioski, próbowała popełnić samobójstwo38.
W styczniu 2017 roku, lekkoatletka wniosła pozew do sądu przeciwko
Federacji Lekkoatletycznej Indii i Stowarzyszeniu Olimpijskiemu o naruszenie praw człowieka, jednak został on odrzucony ze względu na przedawnienie
sprawy39.
W 2014 roku, IAAF wydała podobną decyzję, co do kolejnej hinduskiej zawodniczki, Dutee Chand. Odmówiła ona jednak terapii hormonalnej.
Lekkoatletka wniosła sprawę do Trybunały Arbitrażowego, ds Sportu w Lozannie. W 2015 roku, zawieszono na dwa lata decyzje IAAF dotyczące kobiet
33
Zob. np. E. Dłuski, J. Olczak, M. Rychłowska, T. Klepacka, Laparoskopowa
gonadektomia w prewencyjnym leczeniu dysgenezji gonad u dzieci, http://www.czytelniamedyczna.
pl/2277,laparoskopowa-gonadektomia-w-prewencyjnym-leczeniu-dysgenezji-gonad-u-dzieci.
html [dostęp: 03.11.2019].
34
K. Bartosiak, Między Jóźwik a Semenyą... Kontrowersyjny testosteron, http://sport.tvp.
pl/26657763/miedzy-jozwik-a-semenya-kontrowersyjny-testosteron [dostęp: 03.11.2019].
35
Tamże.
36
Tamże.
37
German Press Agency, AFI to investigate Santhi case, uneven diet cited as possible reason,
https://www.rawstory.com/news/2006/AFI_to_investigate_Santhi_case_unev_12202006.
html [dostęp: 03.11.2019].
38
Runner Santhi Soundarajan in apparent suicide bid, https://in.reuters.com/article/
idINIndia-29355420070905 [dostęp: 03.11.2019].
39
G. Mantri, Human rights body rejects Santhi Soundarajan’s complaint, claims it’s too
late to accept it, https://www.thenewsminute.com/article/human-rights-body-rejects-santhisoundarajan-s-complaint-claims-it-s-too-late-accept-it [dostęp: 03.11.2019].
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z hiperandrognizmem, argumentując, że podwyższony poziom testosteronu
nie może być czynnikiem wykluczającym udział w zawodach. Tym samym,
przywrócono brak regulacji40.
Zakończenie
Kobiecość i męskość zależą od cech naturalnych, biologicznych, genów,
chromosomów i hormonów. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia
z problematyką określenia płciowości i płciowej tożsamości. Zaproponowany przeze mnie artykuł, oprócz pochylenia się nad definicją tożsamości
płciowej i rodzajów płci miał za zadanie zaprezentować sylwetki lekkoatletek,
co do których do dzisiaj z całą pewnością nie można stwierdzić, czy startowały
w odpowiedniej kategorii płciowej.
W 2011 roku wprowadzono pierwsze regulacje dotyczące ograniczenia udziału biegaczek, chorujących na hiperandrogenizm. Rok później
zostały one poszerzone. Z obydwu dokumantów wynikało, że zawodniczki, posiadające niedopuszczalny poziom testosteronu, muszą przed startem
poddać się operacji lub kuracji lekowej. W opublikowanym wówczas przez
IAAF raporcie, można było zauważyć, że w latach 2006-2011, na podstawie pięciu odbytych wówczas testów płci, u 18 kobiet stwierdzono przekroczenie normy testosteronu. Część wynikała ze stosowanych środków
dopingowych, jednakże, co najmniej osiem przypadków powiązano z hiperandrogenizmem. Cztery zawodniczki, po wykryciu chromosomu Y i posiadaniamęskich narządów rozrodczych, poddały się gonadektomii. Wiadomo
o nich tylko tyle, iż wówczas miały 18, 20, 20 i 21 lat. Pochodziły: „z regionów wiejskich i górzystych krajów rozwijających się”. Nigdy nie przechodziły okresu a budowę ich ciał charakteryzowała muskularność i nadmierne
owłosienie41.
Wszystkie zawodniczki posiadały stężenie testosteronu w wysokości
ok. 21 nanomoli na litr. Górna granica dla kobiet jest dwukrotnie mniejsza,
przy czym właśnie tyle wynosi minimalna wartość u przeciętnego mężczyzny.
Gonadektomia zmniejsza poziom testosteronu do 1 nanomola na litr. Skutkiem tego, biegaczki szybko tracą swoje siły42.
Kontrowersje wciąż budzą cechy biologiczne przedwojennej sprinterki,
Stanisławy Walasiewiczówny. Podobnie, w świecie sportu głośnym echem
40
41
42

Kacper Bartosiak, Między …
Tamże.
Tamże.
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odbiła się sprawa niesłusznie posądzonej o transpłciowość Ewy Kłobukowskiej. Tymczasowe zawieszenie regulacji IAAF, o którym wspominam szerzej
w podrozdziale dotyczącym biegaczek hinduskich, spowodowało powrót
Caster Semenyi do czołówki lekkoatletek. W 2016 roku, w przerwie czterogodzinnej, zwyciężyła biegi na 400, 800 i 1500 metrów. Osiągnięcie
400 metrów w 50, 74 sekundy i 800 metrów w czasie 1: 58:45 były wówczas
najwyższymi wynikami na świecie. Gdy w 2015 roku obowiązały regulacje
IAAF, zawodniczce udało się pobiec jedynie na 800 metrów w czasie 2:05:0543.
Dutee Chand i Santhi Soundarajam nigdy nie pogodziły się z decyzją
IAAF44.
W celu przedstawienia problematyki posłużyłam się zarówno literaturą
drukowaną jak i pozycjami odnalezionymi w Internecie.
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Summary

The sex and gender problem in sport. Case study
on the controversial biological characteristics
of athletes competitors
By saying the words „woman” or „man” we convey messages about anatomy, agreed character traits, behavioural patterns. On the basis of our knowledge of what gender an individual is, we formulate statements about his or
her appearance, actions, ways of dressing, etc. We also provide information
about the anatomy, agreed character traits, behavioural patterns, etc. When
speaking the words „woman” or „man”, we communicate messages about
anatomy, agreed character traits, behavioural patterns. Gender is modelled
under the influence of the culture in which the person lives. Characteristics
that are considered feminine in one society may be characteristic of men
in another. It happens, however, that the biological and psychological sexes
remain in conflict with each other: the woman has the impression that she
is a man and the man is a woman. Then we are dealing with transgendered
sexuality. This article deals with the theoretical approach to gender and the
controversies related to gender identity and biological gender in the world
of athletics.
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Rozwój międzynarodowego
prawa sportowego
w kontekście prawa Unii Europejskiej

Wstęp
Prawo sportowe jako samodzielna dziedzina prawa wyodrębniło się dość
niedawno. W porównaniu do prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego, tradycje prawa sportowego są bardzo skromne. Niemniej jednak, jest to
gałąź intensywnie rozwijająca się, pojawia się coraz więcej książek i publikacji
poświęconych zagadnieniom związanym z tą problematyką. Znaczenie prawa
sportowego rośnie ze względu na wiele różnych czynników. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny - sport przynosi ogromne zyski,
nie tylko zawodnikom i trenerom, ale również innym podmiotom związanym
z szeroko rozumianą branżą sportową jak na przykład agenci, ludzie mediów
czy akcjonariusze spółki. Ponadto, profesjonalizacja oraz rozwój techniki
i nauki powoduje konieczność regulacji wielu zagadnień, z którymi nie było
wcześniej do czynienia w sporcie. Przede wszystkim, mowa o licznych nowych
metodach wspomagania farmakologicznego oraz coraz trudniejszym do wykrycia dopingu.
Powstaje również wiele organizacji międzynarodowych poświęconych
prawu sportowemu, między innymi International Association of Sports
Law z siedzibą w Atenach oraz International Sports Lawyers Association
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z Zurychu. W Polsce działa Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu i jak można dowiedzieć się z jego strony internetowej, na
celu ma formułowanie, dyskutowanie i rozwiązywanie problemów prawnych
związanych z uprawianiem sportu1. Ponadto, należy wspomnieć o Trybunale
Arbitrażowym do spraw Sportu w Lozannie, który jest najwyższą instancją
w sporach dotyczących sportu.
Charakterystyka prawa sportowego
Prawo sportowe jest dziedziną interdyscyplinarną. Bardzo widoczne są
wpływy prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego. Zdaniem profesora
Andrzeja J. Szwarca, założyciela Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego,
prawo sportowe może występować w trzech znaczeniach:
1.
2.
3.

prawo sportowe sensu stricto, obejmujące regulacje prawne
znajdujące zastosowanie w sporcie,
prawo sportowe, obejmujące regulacje organizacji sportowych,
prawo sportowe sensu largo, obejmujące regulacje prawne
znajdujące zastosowanie w sporcie oraz regulacje organizacji
sportowych2.

Podstawową cechą tej dziedziny prawa jest samoregulacja, polegająca na
tym, że związki sportowe samodzielnie regulują, stosują oraz w pewnych okolicznościach egzekwują wykonanie reguł ustanowionych przez siebie. Monopolistyczny charakter związków, wynikający z zasady jednego miejsca umożliwia takie działanie. Wynika z niej, iż w danej dyscyplinie, jeden region może
być reprezentowany w związku tylko przez jeden podmiot3. Przykładowo,
każde województwo jest reprezentowane przez jeden związek w związku krajowym. Oczywiście zasada ta obowiązuje również na poziomie ponadnarodowym, a więc w danej dyscyplinie, cały kraj za swojego przedstawiciela na szczeblu międzynarodowym ma jeden związek narodowy. Monopol niewątpliwie
pomaga uniknąć ewentualnych konfliktów kompetencyjnych. Drugą cechą
jest występowanie przepisów związkowych, czyli prywatnoprawnych, wspólnie z regulacjami powszechnie obowiązującymi, a więc prawem krajowym

1

2019 r.]

Polskie Towarzystwo Sportowe, http://www.ptps.info/statut-ptps/, [dostęp 18.11.

S. Fundowicz, Prawo Sportowe, Warszawa 2013 r., s. 23.
B. Garcia, The European Union and the governance of football: a game of levels and
agendas, Loughborough , s. 38.
2

3
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i międzynarodowym, określane mianem dwutorowości4. Potencjalne konflikty między tymi dwoma systemami należy rozwiązać poprzez określenie ich
relacji.
Ingerencja państwa w sprawy sportu jest dalece niepożądana, dlatego też
Sławomir Fundowicz zwraca uwagę na dwa mechanizmy związane z prawem
sportowym. Pierwszym z nich jest piramida normatywna, której główne założenie polega na tym, że sportowiec podlega normom ustanawianym przez
związki sportowe na poziomie międzynarodowym i dzięki temu istnieje możliwość odniesienia się do normy związku stojącego wyżej w hierarchii horyzontalnej. Drugi polega na zasadzie jednego miejsca, której działanie wytłumaczone zostało powyżej. Profesor Andrzej J. Szwarc wspomina o istnieniu
tak zwanej autonomii prawa sportowego i dwóch wersjach jej stosowania5.
Zgodnie z pierwszą, prawo powszechnie obowiązujące ustępuje prawu sportowemu w sytuacjach związanych ściśle z uprawianiem sportu, gdy została
wyrażona zgoda organów państwowych. Taka działalność musi być zgodna
z prawem oraz z zasadami ustanowionymi przez związki sportowe regulujące
daną dyscyplinę. W sytuacji naruszenia reguł, stosuje się prawo powszechnie
obowiązujące. Druga wersja jest bardziej skrajna i zakłada jeszcze większą autonomię prawa sportowego, ponieważ zgodnie z tym założeniem, regulacje
sportowe obowiązują zawsze, gdy uprawiany jest sport, nawet w sytuacji naruszenia reguł przewidzianych dla danej dyscypliny.
Oczywiście całkowita autonomia nie jest możliwa, dlatego też państwo
może ingerować w sport za pomocą różnych środków. Najbardziej oczywistym jest regulowanie działalności sportowej za pomocą aktów normatywnych. Analizując przepisy prawa powszechnego w Polsce, akty prawne można
podzielić na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej z nich należeć będą nieliczne ustawy i rozporządzenia, które odnoszą się bezpośrednio do sportu jak
np. ustawa o sporcie. Do drugiej należeć będą pozostałe akty normatywne,
które regulują inne gałęzie prawa, lecz muszą być brane pod uwagę również
w sporcie. Będzie to większość aktów obowiązujących w polskim systemie
prawnym, czyli przepisy prawa pracy, prawa administracyjne, prawa karnego, prawa o stowarzyszeniach, jak również regulacje prawa europejskiego
i międzynarodowego. Profesor Andrzej J. Szwarc zwraca uwagę na dwa możliwe podejścia ustawodawcy do regulacji prawa sportowego. Z jednej strony,
istnieją państwa, w których występują nieliczne lub zupełnie brak jest aktów

4
5

K. Vieweg, Fascynacja prawem sportowym, 2010, s.17.
S. Fundowicz, Prawo ..., s. 24.
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prawnych odnoszących się bezpośrednio do sportu. Za przykład mogą służyć
tutaj Niemcy. W takiej sytuacji, stosuje się prawo powszechne regulujące inne
dziedziny. Jednakże, większość państw wprowadza regulacje dotyczące ściśle
działalności sportowej. Do krajów reprezentujących takie podejście należy
również Polska6.
Wymieniony wyżej podział można także zastosować do prawa międzynarodowego. Na poziomie ponadnarodowym również występują akty prawne,
regulujące inną dziedzinę, które mogą mieć zastosowanie do sportu a także
ustawy, konwencje i umowy międzynarodowe dotyczące sportu w sposób bezpośredni. W związku z tym wywołana zostaje trzecia cecha prawa sportowego, mianowicie jego międzynarodowy charakter. W epoce globalizacji sport
nie ogranicza się do jednego terytorium, w znacznej większości przypadków
uprawiany jest na wielu obszarach, dlatego też istnieje wyraźne dążenie do
harmonizacji reguł, tak aby zneutralizować nierówności, które mogą wynikać
z różnic w legislacji. Poza międzynarodowymi organizacjami, dużą rolę w tym
procesie odgrywa Unia Europejska.
Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawach dotyczących
zagadnień z zakresu prawa sportowego
Nie jest możliwe efektywne funkcjonowanie systemu prawa sportowego bez odpowiedniego zaangażowania Unii Europejskiej7. Trzy podstawowe
podmioty systemu prawa sportowego, czyli pozarządowe organizacje międzynarodowe, Unia Europejska oraz sądownictwo sportowe - głównie Trybunał
Arbitrażowy do spraw Sportu - stanowią podstawy prawne funkcjonowania
organizacji sportowych w Europie. Dokonując analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach związanych z prawem
sportowym należy rozpocząć od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wydanego 15 grudnia 1995 roku w tak zwanej sprawie Bosmana8. W związku z tą sprawą ujawniły się problemy prawne z funkcjonowaniem systemu transferowego, o istnieniu których nikt wcześniej nie miał świadomości. Wyrok ten dotyczył jednej z podstawowych wartości Wspólnoty
Tamże, s. 25.
S. Gardiner, R. Welch, Bosman – There and Back Again: the Legitimacy of Playing
Quotas under European Union Sports Policy, "European Law Journal" 2011, nr 17(6)., s. 18.
8
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 1995 r.,
w sprawie Union royale belge des sociétés de football association ASBL v. Jean-Marc Bosman, Royal
club liégeois SA v. Jean-Marc Bosman i innym oraz UEFA v. Jean-Marc Bosman, C-415/93.
6

7
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Europejskiej, zagwarantowanej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – swobody przepływu osób. Zgodnie z art. 18 Traktatu (TFUE) w Unii
Europejskiej obowiązuje zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność
państwową9. Sport pozostaje pod jurysdykcją krajowych związków oraz międzynarodowych federacji sportowych, które w dużej mierze odpowiadają za
prawne regulacje tej dziedziny. Niemniej jednak, zasady te muszą być zgodne
z prawem stanowionym Unii Europejskiej.
Wspomniane orzeczenie dotyczyło następującego stanu faktycznego. Jean-Marc Bosman był zawodnikiem belgijskiego klubu Royal Football Club
de Liège (RCL). Jego kontrakt wygasł, w związku z czym został przesunięty
do zespołu rezerw oraz obniżono mu wynagrodzenie czterokrotnie, do kwoty minimalnej wyznaczonej w regulaminie belgijskiej federacji piłki nożnej.
Gracz odmówił podpisania nowej umowy, chciał za to związać się kontraktem
z francuskim zespołem USL Dunkerque, jednak jego poprzedni pracodawca
zażądał kwoty odstępnego za możliwość transferu. Kluby zawarły umowę, lecz
ostatecznie belgijski zespół, mając wątpliwości odnośnie wypłacalności klubu
z Dunkierki, nie przesłał na czas certyfikatu transferowego zawodnika, tym
samym uniemożliwiając mu zmianę pracodawcy. Dodatkowo, klub z Liege
zawiesił gracza. Jean-Marc Bosman uznał to za naruszenie prawa unijnego,
a konkretnie zasady wolnego przepływu osób i postanowił wnieść skargę na
belgijski klub oraz Belgijską Federację Piłki Nożnej (URBSFA)10. W powództwie z dnia 8 sierpnia 1990 roku wnosił „o zastosowanie środków tymczasowych, domagając się, po pierwsze, aby RCL i URBSFA wypłaciły mu zaliczkę
w kwocie 100 000 BEF miesięcznie do czasu znalezienia przez niego nowego pracodawcy, po drugie, aby pozwanym zabroniono stawiania przeszkód
w jego zatrudnieniu, w szczególności poprzez żądanie ekwiwalentu za transfer,
oraz po trzecie, aby skierowano pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości11”. Sąd właściwy przychylił się do jego żądań oraz wystąpił z pytaniem
prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości. Sąd apelacyjny uchylił
postanowienie w sprawie skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału.
Bosman wezwał Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) do udziału
w sporze z belgijskim klubem oraz związkiem w charakterze interwenienta,

Traktat o funkcjonowaniu ... , art. 18.
S. Zivec, Freedom of Movement for Workers – Impact on transfers of EU football players:
The Bosman Case, 2013, s. 6.
11
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. .., par.
34.
9

10
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a także wniósł powództwo bezpośrednio przeciwko UEFA, twierdząc, że
regulaminy ustanowione przez organizację naraziły go na szkodę.
Dnia 9 kwietnia 1992 roku powód rozbudował swoje roszczenia względem wszystkich trzech podmiotów twierdząc, iż klauzule obywatelstwa, czyli
reguły ograniczające liczbę zawodników danej narodowości w kadrze drużyny,
są formą dyskryminacji bezpośredniej. Domagał się odszkodowania za utracone dochody wynikające ze stosowania reguł dotyczących transferów oraz skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie wykładni art. 48, 85 i 86 traktatu rzymskiego z dnia 25 marca 1957 roku.
Właściwy sprawie sąd pierwszej instancji w Liege uznał za zasadne wszystkie
wnioski powoda. Pozwane podmioty wniosły odwołanie, lecz sąd apelacyjny
podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Ponadto sąd uznał, że twierdzenie
gracza, iż klauzule obywatelstwa, ze względu na swój dyskryminacyjny charakter, są niezgodne z prawem, uzasadniając to art. 48 traktatu, który „może
zakazywać nie tylko wszelkich form dyskryminacji, ale również stosowania
barier o charakterze niedyskryminacyjnym w swobodnym przepływie pracowników, jeżeli nie można ich uzasadnić względami nadrzędnymi12”. Co więcej,
stwierdził również, iż regulacje FIFA, UEFA i URBSFA prawdopodobnie
wpływają na ograniczenie konkurencji, w szczególności poprzez klauzule obywatelstwa, które nakładają na kluby zakaz korzystania z usług zawodników
zagranicznych, jeśli ich liczba przekroczyła dopuszczalny limit. Biorąc pod
uwagę wszystkie powyższe kwestie, sąd apelacyjny zwrócił się do Trybunału
z pytaniem prejudycjalnym odnośnie wykładni art. 48, 85 i 86 traktatu, konkretnie o dopuszczalność ograniczenia dostępu do organizowanych rozgrywek osobom, będącym obywatelami innego państwa członkowskiego. Drugi
punkt zapytania poddawał w wątpliwość zgodność z prawem żądania opłat
przez klub, w przypadku gdy zawodnikowi kończy się umowa i podpisuje on
kontrakt z innym pracodawcą.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał swoją właściwość
w zakresie udzielenia odpowiedzi na postawione przed nim pytania. Odnośnie
wykładni art. 48 traktatu w związku z regulacjami dotyczącymi transferów,
w pierwszej kolejności Trybunał przypomniał, iż uprawianie sportu objęte jest
obowiązywaniem prawa wspólnotowego w zakresie w jakim stanowi działalność gospodarczą. Dotyczy to profesjonalnych i półprofesjonalnych zawodników, jeśli świadczą pracę za wynagrodzeniem. Ponadto, uznał iż „artykuł
ten reguluje nie tylko działalność władz publicznych, ale obejmuje również
12
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przepisy o innym charakterze, zmierzające do uregulowania w sposób zbiorowy pracy najemnej13”. Chodzi tu o zasady i regulaminy ustalane przez związki
lub stowarzyszenia niepodlegające prawu publicznemu. Następnie, odnosząc
się do zarzutu ograniczenia swobody przepływu osób przez regulacje stwierdził, że „w sytuacji gdy reguły te przewidują, że piłkarz zawodowy nie może
wykonywać działalności w klubie pozyskującym znajdującym się w innym
państwie członkowskim, jeżeli klub ten nie przekazał klubowi odstępującemu ekwiwalentu za transfer, którego wysokość została ustalona między tymi
klubami lub określona zgodnie z regulaminami stowarzyszeń sportowych, to
reguły te stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników”14.
W konsekwencji Trybunał uznał takie reguły za nieuzasadnione oraz sprzeczne z prawem wspólnotowym. W taki sam sposób zinterpretował art. 48 traktatu w odniesieniu do klauzul obywatelstwa, podnosząc iż ustęp 2 tego art.
stanowi o zniesieniu „wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność
państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy15” Wyraźnie podkreśliło to
rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz
Wspólnoty, zgodnie z którym przepisy prawa ograniczające możliwość zatrudniania cudzoziemców nie mogą być stosowanie względem obywateli państw
Wspólnoty16. Argument, iż klauzule nie dotyczą zatrudniania, a wyłącznie
wystawiania zawodników w oficjalnych zawodach sportowych Trybunał odrzucił, ponieważ udział w meczu jest decydującym przedmiotem działalności
gracza, a brak możliwości swobodnego korzystania z jego usług zdecydowanie
dyskryminuje go na rynku pracy. Pozostałe argumenty uzasadniające stosowanie klauzul, między innymi to, że wzmacniają one utożsamianie się kibiców
z zespołem ze względu na narodowość zawodników oraz mają za zadanie równoważyć dysproporcje między bogatymi i biedniejszymi klubami, nie znalazły
uznania w oczach sędziów. Pytanie prejudycjalne zawierało również kwestię
wykładni art. 85 i 86 traktatu, jednak Trybunał uznał, iż w tym przypadku
odpowiedź nie jest konieczna, skoro już interpretacja art. 48 wykazała niezgodność z prawem wspólnotowym stosowanych reguł.

Tamże, par. 82.
Tamże, par. 100.
15
Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, art. 48 ust. 2.
16
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 492/2011
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii, art. 4
ust. 1.
13
14
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W wyroku Trybunał zwrócił uwagę na trzy relacje występujące w danym stanie faktycznym, ale również ogólnie opisujące system transferowy,
a konkretnie:
przynależności do związku, która wiąże zawodnika ze związkiem
krajowym, przynależności klubowej, która łączy zawodnika z klubem,
oraz uprawnienia, która jest warunkiem koniecznym uczestnictwa
zawodnika w oficjalnych rozgrywkach17.

Podsumowując, w sprawie Bosmana Trybunał stwierdził, iż niezgodne
z prawem wspólnotowym jest uniemożliwienie zawodnikowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy
w innym państwie członkowskim, w sytuacji gdy kontrakt zawodnika z klubem wygasł. Poprzedni pracodawca nie może również utrudniać podjęcia
zatrudnienia poprzez żądanie od drugiego klubu opłaty transferowej lub za
szkolenie. Ponadto, niezgodne z prawem są także klauzule obywatelstwa, które ograniczały możliwość występowania w oficjalnych zawodach zawodnikom
będącym obywatelami innego państwa członkowskiego, czego konsekwencją
była dyskryminacja na rynku pracy oraz naruszenie zasady swobodnego przepływu pracowników między państwami wspólnoty. Uznaje się, iż Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Bosmana stworzył możliwość
pełnego korzystania przez sportowców z korzyści wspólnego rynku europejskiego, a w szczególności swobodnego przepływu pracowników w obrębie
Unii Europejskiej18.
Innym niezwykle ważnym z punktu widzenia zakresu stosowania prawa
europejskiego orzeczeniem jest wyrok wydany w sprawie David Meca-Medina oraz Igor Majcen przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich19. W jego
wyniku potwierdzony został prymat prawa Unii Europejskiej względem praw
stanowionych przez federacje i związki sportowe oraz ustanowiono zakres
i naturę tych praw w stosunku do traktatów. Ponadto, ponownie zaaprobowano pogląd, iż zasady sportowe dotyczące kwestii ekonomicznych mogą zostać
zakwestionowane ze względu na niezgodność z prawem unijnym.
Sprawa dotyczyła dwóch zawodowych pływaków długodystansowych,
Meca-Medina, będący obywatelem Hiszpanii oraz Majcen ze Słowenii,

17

par. 6.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. ...,

S. Zivec, Freedom of Movement …, s. 9.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 lipca 2006 r., David
Meca-Medina oraz Igor Majcen v. Komisji Wspólnot Europejskich, C519/04P.
18
19
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którzy zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w Mistrzostwach Świata
w Brazylii w 1999 roku. Po przeprowadzeniu testów antydopingowych wykryto w ich organizmach nandrolon - niedozwoloną substancję wspomagającą. W wyniku tego obaj zostali zdyskwalifikowani przez komitet antydopingowy Światowej Federacji Pływackiej na okres czterech lat. Po rozpatrzeniu
apelacji wniesionej do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu w Lozannie, ich zawieszenie zostało podtrzymane, a następnie skrócone do dwóch
lat. 30 maja 2001 roku David Meca-Medina i Igor Majcen złożyli skargę
do Komisji Wspólnot Europejskich, podnosząc możliwość naruszenia art. 82
i 83 traktatu. Ich zdaniem „ustalenie progu tolerancji nandrolonu na poziomie 2 nanogramów na mililitr moczu (…) stanowiło uzgodnioną praktykę
między MKOl–em a 27 laboratoriami akredytowanymi przez ten komitet.
Ich zdaniem, brak niezależności wobec MKOl–u instytucji odpowiedzialnych
za rozstrzygnięcia arbitrażowe w przypadku sporów sportowych wzmacnia
zresztą antykonkurencyjny charakter tej praktyki20”. W pozwie twierdzili oni,
iż zasady przyjęte przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski dotyczące badań antydopingowych były sprzeczne z przepisami gwarantującymi swobodę
świadczenia usług oraz konkurencji. Niemniej jednak, w tamtym czasie prawo
europejskie w odniesieniu do sportu stosowało się przede wszystkim w sytuacjach, które miały podłoże ekonomiczne, a nie ściśle sportowe.
Sąd pierwszej instancji uznał, że doping był sprawą sportową, nie ekonomiczną. W wyniku wniesionej apelacji Trybunał orzekł, iż wcześniejsze rozumowanie sądu było mylne, ponieważ
w przypadku gdy działalność sportowa ma charakter odpłatnego
świadczenia pracy lub świadczenia usług za wynagrodzeniem, co
ma miejsce w przypadku działalności sportowej wykonywanej przez
półzawodowców lub zawodowców (…) zostaje ona w szczególności
objęta zakresem stosowania art. 39 WE i nast. lub art. 49 WE i nast.21

Sprawa Meca-Medina zmieniła sposób postrzegania zasad dotyczących
uprawiania sportu i możliwości dochodzenia swoich praw przez sportowców. Organizacje oraz związki sportowe podlegają większemu nadzorowi pod
względem ochrony konkurencji oraz muszą brać pod uwagę prawo wspólnotowe przy wprowadzaniu swoich regulacji.
Opinia rzecznika generalnego Philippe’a Légera przedstawiona w dniu 23 marca 2006
r. w sprawie C519/04P David Meca-Medina, Igor Majcen v. Komisji Wspólnot Europejskich,
pkt. 4.
21
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 lipca 2006 r. ...,
pkt. 23.
20
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Ostatnim orzeczeniem, o którym trzeba wspomnieć jest wyrok wydany
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 8 maja 2003 roku
w sprawie Deutscher Handballbund eV przeciwko Maros Kolpak22. Stan faktyczny dotyczył słowackiego zawodnika piłki ręcznej Marosa Kolpaka, który
występował w niemieckim zespole TSV Ostringen. Niemiecki Związek Piłki
Ręcznej w swoich przepisach stanowił, iż w drużynie nie może jednocześnie
występować więcej niż dwóch zawodników, będących obywatelami państw
spoza Unii Europejskiej. W tamtym czasie Słowacja nie była jeszcze członkiem Wspólnoty. Niemniej jednak, Republika Słowacka miała podpisany
w tamtym czasie układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, czyli umowę
międzynarodową, którą Unia zawiera z państwami trzecimi w celu ustanowienia wszechstronnej współpracy w stosunkach dwustronnych. W niektórych
przypadkach, umowy takie przygotowują państwo przed przystąpieniem do
Wspólnoty. Mimo że poszczególne umowy różnią się od siebie, mają kilka
cech wspólnych, takich jak jedna podstawa prawna, którą stanowi art. 217
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uprzywilejowana pozycja
państwa-partnera.
Gdy w 2000 roku niemiecki klub zrezygnował z usług Marosa Kolpaka
z powodu przekroczenia liczby zawodników z obywatelstwem państw spoza
Unii Europejskiej, Słowak zdecydował się pozwać Niemiecki Związek Piłki
Ręcznej, podnosząc iż art. 15 ich regulaminu, odpowiedzialny za takie właśnie
ograniczenie jest niezgodny z prawem. Twierdził on, że pomimo pracowania
oraz przebywania na terenie Niemiec legalnie, jest on traktowany inaczej niż
niemieccy gracze, ponieważ narusza się jego prawo do swobodnego poruszania się po rynku pracy. Niemiecki Związek Piłki Ręcznej odpierał zarzuty,
argumentem, iż równe traktowanie odnosi się wyłącznie do obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej. Niemiecki są zwrócił się do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym czy umowa
pomiędzy Unią a Słowacją zapewnia równe prawa dla obywateli Słowacji
legalnie żyjących i pracujących na terenie Wspólnoty. Trybunał orzekł, iż
umowa stowarzyszeniowa między Unią Europejską a Słowacją musi zostać
interpretowana jako uniemożliwiająca zastosowanie w stosunku do profesjonalnego sportowca Słowackiego obywatelstwa, który jest legalnie zatrudniony w państwie członkowskim Unii Europejskiej, zasady przyjętej przez związek krajowy działający w tym państwie członkowskim (czyli w Niemczech),

22
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2003 r., Deutscher
Handballbund eV v. Maros Kolpak, C-438/00.
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zgodnie z którą kluby są upoważnione do korzystania w rozgrywkach tylko
z ograniczonej liczby zawodników, którzy są obywatelami państw innych niż
członkowskie23. Innymi słowy, nie jest dopuszczalne zastosowanie względem
obywatela państwa, które zawarło ważną umowę stowarzyszeniową z Unią
Europejską przepisów, które mogłyby spowodować, że jego prawa zostałyby ograniczone w porównaniu do praw obywatela państwa członkowskiego
Unii. W rezultacie przyznał rację stronie powodowej, uzasadniając to zakazem
dyskryminacji.
W orzeczeniu w sprawie Kolpak wykazano, iż dzięki podpisaniu umowy
stowarzyszeniowej przez państwo z Unią Europejską, obywatele tego państwa,
którzy legalnie pracują na terenie Wspólnoty mają takie same prawa jak obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i nie mogą być dyskryminowani poprzez nakładanie limitów na możliwość ich zatrudnienia. Obecnie,
wyrok w tej sprawie ma duże znaczenie praktycznie w przypadku Umowy
z Kotonu24, podpisanej przez Unię Europejską oraz 79 państw z Afryki, Karaibów i Pacyfiku, nazywanych grupą AKP. Wiele zyskują na niej angielskie
kluby krykieta, zatrudniając obywateli państw spoza Europy, przede wszystkim z Republiki Południowej Afryki oraz w drużyny rugby - wielu zawodników grających na Starym Kontynencie pochodzi między innymi z Fiji, Samoa
czy Tonga. Niestety, z punktu widzenia obywateli krajów położonych w obu
Amerykach, Oceanii oraz Azji, nie ma obecnie obowiązujących regulacji, które w swojej treści odpowiadałyby umowie z Kotonu, dlatego też w ich przypadku nie ma możliwości powołania się na podobną sytuację prawną, w celu
podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej.
Wymiar prawa sportowego w Unii Europejskiej
Pierwsze odniesienie do sportu w kontekście Unii Europejskiej pojawiło
się załączniku do traktatu amsterdamskiego z 1997 roku, w deklaracji oznaczonej numerem 29. Brak zainteresowania tą dziedziną we wcześniejszych
traktatach założycielskich można tłumaczyć faktem, iż „jednym z głównych
celów Wspólnot Europejskich było stworzenie wspólnego rynku, zaś sportu
nie traktowano w kategoriach ekonomicznych, a zarobki ówczesnych zawodników były nieporównywalne do obecnych25”.
Tamże, pkt. 58.
Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, https://www.consilium.europa.eu/pl/poli
cies/cotonou-agreement/ [dostęp 22.11.2019].
25
R. Ryszka, Swoboda przemieszczania się sportowców w UE, "Studia Europejskie"
2004, nr 4, s. 69.
23
24
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W 1998 roku Komisja Europejska wydała dokument o nazwie The European Model of Sport. Opisuje on organizację sportu w Europie, jej cechy
oraz kierunki rozwoju. Uznaje się model europejski za warty rozpowszechniania i promowania również poza Starym Kontynentem26. Przed jego powstaniem, od końca II Wojny Światowej do połowy lat 80 w Europie istniały dwa
systemy - Wschodni i Zachodni. Ten pierwszy był mocno zorientowany na
cele ideologiczne i propagandowe, drugi łączył działania rządowe z przedsięwzięciami prywatnymi27. Wraz z postępującą utratą siły i wpływów Związku Radzieckiego, różnice zacierały się, aż do powstania jednolitego systemu,
o którym wspomina The European Model of Sport.
W marcu 2001 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z Prezydentami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej oraz
Unii Europejskich Związków Piłkarskich, na którym poruszono sprawę rewizji przepisów dotyczących transferów międzynarodowych28. Negocjacje te
w dużej mierze zostały zainspirowane orzeczeniem w sprawie Jeana-Marca
Bosmana przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazano
na wymóg zgodności przepisów z prawem unijnym, a także ustalono wprowadzenie wielu zasad, które obowiązują do dziś. Najważniejsze z nich to system
rekompensaty finansowej oraz mechanizm solidarności, znaczne zwiększenie
ochrony osób nieletnich, ustalenie minimalnego i maksymalnego czasu obowiązywania umowy oraz katalog kar, mających na celu dyscyplinowanie klubów. Ponadto, postulowano o stworzenie wydajnego i obiektywnego organu
arbitrażowego, którego skład będzie opierał się na zasadzie równej reprezentacji, a korzystanie z niego będzie dobrowolne.
Z momentem wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, art. 165 TFUE
w nowym brzmieniu wprowadził odniesienia do sportu w wymiarze unijnym.
Zgodnie z jego postanowieniem Unia Europejska przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając
jego funkcję społeczną i edukacyjną29.
Innym dokumentem poświęconym sprawom sportu jest Biała Księga
na temat sportu przyjęta przez Komisję Europejską w 2007 roku. Celem tej
inicjatywy jest stworzenie strategii rozwoju sportu w wymiarze europejskim,
S. Gardiner, R. Welch, Bosman – There and Back Again …, s. 3.
Komisja Europejska, The European ..., s. 2.
28
Komisja Europejska, Outcome of discussions between the Commission and FIFA/UEFA
on FIFA Regulations on international football transfers, 2001 r., IP/01/314.
29
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r., 2010/C 83/01,
art. 165 par. 1.
26
27
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rozpoczęcie dyskusji oraz zwrócenie uwagi na sport w wymiarze polityki unijnej. Dla rozważań w Białej Księdze uznaje się definicję stworzoną przez Radę
Europy, zgodnie, z którą sport są to „wszelkie formy aktywności fizycznej,
które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane, stawiają sobie za cel
wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach30”.
Z punktu widzenia prawa sportowego, najważniejszą częścią Białej Księgi jest rozdział dotyczący organizacji sportu. Komisja uważa, że „europejski
model sportu” należy propagować, niemniej jednak, biorąc pod uwagę zróżnicowanie oraz tempo rozwoju w Europie, niemożliwe jest stworzenie jednego, spójnego modelu dla wszystkich państw członkowskich. Nie oznacza
to jednak, że nie ma możliwości ustanowienia odpowiednich standardów
w Europie. Komisja opowiada się za autonomią organizacji sportowych
i uznaje, że przestrzeganie przepisów prawa unijnego oraz samoregulacja,
biorąca pod uwagę standardy dobrego zarządzania w większości przypadków
może wystarczyć. Komisja Europejska zwraca jednak uwagę na pojęcie „specyfiki sportu”, które odnosi się do pewnych nieodłącznych cech aktywności
sportowej. Komisja wyróżnia dwa znaczenia tego pojęcia. Pojęcie to odnosi
się do autonomii organizacji sportowych, zasady jednej naczelnej federacji
krajowej w danej dyscyplinie oraz struktury zawodów od stopnia najniższego
do elitarnego. Komisja Europejska przywołuje orzecznictwo europejskie, które uznaje tę specyfikę, ale wskazuje, iż nie może ona być rozumiana w sposób
uniemożliwiający stosowanie do niej prawa unijnego. Duża część zasad stanowionych przez organizacje międzynarodowe lub związki krajowe dotyczy
czysto technicznych spraw takich jak selekcja do zawodów, zasady dotyczące
transferów czy zakaz stosowania dopingu i zakłada się, iż nie naruszają one
przepisów chroniących konkurencję zawartych w traktatach. Niemniej jednak, jak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Meca-Medina, zasady takie nie naruszają prawa konkurencyjności, tylko wtedy gdy ich
skutki są proporcjonalne do sportowego celu tych restrykcji, który musi być
zgodny z prawem. Oznacza to tyle, że każdy przypadek należy rozpatrzyć, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności danej sprawy, a więc nie ma możliwości stworzenia ogólnych wytycznych odnośnie ochrony konkurencyjności
w przypadku sportu.

30

Komisja Europejska, Biała Księga na temat sportu z dnia 11 lipca 2007 r., s. 2.
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Ponadto, bardzo wyraźnie podkreślone zostało prawo każdego obywatela
Unii Europejskiej do swobodnego poruszania się po terytorium Wspólnoty
i podejmowania pracy. W przypadku sportowców, kwestia ta została ostatecznie uregulowana we wspomnianym wcześniej orzeczeniu Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Jean-Marc Bosmana. Obecnie,
art. 18 TFUE zakazuje dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Przepis
ten ma na celu zapewnienie stanu, w którym rządy państw członkowskich
nie będą chronić swojego rynku pracy i pracowników kosztem konkurencji
zagranicznej31.
W Białej Księdze znajdują się również propozycje usprawnienia systemu
transferowego oraz działalności agentów sportowych. Odnośnie tego pierwszego, Komisja sugerowała utworzenie systemu informacyjnego oraz weryfikującego przeprowadzane transakcje, a w przypadku agentów, wskazała na
potrzebę uregulowania prawnego ich działalności. Ponadto, podniesiony został również problem ochrony nieletnich, korupcji i prania pieniędzy oraz
wydawania licencji.
Zakończenie
Rozważając kwestię międzynarodowego prawa sportowego w kontekście
prawa Unii Europejskiej należy wziąć pod uwagę fakt, iż zaangażowanie Unii
Europejskiej w sprawy sportu stało się nieuniknione. Unia Europejska ingeruje w wiele kwestii związanych ze sportem i jego funkcjonowaniem, ponieważ
znaczna część tych zagadnień wymaga jasnych i jednolitych reguł, ze względu
na istnienie rynku wewnętrznego Unii. Zaangażowanie Unii Europejskiej jest
w dużej mierze efektem komercjalizacji sporu oraz konfliktów prawa sportowego z prawem unijnym32. Począwszy od tzw. sprawy Bosmana, stało się
jasne, ze zaangażowanie Unii Europejskiej w regulacje prawa sportowego będzie się stopniowo zwiększać. Zdaniem ekspertów największą trudnością jest
odnalezienie balansu pomiędzy prawem do swobodnego przemieszczania się
i podejmowania pracy na terenie Unii, a stabilnością umów pomiędzy zawodnikami i klubami.
Należy jednak zaznaczyć, iż część przedstawicieli doktryny kwestionuje zaangażowanie Unii Europejskiej w regulowanie sportu z powodu jego
specyfiki oraz niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania autonomii,
The University of Liverpool and Edge Hill University, Study on the Assessment of
UEFA’s ‘Home Grown Player Rule’, 2013 r., s. 72.
32
B. Garcia Garcia, The European Union and the governance of football ..., s. 242.
31
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ponieważ takie oddziaływanie może powodować konflikty33. Zdaniem niektórych takie działania mogą przeszkodzić w wypracowaniu uniwersalnych,
ogólnoświatowych reguł. Z drugiej strony, interwencja Unii jest niezbędna
dla zapewnienia pewności prawa i ochrony ekonomicznych interesów podmiotów zaangażowanych finansowo, jak na przykład udziałowcy. W kontekście rozwoju prawa sportowego istotnym zagadnieniem będzie poszanowanie
wspomnianej wcześniej „specyfiki sportu”, jako kwestii, która odróżnia tę gałąź prawa od innych i tym samym sprawia, iż prawo sportowe cechuje się tak
wysokim poziomem autonomii.
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Summary

The development of international sport law in
the context of European Union law
The importance of sports law is growing due to many factors. First, pay attention to the economic aspect. The progressing commercialization of sport and the
increasing capital present in sport means that sport law is gaining in importance. In
addition, the professionalization and development of technology and science makes
it necessary to regulate numerous issues that have not previously appeared in sport,
such as new forms of doping. For this reason, it is necessary to establish regulations
that will ensure the effective functioning of sports law trading entities.
In my article, I plan to raise the issue of developing international sports law in
the context of EU law. Chapter I will present a historical sketch of the development
of sport law, including the most important regulations in this area of law.

Chapter II
will contain an analysis of the case law of the Court of Justice of the European Union
regarding sport law. In turn, Chapter III will be devoted to the analysis of EU legislation in the field of issues affecting the development of sport law.
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Kwestia rasowa w amerykańskim sporcie

Sport w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci spełnia bardzo ważną
kulturową i społeczną rolę. W przeciwieństwie do wielu innych państw aktywność fizyczna nabrała tam formy religii, a dwa z pośród trzech rdzennie
amerykańskich dyscyplin posiada wręcz wymiar narodowego symbolu. Mam
tutaj na myśli baseball oraz football (zwany na Starym Kontynencie footballem amerykańskim, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowy amerykański
charakter). Trzeciemu z tych sportów, czyli koszykówce, udało się z powodzeniem zaistnieć na arenach sportowych całego świata i w przeciwieństwie
do dwóch pierwszych jest uprawiany powszechnie. W związku z takim podejściem do aktywności fizycznej wydarzenia na sportowych boiskach niejednokrotnie wywoływały wielkie poruszenie w życiu całej Ameryki - chociażby
skandal korupcyjny zwany Black Sox Scandal1. Z drugiej strony wydarzenia
o poważnych konsekwencjach dla całego społeczeństwa amerykańskiego miały wielki wpływ na postawy zawodników oraz kształt zawodowych lig - połączenie dwóch drużyn National Football League w czasie II Wojny Światowej
z powodu braku zawodników tzw. Steagles2. Natomiast sami sportowcy są podziwiani nie tylko za swoje sportowe osiągnięcia, ale również za służbę ojczyźnie, jak i lokalnym społecznościom. Nie mogą zatem dziwić stawiane licznie
pomniki rozsiane po terytorium całego kraju zawodnikom, którzy sportową
działalność potrafili połączyć z pracą na rzecz społeczeństwa. Na tak trwałe
uhonorowanie zasłużyli sobie na przykład baseballista Ted Williams w Bostonie (służył w czasie II Wojny Światowej oraz Wojnie w Korei) oraz futbolista
1
D. A. Nathan, Saying It’s So: A Cultural History of the Black Sox Scandal, Chicago
2005, s. 2 .
2
Football and America: World War II, http://www.profootballhof.com/connect/
world-war-2-pg2, [dostęp: 04.11.2019].
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Pat Tillman (służył i zginął w Afganistanie).
W czynnym sporcie chodzi o to żeby pokonywać różnego rodzaju wyzwania, którymi mogą być między innymi postawione na torze przeszkody,
warunki atmosferyczne czy też zawodnicy przeciwnej drużyny. Jeżeli natomiast chodzi o sport podziwiany przez rzesze kibiców oraz kierowany przez
prezesów i menadżerów zawodnicy nieraz musieli pokonać o wiele trudniejsze przeszkody niż te, które czekały na nich na sportowych arenach. Warto
w tym kontekście wspomnieć o sytuacji finansowej zawodników na początkach funkcjonowania profesjonalnego footballu. Poczynając od tego że jeden
zawodnik musiał grać zarówno w ofensywie jak i defensywie, natomiast po
treningach i meczach musiał on pracować ponieważ pensja otrzymywana od
klubu nie pozwoliłaby mu normalnie funkcjonować3. Jednak znacznie poważniejszą przeszkodą dla społeczeństwa amerykańskiego oraz dla samych sportowców była sprawa segregacji rasowej, która pozostawiła bardzo bolesne piętno w dziejach Stanów Zjednoczonych. Miała ona również znaczący wpływ na
sytuacje w rozgrywkach. Jej powolne przełamywanie w sporcie miało duży
wpływ na postrzeganie tego problemu przez Amerykanów, a także wywarło
pośredni wpływ na formalne zakończenie praw Jima Crowa na południu Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy do prawnego zniesienia segregacji rasowej
doszło w 1964 roku, w momencie uchwalenia Civil Rights Act, to w Major
League Baseball (najważniejszej wówczas jak i obecnie lidze baseballu w USA)
już pod koniec lat 40. XX wieku prawo do gry zyskali pierwsi Afroamerykanie.
Dlatego w swoim eseju chciałbym omówić historie najbardziej wpływowych sportowców, których sportowe sukcesy oraz życie w sferze publicznej
sprawiły, że stali się oni bardzo istotnymi postaciami nie tylko w dziejach
sportu ale przede wszystkim bohaterami ruchu praw człowieka i obywatela. Sportowcami takimi niewątpliwie byli Jackie Robinson i Muhammad Ali.
Chociaż zarówno w aspekcie sportowym jak i politycznym reprezentowali
oni dwa różne nurty: sport drużynowy i indywidualny; pokojowo nastawione NAACP, a z drugiej strony stanowcze Nation of Islam. Kiedy pierwszy
z nich był pionierem przełamywania segregacji rasowej w sporcie, to drugi
z nich od początku swojej kariery miał praktycznie pełną swobodę uprawiania sportu. Lata ich sportowej aktywności wyznaczają również okres czasowy jaki zamierzam przedstawić w swojej pracy, opisując przemiany w sporcie
i społeczeństwie amerykańskich w latach 30-60. XX wieku oraz jaki wpływ

Evolution of the NFL Player: from everymen to superman, http://operations.nfl.com/
the-players/evolution-of-the-nfl-player/, [dostęp: 04.11.2019].
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na całokształt kwestii rasowej miał właśnie sport oraz poszczególni sportowcy.
Baseball, uważany przez wielu za najbardziej amerykański sport. Od
dekad odgrywał on istotną rolę w amerykańskiej kulturze, łączeniu pokoleń oraz budowaniu świadomości narodowej (jako dyscyplina właśnie stricte
amerykańska, którą pasjonowali się Amerykanie pochodzenia włoskiego, irlandzkiego i innych). Dlatego omawiając kwestie rasizmu w amerykańskich
sporcie należy przede wszystkim przyjrzeć się jak wyglądała kwestia dyskryminacji rasowej właśnie w baseballu, którego rola oraz popularność w latach
30-60 XX. wieku była największa pośród wszystkich dyscyplin sportowych
narodzonych w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też nie może dziwić fakt,
że wielu Afroamerykanów tak bardzo chciało zabłysnąć i zrobić karierę grając
w baseball. Jednak władze profesjonalnych lig baseballowych (w roku 1876
powstała National League, a w 1903 roku została utworzona, istniejąca do
dzisiaj Major League Baseball) były podatne na wydarzenia społeczno-polityczne i tym samym od lat 80. XIX wieku zaczęła w nich obowiązywać zasada
seperate but equal, wprowadzająca segregacje rasową. Odpowiedzią na taką
decyzję władz lig baseballowych było tworzenie tak zwanych kolorowych lig,
gdzie swoje umiejętności mogli swobodnie rozwijać baseballiści należący do
mniejszości rasowych, a na mecze te mogli swobodnie chodzić afroamerykańscy kibice. W ten sposób w 1920 roku powstała Negro National League, pierwsza tak duża liga bo obejmująca w szczytowym okresie aż dziewięć drużyn
z siedzibami między innymi w Chicago, Cincinnati, Detroit, a także w południowych miastach takich jak Memphis, Louisville czy Birmingham. Swoje
założenie zawdzięcza ona byłemu baseballiście Rube Fosterowi, który miał
niesamowite wyczucie organizatorskie i dobrze rozumiał on, że coraz większa społeczność Afroamerykanów mieszkający w wielkich miastach północnych Stanów Zjednoczonych będzie zainteresowana własnymi rozgrywkami
baseballowymi4. Tym samym jeżeli chodzi o popularność tych rozgrywek to
trzeba przyznać, że największe i zarazem najlepsze kluby przyciągały na swoje
stadiony kilkutysięczne tłumy5, natomiast mniej utytułowane kluby generowały mniejszą publikę i tym samym mniejsze zyski ze sprzedaży biletów co też
było główną przyczyną ich szybkiego upadku np.: w Cleveland w przeciągu
pięciu lat powstały aż cztery drużyny, ale żadna z nich nie rozegrała więcej niż
jeden sezon. Jednak ta pierwsza, przeznaczona dla Czarnych, liga nie przetrwała próby czasu oraz problemów ekonomicznych związanych z Wielkim
C. C. Alexander, Our game: An American Baseball History, Nowy Jork 1991, s. 154.
A Calendar, Including Newspaper Clippings of the 1920 Chicago American Giants,
Wpis z 28 lutego 1920 r., http://negroleagues.bravehost.com/aab.html, [dostęp: 05.11.2019].
4
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Kryzysem i w 1931 została ona rozwiązana. Pomimo kłopotów gospodarczych
w USA potrzeba gry w baseball była silniejsza i już po dwóch latach powstała
tak zwana druga Negro National League, w której w skład wchodziła między
innymi drużyna o bardzo wymownej nazwie New York Black Yankess. Liga ta
funkcjonowała do 1948 roku. Jednak to założona w 1937 roku Negro American League odniosła prawdziwy sukces, jeżeli chodzi o jej skład i lokalizacje
drużyn to była ona bardzo podobna do pierwszej NNL, a jej działalność przypadła na bardzo ważne wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych, pierwszym z nich była druga Wojna Światowa, która dotknęła w pewnym stopniu
zawodników NAL i MLB (wielu z nich służyło i zginęło w czasie działań
wojennych6) , drugim ważnym wydarzeniem było ostateczne przełamanie segregacji rasowej w 1947 roku (chociaż decyzja o podtrzymaniu zakazu integracji podjęta przez zarząd ligi MLB nie napawała optymizmem w styczniu
roku 19467). Działalność przedstawionych powyżej organizacji sportowych
oraz ogromnej liczby zawodników i działaczy sportowych w wyraźny sposób
ukazuje, że jeżeli chodzi o segregacje rasową i związane z nią prawa Jima Crowa, Afroamerykanom doskwierał nie tylko brak praw politycznych, ale również możliwość realizowania się w bardziej przyziemnych kwestiach jakim jest
uprawianie profesjonalnego sportu (pomimo tej przyziemności trzeba pamiętać, że gra w MLB oprócz sławy zapewniała dobry zarobek).
Jeżeli chodzi o kwestie prawne to oprócz wspomnianego wcześniej głosowania klubów MLB ze stycznia roku 1946, to trudno znaleźć oficjalny
dokument, który wprost zakazywałby udziału Czarnym w profesjonalnych
rozgrywkach. Powodem tego jest to, że segregacja rasowa w baseballu miała
charakter nieformalny. Już na początku funkcjonowania profesjonalnego baseballu National Association of Base Ball Players w 1867 roku radziła podległym
drużynom aby nie kontraktowały one Afroamerykanów. Głównie chodziło
o uniknięcie problemów natury politycznej. Pomimo tego kilka zespołów zdecydowało się na zatrudnienie Czarnych zawodników (bracia Weldy i Moses
Walkerowie)8. Jednak wraz z nastaniem rządów praw Jima Crowa (usankcjonowanych wyrokiem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z roku 1896

6
Baseball in Wartime: Willard Brown, http://www.baseballinwartime.com/player_biographies/player_biographies.htm, [dostęp: 05.11.2019].
7
C. C. Alexander, Our game: An American Baseball History, Nowy Jork 1991, s. 201.
8
Baseball: Segregation. American Decades, http://ic.galegroup.com/ic/uhic/Refere
nceDetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Referen
ce&jsid=f055a50f9e14b1e0b6f0be5b24db6813&action=2&catId=&
documentId=GALE%7CCX3468300301&u=mlin_m_carlisle&zid=d73b8d7fc1a2b9
25f623ab283f50bdc0, [dostęp: 06.11.2019].
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w sprawie Plessy v. Ferguson) coraz więcej zespołów oraz białych zawodników
pochodzących z południa USA protestowało przeciwko grze Czarnych w profesjonalnych ligach (dochodziło do anulowania meczów z drużynami, które
miały takich zawodników, a także do konfliktów wewnątrz drużyn). W ten
sposób w latach 1887-1947 Afroamerykanie byli nieformalnie pozbawieni
prawa do gry w profesjonalnych drużynach baseballowych. Jeżeli przez pierwsze czterdzieści lat trwania tego zakazu Czarni zawodnicy jak i aktywiści społeczni nie podejmowali stanowczych działań aby ukrócić ten stan, to sytuacja
ta zmieniła się w latach 30. XX wieku. Wtedy to też w prasie codziennej wydawanej przez społeczność Afroamerykańską w wielkich ośrodkach miejskich
pojawiały się artykuły i listy otwarte do środowiska baseballowego aby zezwoliło ono na profesjonalną grę Czarnym. Nie przypadkiem teksty takie były
publikowane w miastach gdzie działały najbardziej znane drużyny z Negro
Leagues (Chicago, Nowy Jork czy też Baltimore)9. Natomiast w latach czterdziestych dochodziło do pikiet pod stadionami drużyn MLB w Chicago i Nowym Jorku w czasie których aktywiści na rzecz praw obywatelskich domagali
się od komisarza ligi aby ten wywarł wpływ na właścicieli drużyn i wprowadził
nakaz zatrudniania Czarnych zawodników. Jednak Kenesaw Mountain Landis był w tej kwestii nieprzejednany. Co do samej postaci komisarza Landisa
wśród historyków baseballu trwają spory czy był on osobiście nieprzychylnie
nastawiony do Czarnych zawodników czy zachowywał się pragmatycznie spodziewając się jakie komplikacje może spowodować decyzja o dopuszczeniu
Afroamerykanów do gry w MLB. On sam w 1942 roku wyraźnie stwierdził,
że za jego rządów nie było zakazu gry Czarnych w MLB (co jest prawdą, bo
w żadnym regulaminie organizacji gry w MLB nie było takiego zakazu) i nie
miałby on nic przeciwko gdyby drużyna zatrudniała jednego czy nawet dwudziestu jeden Afroamerykanów10. Jednak czym innym są deklaracje, a czym
innym faktyczne działania, czyli brak jakiekolwiek działań mających na celu
rozwiązanie problemu segregacji rasowej w MLB. Trzeba pamiętać, lecz nie
traktować tego jako usprawiedliwienia, że przeważająca większość właścicieli
klubów oraz osób zarządzających ligą pochodziło z pokolenia Amerykanów
urodzonych bezpośrednio po Wojnie Secesyjnej oraz w czasach Rekonstrukcji, tym samym kwestie segregacji były dla nich czymś powszechnym i albo
ją w pełni akceptowali albo w przyczyn pragmatycznych nie chcieli zmieniać
9
P. Dreier, The Real Story of Baseball’s Integration That You Won’t See in 42, "The
Atlantic" 2013, 11.04., s. 35.
10
D. Pietrusza, Judge and Jury: The Life and Times of Judge Kenesaw Mountain Landis,
Indiana 1998, s. 417-418.
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stanu rzeczy. Kolejnymi wartymi wspomnienia działaniami było umożliwienie wygłoszenia przemówienia na corocznym zjeździe właścicieli drużyn
MLB przez Czarnoskórego dziennikarza sportowego Samiego Lacyego oraz
aktora i członka Partii Komunistycznej Paula Robesona. Jednakże w planach
konferencji nie było przewidziane zadawanie pytań i dyskusji nad tymi wystąpieniami11. Mimo wszystko praca u podstaw zaczynała przynosić rezultaty
i w 1945 roku pod presją lokalnych polityków kluby z Bostonu (radny miasta Isadore Muchnik zagroził nawet wprowadzeniem uchwały zakazującej
używania stadionu miejskiego w każdą niedzielę przez miejscowych Red
Sox), Pittsburgha i Chicago zorganizowały treningi z udziałem najlepszych
zawodników Negro Leagues12. Jednym z trenujących w Bostonie był Jackie
Robinson. Równocześnie do tych wydarzeń trwały zmagania wojenne gdzie
Amerykanie walczyli na dwóch frontach z Niemcami oraz Japonią. Również
w amerykańskiej armii panowała segregacja rasowa, chociaż żołnierze pomimo odmiennych kolorów skóry oddawali za swój kraj życie o tej samej wartości. Taka sytuacja przelała czarę goryczy i w związku z nią padło wiele ostrych słów do osób kierujących państwem jak i ligą baseballu.
W 1945 roku radny miasta Nowy Jork, należący do Partii Komunistycznej,
Benjamin J. Davis rozdystrybuował po swoim mieście ulotkę, na której był fotografie dwóch Afroamerykanów jednym z nich był poległy żołnierz, a drugim zawodnik baseballu, dopełniał ją ostry lecz trafny opis sytuacji panującej wówczas
w Ameryce „Good enough to die for his country, but not good enough for organized baseball"13. W tym samym mieście w 1945 roku pod wpływem stanowego ustawodawstwa o zakazie dyskryminacji przy zatrudnieniu, Ives- Quinn
Anti-discrimination Bill, burmistrz Fiorello LaGuardia powołał specjalny zespół badający powody braku zatrudnienia Czarnych zawodników przez trzy
nowojorskie zespoły, czyli Yankees, Dodgers i Giants14. Pod wpływem tych
działań, a przede wszystkim odważnym i wizjonerskim podejściem menadżera
Brooklyn Dodgers, Brancha Rickeya, w październiku 1945 do rezerw zespołu
dołączył Jackie Robinson. Rickey motywowany przekonaniami religijnymi,
moralnymi jak również sportowymi i ekonomicznymi rozpoczął poszukiwania pierwszego Czarnego zawodnika w profesjonalnym baseballu od blisko
60 lat już w 1943 roku, gdy uzyskał zgodę władz drużyny. Wiedział on, że
How Paul Robeson Helped Jackie Robinson, http://www.nytimes.com/1987/05/02/
opinion/l-how-paul-robeson-helped-jackie-robinson-479587.html, [dostęp: 06.11.2019].
12
J. Eig, Opening Day: The Story of Jackie Robinson’s First Season, Nowy Jork, 2007,
s. 136.
13
R. Scott, Jackie Robinson, Nowy Jork 1989, s. 15.
14
L. A. Heaphy, The Negro Leagues 1869-1960, Jefferson, 2003, s. 195.
11
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musi on znaleźć odpowiedniego zawodnika który będzie silny i gotowy do
tego wyzwania zarówno fizycznie jak i psychicznie.
Takim właśnie zawodnikiem był Robinson, uczęszczał on do Uniwersytetu Kalifornijskiego (UCLA), odbył on dwuletnią służbę wojskową i był
uzdolnionym zawodnikiem Kansas City Monarchs z ligi NAL. Dzięki ogromnej popularności MLB i występującemu w niej Robinsonowi, cała Ameryka
pośrednio dotknęła tematu istniejącego w ich państwie rasizmu i segregacji rasowej. Stało się tak ponieważ zawodnik ten wielokrotnie w czasie meczów był
obrażany ze strony kibiców oraz samych zawodników drużyny przeciwnej15,
dodatkowo w Stanach gdzie panowała segregacja rasowa nie mógł spać w tych
samych hotelach co inni zawodnicy z jego drużyny, a niekiedy jego występy
były zagrożone ponieważ Afroamerykanin nie mógł występować na jednym
boisku razem z białymi zawodnikami16. Problem ten może nie był tematem
pierwszych stron gazet, ale coraz więcej osób zaczynało sobie zdawać sprawę
z realiów panującej w stanach południowych segregacji rasowej oraz z problemem rasizmu. W ten sposób sport, który w szczególności w USA traktowany
jest niczym religia niż czysta rozrywka, otworzył oczy wielu osobom na poważniejsze tematy, a samo traktowanie czarnoskórych zawodników stało się
zaczątkiem dyskusji o braku praw obywatelskich bardzo dużej części tej grupy społecznej w Stanach Zjednoczonych. Warto w tym miejscu wspomnieć,
że rok po debiucie Robinsona w MLB, prezydent Harry Truman podpisał
Rozporządzenie Wykonawcze 9981, na mocy którego zakazano segregacji rasowej w armii amerykańskiej. Jest to istotne z dwóch powodów, po pierwsze
ponad sto tysięcy Afroamerykanów, w tym Robinson i inni Czarni pionierzy
w MLB, wałczyło za USA w czasie II Wojny Światowej pomimo dużo gorszego traktowania na froncie jak i własnej ojczyźnie, a po drugie był to początek formalnej desegregacji w Ameryce. Te dwa z pozoru różne wydarzenia w
dziejach USA dawały jej obywatelom promyk nadziei, że pewnego dnia nadejdą lepsze czasy, kiedy wszyscy będą równi wobec prawa. O powszechności
tych marzeń mogą świadczyć liczne utwory muzyków gatunku soul (na czele
z utworem Sama Cooke A Change Is Gonna Come), które idealnie oddają panujące wówczas nastroje społeczne. Jeżeli natomiast chodzi o aspekt sportowy
zatrudnienia Robinsona, to trzeba przyznać że był to bardzo udany ruch ze
strony Rickeya, w czasie dziesięciu sezonu zawodnik ten: był jednym z liderów
K. Reilly, Philadelphia Issues Apology to Jackie Robinson for Racism, http://time.
com/4278774/philadelphia-apology-jackie-robinson-racism/, [dostęp: 06.11.2019]..
16
J. Robinson, Desegregation Begins with a Baseball http://www.crf-usa.org/black-hist
ory-month/jackie-robinson, [dostęp 6.11.201
15
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drużyny z Brooklynu, zdobył nagrodę dla najlepszego debiutanta, wystąpił
w sześciu Meczach Gwiazd, pomógł Dodgersom wygrać mistrzostwo ligi
w 1955 roku oraz zainkasował blisko 300 tysięcy dolarów (za pierwszy sezon otrzymał kontrakt na 5 tys. dolarów, a już trzy lata później zarobił
35 tys. dolarów i był najlepiej opłacanym zawodnikiem brooklyńskiej drużyny17). Co ważne po jej zakończeniu Robinson, wykorzystał swoją rozpoznawalność oraz pozycję społeczną jaką uzyskał niewątpliwie dzięki sportowym
sukcesom i obok działalności biznesowej rozpoczął działalność w National
Association for the Advancement of Colored People. Jak sam podkreślał uważał
on, że zmiany które zaszły w świecie sportu, czyli udzielenie zezwolenia na
grę w ligach zawodowych czarnoskórym zawodnikom, mogą mieć pozytywny
wpływ na inne aspekty życia codziennego w Stanach Zjednoczonych i pozwolą na zniesienie segregacji rasowej w takich dziedzinach jak komunikacja, edukacja i innych18. W swojej działalności na rzecz praw obywatelskich
w USA utrzymywał on kontakt listowny z prezydentami USA Eisenhowerem, Kennedym, Johnsonem i Nixonem namawiając ich do aktywnej pracy
na rzecz poprawy sytuacji Afroamerykanów w kraju. Uczestniczył on również
w wielu marszach organizowanych przez dr Martina Luthera Kinga, w tym między innymi w najsłynniejszym z nich w marcu 1953 w Dystrykcie Kolumbia.
W 1964 r. wspomógł on otwarcie Freedom National Bank z siedzibą w Harlemie, którego celem było wsparcie dla Afroamerykańskich biznesmanów,
którzy mieli bardzo wielkie trudności z uzyskaniem pożyczek w innych bankach. W czasie tej aktywności nie zapomniał on całkowicie o świecie sportu
i również na tym polu rozpoczął kolejny etap o równe traktowanie, stało się
tak ponieważ żadna z drużyn, w których było coraz więcej Czarnych zawodników, nie miała trenerów ani pracowników zarządu afroamerykańskiego
pochodzenia. Na znak protestu, w powyższej kwestii, w 1969 roku odrzucił
on zaproszenie na pokazowy mecz Old-Timers19. Następnie, w 1972 roku,
przed oddaniem honorowego pierwszego rzutu w meczu finałowym ligi MLB,
ponownie podniósł on brak Afroamerykanów na szczeblu decyzyjnym klubów. Jego kolejne marzenie w walce o równouprawnienie spełniło się dopiero
w 1974 roku (Frank Robinson został menadżerem Cleveland Indians), jednak Jackie Robinson nie dożył tego momentu gdyż umarł kilka tygodni po
A. Santella, Jackie Robinson Breaks a Color Line, Chicago, 1996, s. 17.
J. G. Hylton, American Civil Rights and the Legacy of Jackie Robinson, Marquette
Sports Law Review, vol. 8, Issue 2 Spring, 1998, s. 398-399.
19
M. S. Schmidt, A, Keh, Baseball’s Praised Diversity Is Stranded at First Base, http://
www.nytimes.com/2010/08/12/sports/baseball/12baseball.html?_r=1&hpwl, [dostęp: 06.11.
2019].
17
18
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wspomnianym wcześniej meczu World Series.
W ten sposób w 1947 roku nieformalny zakaz integracji zawodników
różnych ras w MLB został zniesiony. Kolejnymi Afroamerykanami, którzy dołączył do MLB był Larry Doby (mistrz MLB z 1948 roku z Cleveland Indians,
siedem występów w Meczu Gwiazd), który zadebiutował w lidze zaledwie
trzy miesiące po Robinsonie, kolejnymi wielkimi postaciami amerykańskiego
baseballu, którzy swoją postawą na boisku ostatecznie przełamali segregację
rasową w profesjonalnym baseballu byli Minnie Minoso (dziewięciokrotny
uczestnik Meczu Gwiazd i zarazem pierwszy Kubańczyk w lidze), Ernie Banks
(czternaście występów w Meczu Gwiazd) oraz Elston Howard (sześciokrotny
mistrz MLB z New York Yankees, dwunastokrotny uczestnik Meczu Gwiazd),
który debiutował w lidze osiem lat po Jackie Robinsonie oraz po przełomowym orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z roku 1954
w sprawie Brown v. Board of Education of Topeka, które to formalnie zakończyło porządki praw Jima Crowa. Jeżeli do końca lat 50. XX wieku do MLB
dołączyło zaledwie siedemnastu Czarnych zawodników, to w kolejnych dekadach ich udział w lidze był zdecydowanie wyższy choć nigdy nie był dominujący jak w innych dyscyplinach sportowych popularnych w Ameryce20.
W tym miejscu chciałbym przejść do omówienia sportowej oraz publicznej działalności innego wybitnego amerykańskiego sportowca jakim był
bokser Muhammad Ali. Postanowiłem dokonać omówienia tej postaci oraz
dyscypliny sportowej jaką uprawiał, ponieważ boks pomimo tego, że swoje
korzenie ma w świecie antycznym, to w latach 20-50. XX wieku był po jednym z najpopularniejszych sportów w USA (mówi się wręcz o Złotej Erze
Boksu21). Natomiast bokserscy mistrzowie byli bohaterami dla fanów w całym
kraju. Opisane wcześniej czasy segregacji rasowej dotknęły również wielu bardzo utalentowanych Afroamerykańskich bokserów, którzy najczęściej mogli
walczyć tylko pomiędzy sobą ponieważ w wielu stanach istniało prawodawstwo zakazujące walk mieszanych. Natomiast jeżeli chcieli walczyć z białymi
musieli być przede wszystkim wysokiej klasy pięściarzami (chociaż niektórzy
z nich byli za dobrzy i przez to odmawiano im prestiżowych walk np.: Harry
Wills pomimo swej klasy i wielkiej chęci nie doczekał się walki z Jackiem

20
P. Hagen, Study: Decline in African-American players overstated, http://m.mlb.com/
news/article/44425610/study-decline-in-number-of-african-american-players-in-mlb-overstated/, [dostęp: 06.11.2019].
21
J. Curl, Jersey Joe Walcott: A Boxing Biography, Jefferson 2012, s. 204..
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Dempseyem22) lub walki te musiały odbyć się w stanach nie dotkniętych
segregacją, a przede wszystkim chęć walki musiał wyrazić biały bokser. Do
najwybitniejszych pięściarzy, którzy musieli zmagać się nie tylko z przeciwnikami na ringu, ale również z segregacją rasową należą: pierwszy Czarny mistrz
świata wagi ciężkiej Jack Johnson, który tytuł zdobył w 1908 roku w odległej
Australii. Jego zwycięstwo wywołało wielkie poruszenie w świecie profesjonalnego boksu i rozpaczliwie poszukiwano białego boksera, który byłby w stanie
go pokonać. Jeden z pretendentów, Stanley Ketchel, był nawet określany jako
Great White Hope23, jednak on oraz kolejny rywal został bardzo łatwo pokonany przez Johnsona i wpływowe osoby postanowiły zdyskredytować go
w inny sposób. Johnson był bowiem znany ze swojej wielkiej słabości do kobiet, w tym również białych co dodatkowo rozwścieczało jego przeciwników.
W 1912 roku został on oskarżony o transport prostytutki i następnie uznany
za winnego przez ławę przysięgłych złożoną z wyłącznie białych mężczyzn oraz
skazany na karę pozbawienia wolności przez znanego nam sędziego Kenesaw
Mountain Landisa24. Jednak do dzisiaj istnieją poważne wątpliwości co do
winy boksera, który i tak chwilowo uniknął kary ponieważ zbiegł do Kanady
(do ojczyzny powrócił w 1920 roku i odbył wymierzoną karę). W międzyczasie w 1915 roku stracił on tytuł mistrza na rzecz Jessiego Willarda, walka
odbyła się w Hawanie. Pomimo tego, że poza ringiem Johnsona nie interesowała praca na rzecz organizacji walczących o prawa człowieka, to był on przez
wielu Czarnych uznawany za bohatera oraz wzór do naśladowania jako osoba,
która pomimo przeciwności potrafiła walczyć z wrogo nastawionym do niego
systemem oraz która przetarła szlak do sukcesów na ringu dla kolejnych generacji Afroamerykańskich pięściarzy. Trzeba zauważyć, że dzięki pierwszym
dużym sukcesom kilku Czarnoskórych pięściarzy, ich talentowi oraz ogólnoświatowej popularności boksu (dużo z nich odbywało swoje walki poza USA),
kolejne generacje pięściarzy mieli już zdecydowanie łatwiejszy dostęp do walk
z białymi na terenie USA. Nie oznacza to, że boks stał się wolny od rasizmu,
bowiem obostrzenia co do walk międzyrasowych istniały do końca lat 50.
XX wieku, a pełni uprzedzeń byli działacze, zawodnicy jak i fani boksu. Przełomową postacią był Joe Louis, który na początku swojej kariery był w sposób
D. Hinckley, The Man Who didn’t fight Dempsey, http://www.nydailynews.com/
archives/news/man-didn-fight-dempsey-harry-wills-chapter-131-article-1.515138 [dostęp 06.
11.2019].
23
B. Lowitt, Johnson’s win breaks boxing’s racial barrier, http://www.sptimes.com/
News/102199/Sports/Johnson_s_win_breaks_.shtml, [dostęp: 06.11.2019].
24
R. Flatter, Johnson boxed, lived on terms, http://www.espn.com/sportscentury/feat
ures/00014275.html, [dostęp: 06.11.2019].
22
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złośliwy i małostkowy określany przez amerykańską prasę jako Coffe-Colored
KO King oraz The Brown Bomber25. Jednak to nie zdobycie tytuły mistrza
świata wagi ciężkiej w 1937 roku, ani też dwie genialne walki z niemieckim
mistrzem Maxem Schmelingiem nie powstrzymały prasy od tego pogardliwego zwracania się do Louisa. Dopiero jego udział w II Wojnie Światowej oraz
podarowanie znacznych sum pieniędzy na amerykańską armię odwróciło ten
trend. Trzeba też zauważyć, że wraz z jego sukcesami zaprzestano walk o tytuł
World Colored Heavyweight Championship (tytuł ten był nadawany nieoficjalnie dla najlepszych Czarnoskórych bokserów, którzy nie mogli zmierzyć się
w walce z białymi mistrzami26), które były przyznawane od 1876 roku. Niestety jego problemy finansowe oraz próba zdobycia nowych środków finansowych, chociażby poprzez zabawianie gości w hotelach Las Vegas sprawiły,
że zamiast po zakończeniu kariery stać się orędownikiem walki o prawa obywatelskie zaczął on być określany przez innych Afroamerykanów jako Wuj
Tom (w tym przez Muhammada Aliego)27. W 1960 roku gdy wielu uznanych
Czarnoskórych pięściarzy, którzy przełamywali segregację w zawodowym
boksie, powoli kończyło swoje profesjonalne kariery, na ringu, a później także
w przestrzeni publicznej, pojawił się Cassius M. Clay.
Drugą postacią, która wywarła niesamowity wpływ na amerykański sport
oraz kwestie rasizmu jest właśnie Muhammad Ali. Szczyt jego kariery nastąpił
w momencie gdy prawa Jima Crowa zostały już formalnie zniesione, a kolejne ustawy federalne wyrównywały uprawnienia wszystkich obywateli USA
i przywracały podstawowe prawa i wolności. Jednak w mentalności wielu polityków, a tym bardziej zwykłych obywateli panowało uprzedzenie i niechęć
do pełnej integracji. Nim jednak Ali zaczął osiągać sportowe sukcesy oraz
wykorzystywać swoja popularność do walki o sprawiedliwość społeczną musiał on od urodzenia zmagać się z trudami segregacji rasowej w rodzinnym
Kentucky. Co istotne sportowiec ten urodził się jako Cassius Clay, a zmiana
nazwiska i przede wszystkim wyznania w roku 1965 ściśle wiązała się z walką
o prawa obywatelskie Afroamerykanów. Uważał on bowiem, podobnie jak
jego główni mentorzy z organizacji Nation of Islam (zrzeszająca Czarnych
muzułmanów w Stanach Zjednoczonych) Elijah Muhammad i Malcom X,
J. Lousi – The Brown Bomber, http://sports.jrank.org/pages/2931/Louis-Joe-BrownBomber.html, [dostęp: 06.1.2019].
26
World Colored Heavyweight Championship, http://boxrec.com/media/index.php/
World_Colored_Heavyweight_Championship, [dostęp: 06.11.2019].
27
J. Blears, The Power and Glory – Joe Louis vs Muhammad Ali, http://wbcboxing.
com/wbceng/news/4925-the-power-and-the-glory-joe-louis-vs-muhammad-ali, [dostęp: 06.
11.2019.
25
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że Islam jest religią jego przodków, którzy kiedyś siłą zostali sprowadzeni do
USA i pozbawieni swojej wiary. Tym samym chrześcijaństwo było w ich opinii obcą im kulturowo religią oraz wyznaniem ich właścicieli i późniejszych
ciemiężycieli28. To głównie przez wpływy tak radykalnych działaczy Muhammad Ali często postrzegany był nie za obrońcę praw człowieka, ale za rasistę, który postrzegał wszystkich białych jednakowo czyli jako wcielenie zła.
W początkowej fazie swojego politycznego zaangażowania działał on pochopnie i był pod widocznym wpływem radykalnych teorii liderów Nation
of Islam, otwarcie krytykował poglądy Dr Martina Luthera Kinga twierdząc
przy tym, że nie wyobraża sobie wspólnej koegzystencji pomiędzy białymi
i czarnymi. Jednak jeżeli chodzi o pozytywny wymiar działalności Alego w
kwestie praw obywatelskich, a także ogólnej napiętej sytuacji panującej w
USA w latach 60. XX wieku, należy wspomnieć o jego odmowie wstąpienia
do amerykańskiej armii, co wiązało się z niemal pewnym wylotem na misję
w Wietnamie. Kiedy w 1966 roku dostał on powołanie do Armii, odmówił
on wstawienia się do jednostki tłumacząc swoją decyzję nie tylko względami
religijnymi, Islam zabraniał mu walki, która nie wiązała się z nakazem Boga
bądź jego Proroka i co najistotniejsze była to walka prowadzona przez chrześcijan (czyli białych Amerykanów). Dodatkowo podkreślił on względy rasowe
mówiąc że żaden członek bojówki Vietcongu nie nazwał go nigdy „Czarnuchem”29. Jego działanie choć miało wymiar ściśle osobiste, było wyrazem protestu wysyłaniu setek młodych Afroamerykanów, którzy mieli walczyć i ginąć
w imieniu kraju, który nie gwarantował im bezpieczeństwa jak i ochrony ich
godności na własnej ziemi. Inną sprawą było podkreślenie bezsensowności tej
wojny (czym zyskał sobie wyrazy wsparcia od przedstawicieli nie tylko Afroamerykańskich organizacji na rzecz zaprzestania działań zbrojnych). Działanie to oczywiście spowodowało reakcje i nie tylko władz federalnych, ale
również organizacji sportowej regulującej walki bokserskie. W tym samym
czasie doszło do załagodzenia wcześniejszego konfliktu z Dr Kingiem, który
w 1967 roku wyraźnie sprzeciwił się eskalacji działań wojennych i wysyłaniu
tysięcy Afroamerykanów na front (Ali wysyłanawet życzliwy telegraf do aresztowanego Pastora)30. Sąd uznał Muhammada Alego winnym niewstawienia
się na wezwanie komisji poborowej, a wspomniana organizacja zawiesiła jego
E. J. Gorn, Muhammad Ali: The People’s Champ, Chicago 1998, s. 93-94.
S. Regalado, Sarah K. Fields, Sport and the Law: History and Cultural Intersections,
Fayeteville,2014, s. 9.
30
J. Staufenberg, Muhammad Ali: symbol of the Civil Right movements, http://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muhammad-ali-symbol-of-the-civil-rightsmovement-a7065361.html, [dostęp: 07.11.2019].
28
29
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licencje na uprawianie boksu i co gorsza odebrała mu tytuł mistrza świata wagi
ciężkiej, który zdobył 3 lata wcześniej. Cała sprawa zakończyła się w pierwszej połowie 1971 roku przed sądem najwyższym, który decyzją 8-0 uznał że
w wyniku wcześniejszego procedowania doszło do błędów w interpretacji i
zaakceptowaniu odmowy wstawiennictwa przed komisją poborową wskutek
użycia klauzuli sumienia31. Warto również nadmienić filantropijną działalność boksera, który przeznaczał cześć swoich zarobków na organizacje niosące
pomoc Afroamerykanom, w szczególności wpływające na rozwój gospodarczy
Czarnych społeczności32. Wielokrotnie zabierał on głos w debacie politycznej,
wyrażał on poparcie politykom i organizacjom społecznym, które były bliskie
jego przekonaniom. Muhammad Ali nie tylko swoimi sportowymi sukcesami,
ale również poświęceniem własnej kariery dla wyższych celów, zapisał się w
historii amerykańskiego ruchu o prawa obywatelskie Afroamerykanów.
Podsumowując, na podstawie tych dwóch opisanych przeze mnie sportów, należy stwierdzić, że amerykański sport, a jeszcze bardziej społeczeństwo,
mogą być wdzięczne dwóm osobistością, których życiorysy i walkę przedstawiłem w swoim eseju. Ponieważ dzięki ich niezwykłemu uporowi oraz chęci
pokonywania przeszkód zdołali oni poświecić swoje prywatne życie aby po
przez sport wpłynąć na walkę o równouprawnienie wszystkich Amerykanów.
Bardzo ważne jest to, że Robinson oraz Ali oprócz samej aktywności fizycznej,
która i tak już swoją obecnością w mediach pośrednio odnosiła się do problematyki rasowej w USA, byli zdolni do tego aby głośno mówić i protestować
przeciw segregacji. Potrafili oni wykorzystać swoją pozycję oraz popularność,
zdając sobie sprawę że swoją aktywnością w życiu społecznym przyciągną
większą uwagę mediów oraz polityków. Każdy z nich odegrał przełomową rolę
dla ruchu praw obywatelskich. Robinson będąc pierwszym Czarnoskórym baseballistom w MLB w XX wieku otworzył drzwi nie tylko do ligi baseballu,
ale również footballu oraz koszykówki, które pod wpływem działań MLB doprowadziły do podobnej integracji w swoich ligach. Natomiast Ali mógł bez
większych problemów przystąpić do uprawiania zawodowego boksu na najwyższym poziomie, jednak widział on, że gdy w sporcie Afroamerykanie radzą
sobie już bardzo dobrze (na przykład NBA lat 60. XX wieku przeżywała swoistą rewolucję ponieważ rosnąca liczba Czarnoskórych graczy spowodowała
przyspieszenie tempa gry33) to w życiu codziennym tysiące z nich wciąż zmaga
Tamże, s. 14.
M. Ezra, Muhammad Ali: The Making of Icon, Filadelfia 2009, s. 152.
33
G. M. Pomerantz, Wilt, 1962: The Night of 100 Points and Dawn of a New Era,
Nowy Jork, 2005, s. 123.
31
32
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się z dyskryminacją i dodatkowo podobnie jak w czasach II Wojny Światowej
są oni wysyłani do walki za kraj, który nie potrafi zapewnić im najbardziej
podstawowy praw. Dzisiejsi Afroamerykańscy sportowcy biorą przykład z
poza sportowej działalności Robinsona i Alego i nie boją się podnieść głosu
sprzeciwu w przypadkach gdy USA wciąż zmaga się z problemem rasizmu
(głośne ostatnio wsparcie organizacji Black Lives Matter, siedzenie bądź klęczenie w czasie odgrywania hymnu państwowego) oraz innymi nierównościami
społecznymi (np.: działalność fundacji założonych przez najlepiej opłacanego
obecnie koszykarza LeBrona Jamesa, które mają wspomagać społeczność stanu Cleveland). Obecnie, przedstawione przeze mnie postacie są legendami
i bohaterami, na temat których napisano dziesiątki książek oraz nakręcono
podobną liczbę filmów. W szczególności ważne jest coroczne upamiętnienie
postaci Robinsona – w dniu 15 kwietnia każdego roku zawodnicy oraz trenerzy wszystkich klubów MLB ubierają koszulki z jego numerem. Przy tej okazji
kibice mają możliwość poznać historię pionierów procesu integracji w MLB.
Pamięć o nich oraz ciężkich czasach i warunkach w jakich przyszło im żyć i
uprawiać sport powinna być żywa wśród wszystkich Amerykanów, aby już
nigdy nie doszło do przejawów dyskryminacji ze względu na rasę.

Bibliografia:
A Calendar, Including Newspaper Clippings, of the 1920 Chicago American
Giants, Wpis z 28 lutego 1920 r., http://negroleagues.bravehost.com/aab.
html [dostęp: 5.09.2016].
Alexander Charles C., Our game: An American Baseball History, Nowy Jork
1991.
Baseball: Segregation. American Decades, http://ic.galegroup.com/ic/uhic/
ReferenceDetailsPage/DocumentToolsPortletWindow?displayGroupName=Reference&jsid=f055a50f9e14b1e0b6f0be5b24db6813&action=2&catId=&documentId=GALE%7CCX3468300301&u=mlin_m_carlisle&zid=d73b8d7fc1a2b925f623ab283f50bdc0 [dostęp: 06.09.2016].
Baseball in Wartime: Willard Brown, http://www.baseballinwartime.com/
player_biographies/player_biographies.htm [dostęp: 05.09.2016].

174

KWESTIA RASOWA W AMERYKAŃSKIM SPORCIE.

Blears James, The Power and Glory – Joe Louis vs Muhammad Ali, http://
wbcboxing.com/wbceng/news/4925-the-power-and-the-glory-joe-louis-vs-muhammad-ali [dostęp: 06.09.2016].
Curl James, Jersey Joe Walcott: A Boxing Biography, Jefferson 2012.
Dreier Peter, The Real Story of Baseball’s Integration That You Won’t See in 42,
"The Atlantic" 2013, 11.04.
Eig Jonathan, Opening Day: The Story of Jackie Robinson’s First Season, Nowy
Jork 2007.
Evolution of the NFL Player: from everymen to superman, http://operations.nfl.
com/the-players/evolution-of-the-nfl-player/ [dostęp: 04.09.2016].
Ezra Michael, Muhammad Ali: The Making of Icon, Filadelfia 2009.
Flatter Ron, Johnson boxed, lived on terms, http://www.espn.com/sportscentury/features/00014275.html, [dostęp: 06.09.2016].
Football and America: World War II, http://www.profootballhof.com/connect/world-war-2-pg2 [dostęp: 04.09.2016].
Gorn Elliot J., Muhammad Ali: The People’s Champ, Chicago 1998.
Hagen Paul, Study: Decline in African-American players overstated, http://m.
mlb.com/news/article/44425610/study-decline-in-number-of-african-american-players-in-mlb-overstated/ [dostęp: 06.09.2016].
Heaphy Leslie A., The Negro Leagues 1869-1960, Jefferson 2003.
Hinckley David, The Man Who didn’t fight Dempsey, http://www.nydailynews.
com/archives/news/man-didn-fight-dempsey-harry-wills-chapter-131-artic
le-1.515138, [dostęp: 06.09.2016].
How Paul Robeson Helped Jackie Robinson, http://www.nytimes.com/
1987/05/02/opinion/l-how-paul-robeson-helped-jackie-robinson-479587.
html [dostęp: 06.09.2016].
Hylton J. Gordon, American Civil Rights and the Legacy of Jackie Robinson,
"Marquette Sports Law Review" 1998, vol. 8, Iss. 2.
Jackie Robinson: Desegregation Begins with a Baseball, http://www.crf-usa.org/
black-history-month/jackie-robinson, [dostęp: 06.09.2016].
Joe Lousi – The Brown Bomber, http://sports.jrank.org/pages/2931/Louis-Joe-Brown-Bomber.html, [dostęp: 06.09.2016].
175

JAKUB SERAFIN

Lowitt Bruce, Johnson’s win breaks boxing’s racial barrier, http://www.sptimes.com/News/102199/Sports/Johnson_s_win_breaks_.shtml,
[dostęp:
06.09.2016].
Nathan Daniel A., Saying It’s So: A Cultural History of the Black Sox Scandal,
Chicago 2005.
Pietrusza David, Judge and Jury: The Life and Times of Judge Kenesaw Mountain Landis, Indiana 1998.
Pomerantz Gary M., Wilt, 1962: The Night of 100 Points and Dawn of a New
Era, New York 2005.
Regalado Samuel O., Fields Sarah K. , Sport and the Law: History and Cultural
Intersections, Fayeteville 2014.
Reilly Katie, Philadelphia Issues Apology to Jackie Robinson for Racism, http://
time.com/4278774/philadelphia-apology-jackie-robinson-racism/, [dostęp:
06.09.2016].
Santella Andrew, Jackie Robinson Breaks a Color Line, Chicago 1996.
Schmidt Micheal S., Keh Andre, Baseball’s Praised Diversity Is Stranded at
First Base, http://www.nytimes.com/2010/08/12/sports/baseball/12baseball.
html?_r=1&hpwl, [dostęp: 06.09.2016].
Scott Richard, Jackie Robinson, Nowy Jork 1989.
Staufenberg Jess, Muhammad Ali: symbol of the Civil Right movements, http://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/muhammad-ali-symbol-of-the-civil-rights-movement-a7065361.html, [dostęp: 07.09.2016].
World Colored Heavyweight Championship, http://boxrec.com/media/index.
php/World_Colored_Heavyweight_Championship [dostęp: 06.09.2016].

176

KWESTIA RASOWA W AMERYKAŃSKIM SPORCIE.

Summary

Racial issues in the American Sport
Sport in the United States has been playing a very important cultural
and social role for decades. Unlike many other countries, physical activity
has taken the form of religion there, and two of the three native American
disciplines have the dimension of a national symbol. I mean baseball and football. In connection with this approach to physical activity, events on sports
fields have often caused a great stir in the life of the whole of America - even
a corruption scandal called the Black Sox Scandal. The active sport is to overcome various types of challenges, which may include obstacles on the track,
weather conditions or players from the opposite team. In the first decades
of the existence of professional sport, competitors had to overcome the issues
of reconciling a sports career with professional activity to provide a livelihood
for their families. However, a much more serious obstacle for American society and for the athletes themselves was the issue of racial segregation, which left
a very painful mark on the history of the United States. The author of the
article presents the history of racial segregation in American sport and the
history of the greatest athletes, whose steadfast attitude led to its abolition and
other far-reaching effects on American society in the 20th century. The goal
of the article is also to show how important sports games and attitudes presented by players are to American culture. This is clearly seen in particularly
important moments of American history, and such an event is undoubtedly
the period of African American struggle for civil rights.
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Finansowe Fair Play UEFA
– czym jest i czy ma sens
dalszego funkcjonowania?

Zasada fair play (ang. czysta, uczciwa gra) jest obecnie jedną z najbardziej
fundamentalnych zasad rywalizacji sportowej na świecie. Obecnie trudno jest
sobie wyobrazić współczesne rozgrywki sportowe w jakiejkolwiek dyscyplinie,
które nie respektowałyby zarówno praktycznego wymiaru niniejszej zasady
zarówno w trakcie trwania bezpośredniej rywalizacji sportowej, jak i w sferze
organizacyjnej, mającej coraz większy wpływ na sportowe współzawodnictwo.
Proces globalizacji, niewyobrażalne tempo postępu technologicznego
oraz komercjalizacja sportu sprawiły, iż o możliwości rywalizacji o najwyższe
cele sportowe zaczęły w znaczącej mierze odpowiadać nie tylko predyspozycje natury czysto sportowej, ale przede wszystkim uwarunkowania finansowe
danego klubu. Wymagania współczesnego świata wymuszają jednakże objęcie
regulacją prawną nawet najbardziej oczywistych oraz zakorzenionych w społeczeństwie wartości istniejących od zarania ludzkości. Odnosi się to również
do fair play, które jest pewną wartością o trudnych do jednoznacznego zdefiniowana aspektach, gdyż ciężko jest jednolicie wskazać, jakie zachowanie
podlega pod zasadę fair play. Próby definicji podejmowano od momentu
dostrzegania jej jako coś więcej niż tylko zasada sportowa. Pogląd ten podzielił polski dziennikarz Tadeusz Olszański1, który stwierdził, iż ,,Fair play
jest niezbędna dla sportu jak sport dla życia. Sprawy fair play w sporcie na
1

T. Olszański, Sztandar Młodych, Warszawa 1963.
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każdym kroku splatają się z całokształtem życia”. Nie sposób się nie zgodzić
z powyższą opinią, ponieważ obejmuje ona swoim zakresem wszelkie czynności, co do których można stwierdzić , czy coś było fair czy nie. Czasami ujawnia się w większości obserwatorów danego widowiska sportowego poczucie
pewnej niesprawiedliwości, naruszenia zasad prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz braku życzliwości lub empatii. Przykładem takiej sytuacji jest w meczach piłki nożnej niewybicie piłki poza plac gry przez drużynę
posiadającą futbolówkę w przypadku, gdy inny zawodnik, nawet z przeciwnej
drużyny, leży na boisku z powodu możliwego odniesienia kultury. Tzw. gest
Garrinchy został już tak upowszechniony w świecie piłki nożnej oraz stał się
tak immamentnie związany z istotą fair play w piłce nożnej, że obecnie każde
niewybicie piłki w przedmiotowej sytuacji sprawia, iż staje się ono obiektem
pomeczowych rozważań odnośnie naruszenia zasad fair play. Powyższa sytuacja jest ucieleśnieniem tezy sformułowanej przez Ryszarda Żurkowskiego2,
wedle której
Fair play jest szczególnie związane z działalnością sportową,
a oczekiwaniem naszym jest realizacja przesłania, aby fair play istniał
nie tylko w sporcie, ale i szerzej w życiu.”.

W podobnym tonie wypowiada się Alicja Przyłuska – Fiszer3, według
której
,zasady fair play sprowadzają się do norm bezinteresownego
poszanowania reguł gry, szacunku dla przeciwnika, zachowania
równych szans w walce, niewykorzystywania sytuacji losowej,
rezygnacji z praktycznych korzyści zwycięstwa oraz minimalizacji
cierpień przeciwnika.

Jest to zdaniem Autora najpełniejsza możliwa do akceptacji definicja
zasady fair play, która kompleksowo obejmuje wszelakie zagadnienia związane z aspektami sprawiedliwej i uczciwej rywalizacji sportowej oraz jest ona
ukierunkowana na kształtowanie postawy oczekiwanej przez obserwatorów
współzawodnictwa sportowego również poza miejscem rywalizacji sportowej.
Podobne postrzeganie fair play można było zaobserwować już podczas starożytnych igrzysk olimpijskich w Atenach. Wówczas zwycięstwo
w poszczególnej z olimpijskich konkurencji można było zakwestionować, jeśli
K. Hądzelek, Czysta gra, Warszawa 2014 ; R. Żukowskiego, Sport – fair play – oczekiwania i rzeczywistość, [w:] tamże, s.182 i n.
3
A. Przyłuska-Fiszer, B. Misiuna, Etyczne aspekty sportu, Warszawa 1993, s.102-118.
2
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honor zwycięzcy nie był widoczny w walce. Należało być zatem zarówno dobrym i uprzejmym sportowcem, a także umieć pogodzić się z ewentualną porażką oraz posiadać umiejętność odpowiedniego zachowania się w stosunku
do pokonanego przeciwnika4. Zasada fair play przetrwała przez wieki historii,
jednakże nie podejmowano wówczas próby jej zdefiniowania, ponieważ istniała ona powszechnie w świadomości ówczesnych sportowców. W polskiej
doktrynie prawa sportowego przyjmuje się, iż jest ona kategorią etyki sportu
oraz stanowi punkt odniesienia w tworzeniu i stosowaniu reguł sportowych5.
Można ją zatem odnosić do samej rywalizacji sportowej oraz do sfery organizacyjnej sportu6. Ten drugi aspekt utożsamiany jest z koncepcją sprawiedliwości w wymiarze proceduralnym oraz materialnym. Proceduralność zasady fair
play odnosi się co do zasady do rozstrzygania sporów sportowych o wszelkim
charakterze. Jej fundamentalne znaczenie podkreślił Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, który w orzeczeniu w sprawie A.W.L./
NOC Cape verde stwierdził, iż ,, zasada fair play jest tak samo ważna w postępowaniu dyscyplinarnym, jak i we współzawodnictwie sportowym”7. Jako
przykład zaś wprowadzenia sprawiedliwości materialnej autorzy ww. książki wymieniają Financial Fair Play (ang. Finansowe Fair Play), które zostało
wprowadzone przez Europejską Federację Piłki Nożnej (UEFA).
Finansowe Fair Play to prawna konstrukcja wprowadzona w zamiarze uregulowania oraz zabezpieczenia finansów klubów piłkarskich biorących udział w europejskich rozgrywkach klubowych organizowanych przez
UEFA, tj. w Lidze Mistrzów albo w Lidze Europy. Głównymi założeniami
wprowadzonej regulacji prawnej miały być: poprawa gospodarczej i finansowej
zdolności klubów, która zwiększałaby ich przejrzystość i wiarygodność;
ochrona wierzycieli klubów oraz sprawdzenie, czy kluby rozliczają swoje
zobowiązania punktualnie wobec piłkarzy, władz podatkowych oraz innych
klubów. Powyższe cele zostały wymienione przez UEFA, jednakże poprzez
lekturę przepisów dotyczących FFP można wskazać dodatkowe funkcje,
jakie ma ono spełniać, a więc np. wprowadzenie większej dyscypliny
i racjonalności w gospodarowaniu wydatkami przez kluby piłkarskie,
zachęcanie klubów do działania na podstawie swoich własnych przychodów,
ochrona ,,samowystarczalności” klubowej piłki nożnej oraz motywowanie
J. Huizinga, Homo ludens, essai sur le fonction socjale de jeu, Paris 1972.
M. Biliński, K. Grabska-Luberadzka, R. Piechota, H. Radke, B. Rischka-Słowik,
K. Tetłak; Prawo sportowe, red. M. Leciak, Warszawa 2018, s. 63-66
6
R. Siekmann, J. Soek (red.), Lex Sportiva: What is Sports Law?, Hague 2012, s. 251
i n.
7
Orzeczenie CAS OG 96/005 A.W.L. vs NOC Cape verde.
4
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klubów piłkarskich do odpowiedzialnego wydawania pieniędzy na rzecz
długoterminowego ogólnego interesu rozwoju piłki nożnej.
Powyższe cele przyświecały wprowadzeniu FFP, jednakże bardzo ważnym sygnałem oraz impulsem dla przeprowadzenia reformy odnośnie kontroli finansowej klubów piłkarskich był wewnętrzny raport sporządzony na
zlecenie UEFA w 2009 roku. Wynikało z niego, iż ponad połowa z skontrolowanych 655 klubów piłkarskiej Europy odnotowała stratę finansową
w poprzednim roku (t. 2008 rok), a blisko co piąty klub był bardzo poważnie zagrożony bankructwem. UEFA wskazała, iż najgorsza sytuacja spośród 5
najlepszych europejskich lig, jakimi są od lat angielska Premier League, hiszpańska Primera Division francuska Ligue 1, niemiecka Bundesliga oraz włoska Serie A, miała miejsce w Hiszpanii. 20 klubów występujących w najwyższej klasie rozgrywek klubowych w piłce nożnej było zadłużonych na kwotę
w wysokości 3 miliardy euro, co średnio daje 150 milionów euro długu na
jeden klub. W najgorszej sytuacji finansowej znajdowały się wówczas Valencia CF oraz Villareal CF, który w wyniku problemów finansowych musiał
wyprzedać zawodników stanowiących trzon drużyny i spadli do Segunda Division, jednakże po roku wrócili z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Obecnie sytuacja finansowa klubów hiszpańskich jest lepsza również ze
względu na umowę gwarantującą w miarę sprawiedliwe warunki rozdysponowywania pieniędzy za prawa do transmisji, gdyż we wcześniejszych latach
większość kwoty z tego tytułu przypadała głównie Realowi Madryt oraz FC
Barcelonie. Również kluby angielskiej Premier League poprzez nierozsądną
politykę finansową były zadłużone na nieco ponad 2 miliardy funtów straty. Na drugim biegunie znajdowała się niemiecka Bundesliga, której władze,
mając w pamięci problemy finansowe takich zasłużonych klubów jak Hertha
Berlin czy Borussia Dortmund, wprowadziły rygorystyczne restrykcje co do
stabilności finansowej klubów piłkarskich. Klub musi przedstawić niezliczoną
ilość dokumentów związanych ze swoim stanem finansowym, aby udowodnić,
że nie znajduje się na skraju bankructwa.
Za wprowadzeniem Finansowego Fair Play przemawiało również dostrzeżenie bardzo niebezpiecznego trendu w europejskim futbolu, czyli przejmowaniu klubów przez oligarchów bądź arabskich szejków oraz nagłego
,,dompowywania” klubów nadzwyczajnie ogromnymi kwotami pieniędzy.
Pierwszym znanym klubem, po którego przejęciu przez rosyjskiego oligarchę
Romana Abramowicza zaczęto głośniej domagać się pewnego rodzaju sprawiedliwości finansowej, była Chelsea Londyn. Z klubu wydającego około

182

FINANSOWANIE FAIR PLAY UEFA ...S

40-60 milionów euro w czasie trwania okienka transferowego8 londyńczycy
stali się klubem, który rzadko nie wydawał mniej niż 100-120 milionów euro
na sprowadzanie nowych zawodników. W tamtych czasach była to ogromna suma, gdyż wówczas rekordową kwotą, jaką zapłacono za piłkarza było
75 milionów euro, za które Real Madryt zapłacił Juventusowi, aby pozyskać
Zinedine’a Zidane’a. Zdecydowanie większe poruszenie w świecie piłki nożnej wzbudziło jednak kupno w 2008 r. przez pochodzącą ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich grupę Abu Dhabi United Group Investment and Development Limited angielskiego klubu Manchester City. Transakcja została
potwierdzona 1 września 2008 roku, czyli w ostatni wówczas dzień okienka
transferowego. Nie przeszkodziło to jednak nowym właścicielom w dokonaniu najwyższego zakupu w historii brytyjskiej piłki, sprowadzając Brazylijczyka Robinho za blisko 40 milinów euro. To był ostateczny sygnał dla europejskiej federacji – trzeba coś zmienić.
W 2009 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem regulacji prawnej, która skutecznie zabezpieczałaby zasady fair play w stosunku do finansowania
klubów. Wielki orędownikiem wprowadzenia zmian był ówczesny prezydent
UEFA, Michel Platini, który w dużej mierze przysłużył się do tego, że już
od sezonu 2010/2011 europejskie kluby musiały zacząć przestrzegać FFP.
Wszystkie zasady są aktualizowane co 3 lata i obecnie obowiązujące przepisy
znajdują się w dokumencie UEFA Club Licensing and Financial Fair Play
Regulations Edition 20189. Dzieli on kryteria udzielania licencji na udział
klubów w europejskich pucharach na sportowe (np. prowadzenie drużyn
młodzieżowych na podstawie programu szkolenia młodzieży; podpisywanie
kontraktów z piłkarzami; zagwarantowanie opieki medycznej oraz walka z
dyskryminacją i rasizmem), infrastrukturalne (np. zagwarantowany dostęp do
stadionu w dniu rozgrywania meczu; wymagania odnośnie baz treningowych
oraz spełnianie wymogów kategorii 2 stadionu UEFA tj. pojemność stadionu powyżej 1500 osób, 50 strzeżonych miejsc parkingowych dla VIP, wyłącznie siedzące miejsca dla widzów, zagwarantowane miejsca dla minimum
50 dziennikarzy, co najmniej 3 stanowiska dla komentatorów radiowych

8
Okres ustalany przez właściwy związek piłki nożnej, w którym zawodnik jest uprawniony do przeniesienia się z jednego klubu do drugiego oraz do zarejestrowania się w nowej
drużynie; zob. FIFA Regulations on the Status and Transfer Players, art. 6 pkt 1, https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-june-2019.pdf?
cloudid=ao68trzk4bbaezlipx9u [dostęp: 10.11.2019].
9
UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2018, https://www.
uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DO
WNLOAD.pdf [dostęp: 10.11.2019].
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i telewizyjnych, co najmniej 1 studio telewizyjne o określonych wymiarach
oraz zagwarantowanie mixed zone, czyli miejsca przeprowadzania pomeczowych wywiadów z piłkarzami), personalno-administracyjne (np. prowadzenie
sekretariatu klubu; zatrudnienie menedżera, dyrektora finansowego, rzecznika prasowego, obsługi medycznej, stewardów oraz trenera pierwszej drużyny),
prawne (np. podpisanie kontraktu z federacją będącą członkiem UEFA) oraz
najważniejsze z punktu widzenia omawianego zagadnienia kryteria finansowe, będące jednocześnie zasadami dla Finansowego Fair Play. Należą do nich
publikowanie bilansu finansowego oraz prognozy finansowej, brak zaległości
względem piłkarzy czy pracowników klubu oraz zasada break-even, która jest
tak naprawdę clue FFP. W jej myśl europejskie kluby powinny być od obecnego sezonu samowystarczalne i nie mogą nie wydawać więcej pieniędzy niż
wynoszą ich przychody. Przez okres trwania wprowadzania przepisów FFP
w życie, kluby mogły wydać 5 milionów euro więcej niż uzyskały z tytułu
własnych przychodów, jednak limit ten mógł wzrosnąć do 30 milionów euro,
jeśli nadwyżka wydatków zostałaby bezpośrednio opłacona przez właściciela
klubu lub powiązaną z nim osobę trzecią. Obecnie możliwe jest przekroczenie prognozowanych wydatków pod warunkiem, że klub zwiększa wydatki
w celu szkolenia młodzieży lub budowy stadionu. Konstruując powyższą zasadę, UEFA wzięła pod uwagę możliwości finansowe zarówno klubów z europejskiej czołówki, jak i małe europejskie kluby grające głównie w eliminacjach
do rozgrywek europejskich, które nie kończą się dla nich owocnie. Zasada
break-even ma zatem dwa aspekty.
Pierwszym jest wypłacalność, którą szefowie europejskiej federacji postrzegają przede wszystkim jako zdolność do spłaty długów oraz brak zadłużenia. Pod uwagę wzięto regulacje cywilnoprawne krajów Europy, ponieważ
takowa zdolność jest podstawowym wymogiem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podejście to jest jak najbardziej słuszne, ponieważ obecnie kluby sportowe są znanymi markami na świecie, obracają ogromnymi kwotami pieniędzy
oraz bardzo często forma organizacji prawnej, w jakiej muszą funkcjonować
jest uwarunkowana przepisami ustawy. Tak też jest w Polsce, o czym stanowi
art. 15 ust. 3 Ustawy o sporcie10. Zgodnie z jego treścią:
W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie
kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

10
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Bardzo złym zjawiskiem jest jednak fakt, iż europejskie kluby bardzo
rzadko są likwidowane pomimo wielu długów. Powoduje to niepewność
wśród wierzycieli klubu, ponieważ nie są oni pewni, czy klub będzie w stanie
spłacić wobec nich swój dług. Obecnie sytuacja klubów względem wierzycieli
jest jednak lepsza niż przed parunastoma laty. Wówczas wierzycielami klubów
były przede wszystkim banki i urzędy, które często umarzały niewielkie długi z
jednego powodu – nie chciały być postrzegane jako potencjalni chciwcy, którzy swoją pazernością doprowadziłyby do upadłości klubu. Powyższy aspekt
break-even dotyczy w zdecydowanej większości klubów z mniej znaczących
się lig w europejskim futbolu tj. liga finlandzka, rumuńska czy polska. UEFA
w ten sposób stara się na mniejszych klubach wymusić odpowiednie zarządzanie finansami, ponieważ z doświadczenia poprzednich lat jednoznacznie
wynika, iż z poszczególnych europejskich lig nie zawsze biorą udział w eliminacjach do europejskich pucharów rokrocznie te same kluby. Oczywiście
rozgrywki sportowe zawsze charakteryzują się nieprzewidywalnością oraz
niespodziankami w trakcie trwania sezonu, przez co klub, który w poprzednim sezonie walczył o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, może
w następnym sezonie uzyskać prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów
lub Ligi Europy. Dobrym przykładem jest polska PKO Ekstraklasa, ponieważ
w przeciągu 5 ostatnich sezonów skontrolowanych zostało 11 polskich klubów.
Drugim aspektem jest rentowność. Odnosi się do niej wyżej opisana
ogólna zasada break-even odnośnie nieaktualnego już możliwego osiągnięcia
limitu 5 milionów euro straty. Dotyczy ona tylko dużych klubów, ponieważ potrzeba odpowiednio wysokiego budżetu, aby móc udzielić zabezpieczenia na zaciągane zobowiązania. Według danych UEFA z 2011 roku tylko
77 klubów osiągnęło przychód w wysokości ponad 50 milionów euro. Obecnie liczba ta z pewnością urosła ze względu na komercjalizację sportu oraz
europejskich rozgrywek, jednakże UEFA nie opublikowała od tamtego czasu
żadnych oficjalnych informacji. Zasada ta ma zabezpieczać stabilność na rynku transferowym piłkarzy, ponieważ zgodnie z jej założeniem nie jest możliwe,
aby np. Legia Warszawa kupiła zawodnika wartego ponad wartość jej budżetu.
Kluby piłkarskie szukały różnorakich sposobów na omijanie przepisów
FFP i dokonywanie transferów oraz innych operacji finansowych ponad ich
możliwości finansowe. Najgłośniejszym przykładem od czasu funkcjonowania niniejszej regulacji były casusy Manchesteru City oraz Paris Saint-Germain (klub został w 2011 roku przejęty przez Qatar Sports Investment Group
i w wyniku działań szejków zarządzającymi firmą klub przeistoczył się z ligowego średniaka w zdobywającego seryjnie mistrzostwa kraju dominatora
185

MATEUSZ TUROWSKI

francuskich rozgrywek). Obydwa kluby zastosowały bardzo podobną praktykę sztucznego powiększania przychodów klubu. UEFA Club Licensing and
Financial Fair Play Regulations wśród źródeł dochodów klubu, oprócz m.in.
pieniędzy z praw telewizyjnych, uzyskanych opłat transferowych bądź wpływów z krajowej federacji, wskazuje dochody z dnia, w którym odbywa się
mecz, a więc także wpływy z biletów. Zarówno Manchester City, jak i PSG
ustaliło horrendalnie wysokie ceny karnetów za miejsca w loży VIP. Miejsca
te zostały wykupywane przez spółkę-córkę firmy zarządzającej klubem i w ten
sposób przychody klubu rosły, a pieniędzy w kasie klubu de facto nie było.
Nie była to jedyna metoda na zwiększanie dochodów klubu ,,na papierze”.
Niektóre kluby wyspecjalizowały się w masowym wypożyczaniu swoich piłkarzy do innych klubów, przez co klub wypożyczający stał się niemalże farmą do
zarabiania pieniędzy. Mechanizm jest prosty – klub ściąga do siebie młodego,
perspektywicznego zawodnika, który jest od razu wypożyczany do innego klubu. Nie jest on jeszcze gotowy na to, by stanowić o sile danego zespołu, o ile
jego sprowadzenie temu służyło i wówczas klub pozyskujący oddaje go na wypożyczenie (bardzo często w trakcie trwania tego samego okienka transferowego, w czasie którego został on kupiony). Zawodnik, który w wypożyczającym
go klubie ma zazwyczaj większą szansę na rozwój oraz częstszą możliwość gry,
zyskuje na swojej wartości rynkowej i po zakończeniu trwania okresu wypożyczenia wraca on do swojego prawowitego klubu. Wówczas klub może albo
zdecydować o dalszym wypożyczaniu zawodnika albo pozostawić go, aby stanowił o sile zespołu albo sprzedać go, jeśli otrzyma za niego korzystną ofertę.
W taki sposób funkcjonuje m.in. wspomniana wyżej Chelsea Londyn oraz
włoska Atalanta Bergamo. Proceder ten zostanie jednak ukrócony przez FIFA
(fr. Fédération Internationale de Football Association) od sezonu 2020/2021,
ponieważ światowa federacja piłki nożnej planuje wprowadzić ograniczenie
co do liczby wypożyczanych zawodników do ośmiu, a od sezonu 2022/2023
liczba ta zostanie jeszcze zmniejszona do sześciu.
Ogólnoeuropejską dyskusję w środowisku piłkarskim odnośnie sensu istnienia zasad FFP spowodowały działania Paris Saint-Germain podczas okienka transferowego w lecie 2017 roku. Wówczas kupili Brazylijczyka Neymara z FC Barcelony za rekordową kwotę 222 milionów euro oraz sprowadzili
do siebie Francuza Kyliana Mbappe z AS Monaco za 180 milionów euro.
W celu ominęcia zasad Finansowego Fair Play katarscy właściciele klubu wypożyczyli Mbappe z opcją pierwokupu (czyli warunku polegającego na tym,
iż gdyby jakiś inny klub chciał kupić młodego Francuza, to PSG mogłoby
powiedzieć ,,STOP” i same kupić zaowdnika – tak wygląda ogólna klauzula
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w kontraktach piłkarzy) płacąc za samo wypożyczenie zawodnika na sezon
2017/2018 45 milionów euro, a po zakończeniu tamtego sezonu wykupiło go
za 135 milionów euro. Cała operacja została przeprowadzona w celu zagrania na nosie pozostałym klubom z czołówki piłki klubowej oraz europejskiej
federacji. Paryski klub w ciągu jednego okienka transferowego ściągnął do
siebie dwie wielkie gwiazdy za ogromną kwotę i to w sposób nienaruszający FFP.
Co do transferu Neymara powstały wątpliwości skąd miał on wyżej wymienioną kwotę na wykupienie się z FC Barcelony, ponieważ owe 222 miliony euro
były kwotą klauzuli odstępnego w kontrakcie Brazylijczyka z hiszpańskim
klubem, a zgodnie z przepisami tamże obowiązującymi to zawodnik wpłaca kwotę wskazaną w niniejszej klauzuli potrzebną do odejścia. Okazało się,
że otrzymane środki pochodziły z katarskiego funduszu powiązanego z grupą właściciela PSG jako wynagrodzenie za promocję piłkarskiego mundialu
w 2022 roku, który ma odbyć się właśnie w Katarze. Zdecydowana większość środowiska piłkarskiego uważała to za jawne złamanie przepisów, jednakże kwota transferu Neymara i tak została wliczona do wydatków PSG.
Zgodnie bowiem z treścią orzeczenia w sprawie FC Petrolul Ploiesti vs UEFA
z 2013 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu stwierdził,
że klub musi ujawnić wszelkie transakcje wykonane przez osoby trzecie, które
mają związek z jego działalnością11. W jego uzasadnieniu zawarto tezę, iż
zgodnie z zasadami przyznawania klubom licencji przez UEFA oraz
Finansowego Fair Play klub musi przedstawić wszystkie podmioty,
które wypłacają jego pracownikom należności wynikające z umowy lub
wprost z przepisów prawa, a więc również osoby trzecie, jakie zawarły z
klubem porozumienie, na mocy którego są zobowiązane przekazywać
bonusy pieniężne za występy, będące częścią pensji wypłacanej
pracownikowi przez klub. Jeśli kluby mogłby przenosić zobowiązania
na struktury zewnętrzne, aby uniknąć kontroli przestrzegania
przepisów dotyczących przyznawania licencji oraz Finansowego
Fair Play, realizacja głównych celów tych regulacji byłaby zagrożona.
Właściwym sposobem na ukaranie klubów nieprzestrzegających tych
zasad jest rozsądna grzywna połączona z potencjalnym wykluczeniem
z rozgrywek.

UEFA wprawdzie wszczęła oficjalne śledztwo w sprawie transferów Neymara
i Mbappe, ale póki co nie opublikowano jego wyników.
Zasad Finansowego Fair Play warto przestrzegać, ponieważ katalog
sankcji za naruszenie jego przepisów jest wielowariantowy i w zależności od
11
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charakteru popełnionych naruszeń Club Controlling Financial Body (ang.
Wydział do spraw kontroli finansowych klubów), którego członkiem od 2012
roku jest były minister sportu Adam Giersz, może nałożyć na dany klub karę
w postaci ostrzeżenia, kary finansowej, odjęcia punktów w ligowych rozgrywkach, zmniejszenia bądź odebrania premii otrzymanych za udział w rozgrywkach UEFA, zakazu transferowego, ograniczenia co do ilości zawodników
zarejestrowanych w rozgrywkach UEFA oraz wykluczenia klubu z udziału
w europejskich rozgrywkach w przyszłych sezonach. Pierwszymi klubami
ukaranymi przez CFCB za złamanie reguł FFP zostali przedstawiciele tureckiej ekstraklasy – Bursaspor oraz Besiktas Stambuł, którym została zawieszona licencja na możliwość uczestnictwa w europejskich pucharach w sezonie
2012/2013. Oprócz nich ukarano finansowo 16 innych klubów piłkarskich
tj. Atletico Madryt, Rubin Kazań, Sporting Lizbona, a Ruch Chorzów nie
otrzymał przysługujących mu pieniędzy za udział w europejskich pucharach
w wyniku wykazania nieprawidłowości finansowych. W następnym roku ukarany finansowo został natomiast Śląsk Wrocław, który został zobowiązany do
zapłacenia 20 tysięcy euro kary. Wtedy również zostały ukarane Paris SaintGermain oraz Manchester City za opisane wyżej malwersacje finansowe. Obydwa kluby zostały ukarane ostatecznie karą w wysokości 20 milionów euro,
chociaż pierwotna wersja zakładała nałożenie na każdy z nich kary w wysokości 60 milionów euro. Sezon 2014/2015 przyniósł ponowną karę dla Ruchu
Chorzów, który tym razem musiał zapłacić europejskiej federacji 200 tysięcy
euro. Przez następne sezony żaden z większych europejskich zespołów nie został ukarany żadną karą aż do czerwca 2018 roku, kiedy to włoski AC Milan
został wykluczony przez CFCB z europejskich rozgrywek w następnym sezonie.
Mediolańczycy odwołali się skutecznie do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu, który w lipcu anulował karę nałożoną na włoski
klub i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do CFCB12. Milan zagrał
wprawdzie w Lidze Europy, jednakże nie otrzymał premii z tytułu uczestnictwa w europejskich pucharach wynoszącej 12 milionów euro. Został również
zobowiązany do zachowania odpowiedniego bilansu budżetowego do końca
sezonu 2020/2021 pod groźba wykluczenia na jeden rok z europejskich pucharów. Kara zmaterializowała się już podczas sezonu 2019/2020.
W przyszłym roku minie 10 lat od momentu wprowadzenia zasad Finansowego Fair Play UEFA. Dyskusje na temat jego istnienia oraz rzeczywistego funkcjonowania zintensyfikowały w 2017 roku po sytuacji z transferami
12
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dokonanymi przez PSG. Wydarzenia te pokazały, iż owa regulacja zasad
fair play odnośnie finansów klubów ma pewne braki i powinna zostać doprecyzowana w przyszłości. Mimo wszystko należy ocenić funkcjonowanie
FFP pozytywnie, ponieważ. jak wynika z danych z raportów opublikowanych przez UEFA, zadłużenie pierwszoligowych europejskich klubów spada.
W 2011 roku łączne straty wynosiły blisko 2 miliardy euro, a pięć lat później, w 2016 roku, było to ,,zaledwie” 286 mln euro. Przełomowy okazał się
2017 rok, ponieważ europejskie kluby po raz pierwszy od czasu sporządzania
raportów finansowych wygenerowały zysk w wysokości ponad 600 milionów
euro, co w porównaniu z danymi z roku 2016 pozwala stwierdzić, iż statystyczny europejski klub pierwszoligowy nie przynosi już strat. Jednakże nie
oznacza to, iż FFP nie wymaga zmian. UEFA musi znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie odnośnie wydatków klubów na wynagrodzenia piłkarzy, ponieważ
ich opodatkowanie jest bardzo zróżnicowane (od 0% w Księstwie Monako
po 32% w Polsce aż po 53% w Hiszpanii). Ingerencja UEFA w tą materię
mogłaby jednak naruszać prawo Unii Europejskiej ze względu na ograniczenie swobody usług oraz kapitału. Takie stanowisko odnośnie wprowadzenia
FFP wygłosił Jean-Louis Dupont, prawnik Jeana-Marca Bosmana (dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zapadło
w jego sprawie, piłkarze po zakończeniu obowiązywaniu kontraktu z klubem
są wolnymi zawodnikami i nie potrzebują zgody poprzedniego klubu na zatrudnienie w nowym klubie), którego zdaniem Finansowe Fair Play UEFA
stoi w sprzeczności ze swobodą przepływu kapitału, pracowników i usług.
Opinia ta jest zdaniem Autora dosyć przesadzona, ponieważ FFP nie ogranicza
w znaczący sposób klubów w ich funkcjonowaniu. Trafna jest teza włoskiego
dziennikarza Gabrielle Marcottiego, który stwierdził, iż ,, gdyby nie wprowadzono FFP, to w europejskiej piłce nie dominowałby jeden procent klubów nad pozostałymi, a jedna dziesiąta procenta”. Nie sposób nie zgodzić się
z tą opinią patrząc na wyniki sportowe w europejskich ligach i rozgrywkach
w ostatnich latach, ponieważ mistrzostwa lig potrafiły zdobywać kluby dotychczas nieuważane za europejskich potentatów, a czasami potrafiły daleko zajść
w europejskich rozgrywkach (np. wygranie przez Leicester City rozgrywek
Premier League czy awans do finału Ligi Mistrzów angielskiego Tottenhamu
Hotspurs bądź dojście do półfinału tychże rozgrywek przez Ajax Amsterdam).
Z perspektywy kibica to dobry znak, ponieważ każdy z miłośników futbolu
pragnie niespodzianek, dostarczania emocji oraz gry fair play, bo głównie na
tym opiera się istota tegoż sportu, a nie na pompowaniu pieniędzy przez Katarczyków oraz Saudyjczyków i przez to kluby sportowe jeszcze bardziej stają
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się głównie przedsiębiorstwem finansowym niż sportową organizacją. Należy
więc zadbać, by futbol nie utracił miana “pięknej gry”, nadanej mu przez najwybitniejszego piłkarza w historii – Pelego.
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Summary

What is UEFA Financial Fair Play Regulations and
should it further function?
This article concerns to UEFA’s (Union of European Football Associations) regulations called Financial Fair Play. FFP was introduced by UEFA to
control clubs in financial aspects and to guarantee an equable developmens
for clubs participated in european tournaments hosted by UEFA (Champions
League and Europa League). The article begins with the review of fair play’s
definitions in polish literature and with the describe kinds of justice in fair
play rule. In the middle part was depicted the rules, particulary financial rules,
of getting a license allowed to play in european tournaments and described
which european clubs were punished by Club Financial Controlling Body.
The article described why transfers of Neymar and Kylian Mbappe were legal
and how the clubs still tried to evade this regulation. In conclusion the author
tried to answer at one fundamental question – is Financial Fair Play still needed and for what ?
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Antagonizmy na torze wyścigowym.
Oblicza rywalizacji Formuły 1

Współczesna Formuła 1 zawdzięcza swój globalny charakter sponsorom
i zainteresowaniu mediów. Pieniądze inwestorów to bez wątpliwości duża
zasługa telewizji, którą w latach siedemdziesiątych XX w. przyciągnęła specyficzna atmosfera ,,wędrownego cyrku’’1. Blichtr, flesze i obecność sław światowego formatu są nieodłącznymi elementami Grand Prix, które znajdują sympatyków na sześciu kontynentach. Niewielu entuzjastów jednak zdaje sobie
sprawę, że uważane za niebotycznie drogi sport rywalizacje kierowców, na
samym początku nie przyciągały uwagi mediów ani przedsiębiorców. Obok
aspektu psychologicznego dysproporcja między ignorancją pionierskich
czasów a dużym zainteresowaniem podwyższających oglądalność zmagań
o mistrzowskie tytuły jest inspiracyjną podstawą przeprowadzonej w tekście
analizy.
Z uwagi na fakt, że miejscem narodzin Formuły 1 była zachodnia część
Europy, opisu jej historii podejmowali się zazwyczaj Anglicy i Francuzi. Wśród
anglosaskiego dorobku bardzo przydatna jest pełniąca funkcję motoryzacyjnej
kroniki publikacja Toma Hilla2 oraz napisana wspólnie z Nigelem Mansellem
pozycja Bruce’a Jones’a3. Brytyjski wkład uzupełniają dokonania Malcolm’a
Folley’a4, który wiele uwagi poświęcił kulisom rywalizacji symbolicznego dla
1
2
3
4

2019.

J. Noble, M. Hughes, Formuła 1 dla bystrzaków, Gliwice 2007, s. 28.
T. Hill, Ilustrowana historia Formuły 1, Ożarów Mazowiecki 2010.
B. Jones, N. Mansel, Formuła 1TM, Warszawa 2007.
M. Folley, Grand Prix Monaco. Kulisy najsłynniejszego wyścigu F1 na świecie, Kraków
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motorsportu wyścigowi Grand Prix Monako. Idealne wzbogacenie stanowią
również archiwalne i aktualne numery czasopisma F1 Racing5. Są one cennym źródłem informacji historyczno-technicznej oraz dowodem kulturowej
ekspansji Formuły 1, której efektem jest uwzględnienie pozaeuropejskich obszarów rywalizacji na przestrzeni drugiej połowy XX w. i pierwszego dziesięciolecia XXI.
Śledząc towarzyszące każdemu weekendowi wyścigowemu poruszenie,
trudno uwierzyć, że cztery dekady temu komercja była jednym z najsłabszych
punktów. Na początku lat pięćdziesiątych wyścigi samochodowe były ciekawą formą rozrywki dla entuzjastów automobilizmu oraz ludzi próbujących
zapomnieć o trudach II wojny światowej. Szukający dodatkowych środków
utrzymania szefowie zespołów mogli liczyć tylko na dostawców opon, paliw i olejów, którzy godzili się zaopatrywać klientów w zamian za umieszczanie naklejek z nazwami ich firm na bolidach6. Przełom nastąpił dopiero
w 1968 r., kiedy właściciel stajni Lotus, Colin Chapman, znalazł wsparcie
finansowe u producenta papierosów, Imperial Tobaco7. Tę samą drogę obrał
Teddy Mayer, który po rezygnacji ze sponsoringu podlegającej pod British
American Tobaco kosmetycznej firmy Yardley, podpisał dwudziestoletnią
umowę z właścicielem marki Marlboro, Philipem Morrisem8. Pozyskane
w ten sposób pieniądze nie zapewniały jednak poklasku mediów, które szczególnie odpychały widniejące na bolidach słabszych stajni symbole producentów środków antykoncepcyjnych9.
Niszowość i brak zainteresowania przerwał dopiero rok 1976. Uwagę
uwielbiających hałas trzylitrowych silników Ferrari V12 i uniwersalnych
motorów marki Ford-Cosworth DFV V8 kibiców przyciągnęła zacięta rywalizacja zachowawczego Austriaka o imieniu Niki Lauda ze słynącym
z hedonistycznego stylu życia Brytyjczykiem, Jamesem Huntem. Zderzenie
się skrajnie różnych osobowości na torze wyścigowym okazało się lekarstwem
na niedobór profesjonalnych komentarzy medialnych. Zdaniem Marka Hughesa Hunt był niczym ,,postać wyjęta z komiksu"10, której życie prywatne zbytnio nie odbiegało od kontrowersji rodem z Hollywood. Wrodzony

5
6
7
8
9
10
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talent do komizmu, prowadzenia jak i rozbijania samochodów11 uzupełniały kobiety, spośród których wątpliwej sławy przysporzył Brytyjczykowi romans żony z Richardem Burtonem12. Rozwiązłe życie seksualne niedbającego
o konwenanse kierowcy szybko stało się głównym tematem gazet i plotkarskich artykułów13. Śledzenie go ułatwiali również inni zawodnicy, którzy pewnego razu wypełnili przestrzeń jego pokoju hotelowego głośno nastawionymi
telewizorami14.
Bez wątpienia James Hunt dodawał Formule 1 pikanterii, której brakowało Jack’iemu Stewartowi czy Jimiemu Clarkowi. Dopełnieniem obrazu
człowieka żyjącego po epikurejsku była rywalizacja ze ścigającym się dla
zespołu Scuderia Ferrari Nikim Laudom. W przeciwieństwie do przedstawiciela McLaren’a Austriak odznaczał się racjonalnością, która wyrobiła mu
przydomek ,,księgowego na torze’’15. Zżyci ze sobą kierowcy na asfalcie prowadzili zaciekłe pojedynki, które miały wyłonić następcę mistrzów poprzednich dekad. Ambicjonalna pogoń okazała się zgubna dla Laudy, który uległ
poważnemu wypadkowi podczas deszczowego Grand Prix Niemiec na torze
Nürburgring. Na skutek wydobywającego się z Ferrari 312T2 ognia twarz Austriaka uległa deformacji, która stała się symbolem brutalnej rywalizacji Formuły 116. Połamane żebra i uszkodzony układ oddechowy nie powstrzymały
go jednak przed powrotem po niecałych pięciu tygodniach17. Pojawienie się
na wpół sprawnego do kierowania maszyną liczącą 495 KM 18 kierowcy na
torze Monza pobudziło opinię publiczną, która zaczęła domagać się od BBC
częstszego transmitowania wyścigów.
Paradoksalnie rzecz ujmując, receptą na małą oglądalność okazał się
tragiczny w skutkach wypadek. Na pierwszy rzut oka fakt, że dopiero zacięta walka Laudy i Hunta doczekała się medialnej nobilitacji może budzić
zdziwienie, gdyż nie była ona pierwsza w historii. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte również obfitowały w pojedynki, które wywoływały dreszcz emocji
u pasjonatów. Kształtowali je jednak kierowcy prezentujący zupełnie inne
Podczas startów w Formule 3 James Hunt przez powodowanie kraks otrzymał pseudonim ,,Hunt the Shunt’’- ,,Hunt Rozbijacz’’; N. Lengyel, Formuł 1. Legenda i rzeczywistość,
Warszawa 1984, s. 58.
12
T. Hill, Ilustrowana historia Formuły 1 ..., s. 176.
13
M. Folley, Grand Prix Monaco ..., s. 68.
14
T. Bower, Formuła 1 to ja ..., s. 76.
15
A. Henry, Niki Lauda. Legedna F1…, Wywiad z Nikim Laudą, F1 Racing, sierpień
2009, nr 61, s. 63.
16
T. Hill, Ilustrowana historia Formuły 1 ..., s. 168.
17
Tamże.
18
F1technical.net, https://www.f1technical.net/f1db/cars/335/ferrari-312t [dostęp 21.
10.2019].
11
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typy osobowości niż James Hunt, Ronnie Peterson, Clay Regazzoni czy Ricardo Patrese. Czasy Alberto Ascariego, Jack’a Brabhama czy Jim’ego Clarka
to okres, w którym typowy kierowca wyścigowy zaraz po skończeniu zmagań
wracał do domu. W latach 1950-1970 zawodnicy znacznie częściej byli także
w stanie zwrócić się do przeciwnika z toru bądź zespołu określeniem ,,Mon
ami’’ lub ,,mate’’19 i zazwyczaj ograniczali chęć pokonania go tylko na czas
wyścigu. Symbolem zdrowych relacji była m.in. przyjaźń Peter’a Collins’a
Mike’a Howthorn’a, który po śmierci partnera z drużyny20 zrezygnował ze
startów21. Warty wspomnienia jest również przypadek Rogera Williamsona,
który na skutek wypadku w Zandvoort udusił się w płomieniach wywróconego do góry kołami bolidu zespołu March22. Jedynym kierowcą, który stanął
i usiłował odwrócić wrak był David Purley, któremu sportowa zażyłość nie
pozwoliła przejechać obok przeraźliwie krzyczącego kolegi23. Poczucie straty wyraził podczas wywiadu przeprowadzonego zaraz po katastrofie wywiadu,
określając Williamsona słowami: ,,very good friend’’24.
Oczywiście, Hawthorn i Purley to nie jedyne przypadki szczerej żałoby.
W latach siedemdziesiątych również zdarzały się relacje, których rozsądność
oddają fotografie z pozytywnie nastawionymi do siebie kierowcami opartymi
o bariery bezpieczeństwa. Nawet naciskający na siebie do granic możliwości
Lauda i Hunt potrafili w stylu swoich poprzedników zostawić dzielące ich
antagonizmy i przejść po wyścigu do normalnej znajomości. Dowodzą tego
wspomnienia samego Austriaka, który pomimo zdeformowanej twarzy podchodził do swojej młodości z dystansem: ,,W starych dobrych czasach wychodziłem z Jamesem, stawaliśmy sobie przy barierce energochłonnej i wypijaliśmy po dwa piwa. Ja zawsze jednak wracałem do domu o rozsądnej godzinie,
a James nie!’’.
Ostatnia dekada silników marki Ford-Cosworth DFV była jednak
zmierzchem zdrowej rywalizacji. Zapowiedziany w 1977 r. przez bolidy Renault na Silverstone postęp technologiczny zwany potocznie ,,erą turbo’’25
,,Mój przyjaciel’’ lub ,,kumpel’’; S. Codling, Wiedza w pigułce. F1. Kluczowe technologie, zasady, historia i pojęcia, Ożarów Mazowiecki 2019, s. 81.
20
Peter Collins zginął w 1958 r. na skutek uderzenia w drzewo podczas Grand Prix
Niemiec na torze Nürbugring; P. Dufek, C. Gutowski, Formuła 2008/2009, Warszawa 2009,
s. 84.
21
S. Codling, Wiedza..., s. 81.
22
T. Hill, Ilustrowana historia Formuły 1 ..., s. 150.
23
D. Purley, Drivers, https://www.grandprix.com/gpe/drv-purdav.html [dostęp: 22.
10.2019].
24
Wywiad z David’em Purley, Zandvoort, z dn. 30.07.1973, http://www.aparchive.
com/metadata/youtube/bccf20c24c5e524b785570fd582bd288 [dostęp: 22.10.2019].
25
J. Reynolds, Era turbo, "F1 Racing" 2009, nr 61, s. 81.
19
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można przyrównać do teorii Jeana Jacquesa Rousseau o ludzkości, którą rozwój cywilizacji pozbawił człowieczeństwa. Rewolucja w postaci silników generujących w skrajnych przypadkach 1350 KM26 i wspomagającego je system
ECU27 zmieniła Formułę 1 w sport wielkiego ryzyka. Skalę niebezpieczeństwa
najlepiej oddają słowa Dereka Warwicka, który wspominając swoje występy
w tego typu maszynach, mówił: ,,Musieli ograniczyć prędkość, bo byśmy źle
skończyli’’28.
Dodające spektakularności niebezpieczeństwo wzbogacał również fakt,
że prowadzenie tak szybkiego samochodu wymagało nadprzeciętnego talentu.
Trudności natury manualnej wzbogacały pieniądze, bez których zespoły nie
mogły nabyć silnika umożliwiającego przebicie się na przód stawki. Wszystko
to sprawiło, że zajęcie miejsca w dobrym bolidzie stało się jeszcze trudniejsze niż dekadę temu. Tylko kierowcy dysponujący odpowiednim zapleczem
finansowym lub talentem mogli zostać dostrzeżeni przez najlepiej płacące zespoły. Zawodnicy bez dużych kwot musieli polegać na bezwzględności i nieustępliwości wobec rywali. Wielu kierowców lat siedemdziesiątych jak James
Hunt czy Jackie Ickx nie wytrzymało metamorfozy, która popchnęła ich do
zakończenia kariery. Skalę obyczajowo-finansowych zmian najlepiej oddają
słowa Keke Rosberga, który spytany o kwestie zawodowe , odpowiedział:
Bezpieczeństwo? Nie zawracam sobie tym głowy, to nie moja
sprawa, nie lubię ciągłych dyskusji, całego tego kramu…[…]
Obecnie samochody F-1 są bardzo trudne do prowadzenia i strasznie
niewygodne, ale co robić? […] Ostatecznie jesteśmy zawodowcami
i w ten sposób zarabiamy. […] Jeśli kierowca uważa, że ściganie się na
współczesnych samochodach F-1 jest zbyt męczące czy niebezpieczne,
powinien zmienić zawód, a nie narzekać bez przerwy na swój los.29

Wspomniane przez Fina zmiany okazały się jednak bardzo interesujące
dla mediów i kibiców. Entuzjastów motosportu o wiele bardziej intrygowali
kierowcy, którzy podczas wyprzedzania kierowali się zasadą:
Wzbogacone o sprężarki jednostki V6 TAG Porsche, Honda oraz Ferrari w pierwszej
fazie rozwoju generowały zazwyczaj moc 600-850 KM. Bariera 1000 KM została przełamana
w połowie lat osiemdziesiątych przez Japończyków i zespół Renault. Skrajny przypadek 1350
KM należy do ,,rzędowej czwórki’’ BMW, która zasilała bolidy stajni Brabham; P.Windsor,
Teoria wielkiego wybuchu, "F1 Racing" 2013, nr 109, s. 74., B. Jones, N. Mansel, Formuła
1TM ..., s. 62, 68, 76. "
27
Electronic Control Unit-elektroniczny moduł sterowania pracy silnikiem. Układ firmy Bosh regulujący parametry pracy silnika poprzez kontrolę zapłonu i wtrysku paliwa w celu
uzyskania maksymalnej mocy w zależności prędkość; tamże, s. 69.
28
J. Reynolds, Era turbo ..., s. 83.
29
N. Lengyel, Formuł 1. Legenda i rzeczywistość ..., s. 176.
26
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Chcę cię oszołomić, chcę cię osłabić, chcę cię pokonać, chcę zrobić
z ciebie mięczaka. Chcę, żebyś dalej nie jeździł. Wysyłam ci wiadomość:
już mi nigdy nie dorównasz30.

Charakterystyczne dla starożytnych Rzymian upodobania podzielały również media, które wyrażały większe zaciekawienie skandalami, agresją
i technologicznym wyścigiem zbrojeń. Z dnia na dzień kupowanie praw do
transmisji F1 od Bernarda Ecclestone przez krajowych nadawców stało się
opłacalną inwestycją. Na tle społecznym szczególnie zyskowne było to dla
państw, które miały swoich reprezentantów. Rosnąca oglądalność determinowała również postawę przedsiębiorców, dla których zaawansowane technologicznie samochody były dobrym miejscem na reklamę.
Sympatie kibiców nie zawsze jednak muszą iść w parze z poglądami kierowców, których miejsca realizacji swoich pasji pełnią przy okazji funkcję pól
bitewnych. Zapytany podczas wywiadu Kimi Räikkonen o swoje zainteresowanie postacią Jamesa Hunta, odpowiedział:
Nie chodzi tylko o niego. Podobają mi się czasy, w których się ścigał.
Wygląda na to, że zabawa była wtedy lepsza, a atmosfera bardziej luźna.
Fajnie byłoby jeździć w tamtym okresie. Podoba mi się jego ówczesny
styl… trochę inny niż obecny31.

Wymowne słowa Fina nawiązywały do rywalizacji, która od lat osiemdziesiątych niewiele się zmieniła. We współczesnej Formule 1 trudno znaleźć
relacje, których nie zniszczyło współzawodnictwo lub zespołowe partnerstwo.
Dzielenie zainteresowań lotnictwem i badmintonem między wspomnianym
Räikkonenem a Sebastianem Vettelem32 to wyjątek, który miał prawo zaistnieć dzięki pieniądzom wypłacanym przez Ferrari. Wnikliwa analiza historii Formuły 1 pokazuje, że od lat osiemdziesiątych najbardziej destrukcyjne
finansowo i moralnie były walki między zawodnikami jeżdżącymi dla jednego zespołu. Bywają one na tyle szkodliwe, że w 2017 r. Otmar Szafnauer33 kazał partnerującemu Sergio Pérezowi Estebana Ocona, by ten zajął się

30
C. Hilton, Wewnątrz umysłu kierowcy Grand Prix. Psychologia najszybszych zawodowców na świecie: sex, niebezpieczeństwo i cała reszta, Warszawa 2007, s. 35-36.
31
J. Roberts, Wy zadajecie pytania. Kimi Räikkonen. Wywiad z Kimim Räikkonenem,
"F1 Racing" 2013, nr 109, s. 60.
32
Tamże.
33
W latach 2009-2018 dyrektor operacyjny zespołu Force India. Od 2019 szef i dyrektor generalny powstałego na jego bazie Racing Point:. J. Roberts, Długi wywiad. Oto Ottomar Szafnauer, Wywiad z Otmarem Szafnauerem, "F1 Racing" 2019, nr 178, s. 57.
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rywalizacją z resztą zawodników34. Zacięte walki są zjawiskiem bardzo pożądanym zarówno przez kibiców35 jak i szefów zespołów, których charakteryzuje
słabe wyczucie ryzyka wystąpienia autodestrukcji36. Według Stuarta Codlinga
u podstaw wszystkich antagonizmów leżą wynikające z finansów i niedoskonałości współczesnej technologii dysproporcje między bolidami, które teoretycznie mają być takie same37. Zwyczaj porównywania przez inżynierów
osiągów ambitnych z natury kierowców powoduje, że powodowany mechaniką gorszy występ niesłusznie przesądza o umiejętnościach. Bycie pierwszym
punktem odniesienia dla partnera dysponującego lepszą maszyną sprawia, że
urażony ambicjonalnie partner musi zadowolić się pozycją kierowcy wspierającego. Istniejący od lat typ organizacji pracy jest elementem funkcjonowania
każdego zespołu, który dodatkowo na czas sezonu zawodnikom własną ekipę
serwisową38. Ceniący sobie zwycięstwo mechanicy również bywają utrudnieniem, gdyż często traktują ludzi odpowiedzialnych za drugi bolid jako bezpośrednich rywali39. Udzielająca się ,,słabszym’’ reprezentantom atmosfera
sprawia największymi dla nich rywalami paradoksalnie stają się osoby noszące
te same barwy. Zrodzona poczuciem niesprawiedliwości frustracja przybiera
najgroźniejszą formę w zespołach, które w trosce o zdobycie podwójnego tytułu uciekają się do zasady istnienia kierowcy nr 1 i nr 240.
Status wspierającego obok perspektywy odejścia jako talent bez mistrzostwa jest scenariuszem, którego chce uniknąć większość sław. Będąca jego
źródłem zasada ,,ważnego i ważniejszego’’ zrodziła najbardziej spektakularne i widowiskowe rywalizacje. Ich listę może otworzyć Didier Pironi, który
,,Z reguły przegrywał z człowiekiem prowadzącym taki sam samochód’’41.
Osobą tą był pochodzący z Kanady Gilles Villeneuve, który otwartością
i ryzykowną jazdą zyskał sobie miano zapierającego dech w piersiach talentu42. Dla rokującego i nieśmiałego Francuza świadomość prowadzenia
Ferrari 126CK w cieniu ulubieńca publiczności równała się ambicjonalnej ujmie. Niesmak podsycała dodatkowo niecodzienna w świecie sportów

34
35
36

s. 87.

S. Codling, Niektórzy wolą na ostro, F1 Racing’, kwiecień 2018, nr 165, s. 54.
Tamże.
P. Windsor, Bezpośrednie wiadomości od naszego człowieka, "F1 Racing" 2009, nr 63,

S. Codling, Wiedza…, s. 81.
J. Noble, M. Hughes, Formuła 1…, s. 181.
39
Tamże.
40
P. Windsor, Bezpośrednie…, s. 87.
41
N. Roebuck, Nigel Roebuck i herosi Formuły 1. Didier Pironi, "F1 Racing" 2019,
nr 180., s. 64. "
42
A. Henry, Gilles’a Villeneuve wspomnienia, "F1 Racing" 2012, nr 90, s. 42.
37
38
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motorowych troska Kanadyjczyka, który w obawie o stan psychiczny kolegi po
nieudanych kwalifikacjach w Rio prosił dziennikarzy o nieprzeprowadzanie
z nim wywiadów43.
Stosunek Vileneuve’a do Pironi’ego nie mógł jednak pokonać problemu poleceń zespołowych , które do dziś są przedmiotem sporów. W latach
osiemdziesiątych niesławne ,,team orders’’ dotyczyły zazwyczaj konieczności
zachowania ustalonych przez zespół pozycji niezależnie od kolejności i faktu
jechania na czele stawki44. Dla kierowcy nr 2 często oznaczało to przepuszczenie partnera mającego większe szanse na mistrzostwo lub osłanianie jego
tyłów. W przypadku Pironi’ego przełom nastąpił podczas GP San Marino. Po
awarii silnika w Renault RE30B René Arnoux wysunięty na prowadzenie Villeneuve odniósłby zwycięstwo45, gdyby na ostatnim okrążeniu Francuz zastosował się do wiadomości ,,Hold’’46 i nie wykorzystał poczucia niezagrożenia.
Po wyścigu Kanadyjczyk nie powstrzymał się od pogardliwego komentarza,
mówiąc dziennikarzom: ,,Jeśli wygra wyścig, bo mnie pokona, to jedna rzecz.
Ale kradzież wygranej to już inna sprawa’’47. Opinię tę podzielało środowisko
Formuły 1, oskarżając Pironi’ego go o celowe podkopanie pewności siebie
kolegi48. Sam Villeneuve poprzysiągł sobie nigdy więcej nie odezwać się do
człowieka, którego jeszcze miesiąc temu bronił. Dwa tygodnie później na belgijskim torze Zolder jadący na granicy przyczepności Kanadyjczyk wypadł
ze swojego Ferrari po kolizji z Jochenem Massem. Śmierć niedoszłego mistrza poddała Pironie’go krytyce, w której to on był winnym ryzykownych
manewrów Villeneuve’a49. Krótko potem pogrążający się w depresji Francuz
w Montrealu stał się przyczyną śmierci Riccardo Palletiego50. Nieszczęśliwy
dla siebie sezon 1982 roku skończył na torze Hockheim, gdzie w wypadku
identycznym do kraksy Villenuve’a połamał nogi51. Nie mogąc wrócić do rywalizacji, zajął się wyścigami łodzi motorowych, które w 1987 r. pozbawiły go
życia tuż przed narodzinami dwóch synów52.
N. Roebuck, Nigel Roebuck ..., s. 64.
A. Henry, Gilles’a…, s. 44.
45
T. Hill, Ilustrowana historia Formuły 1 ..., s. 198.
46
N. Roebuck, Nigel Roebuck ..., s. 64.
47
A. Henry, Gilles’a…, s. 44
48
N. Roebuck, Nigel Roebuck ..., s. 64.
49
J. Giraldo, Historia Formuły 1. Ryzyko i pasja-najbardziej widowiskowy sport świata,
Poznań 2007, s. 46.
50
Kierowca Osseli uderzył na starcie w Ferrari Pironi’ego, które nie ruszyło z miejsca
przez awarię silnika:. N. Roebuck, Nigel Roebuck ..., s. 64.
51
J. Giraldo, Historia Formuły 1 ..., s. 47.
52
Urodzone w 1987 r. bliźniaki otrzymały imiona na cześć swojego ojca i jego rywala,
Gille’sa Villeneuve’a:. N. Roebuck, Nigel Roebuck ..., s. 64.
43
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Relacje kierowców Ferrari zdawały się być zapowiedzią równie tragicznej
w skutkach rywalizacji Alaina Prosta i Ayrton’a Senny. W 1988 r. obu zawodników połączył zespół McLaren, którego szef chciał pozyskać najlepszych
kierowców swego pokolenia. Według jeżdżącego w latach 1983-87 dla brytyjskiej stajni Johna Watsona Francuz był ogniwem na którym bezwzględnie
skupiały się wszystkie siły53. Takiej sytuacji nie mógł zaakceptować Senna,
którego dynamiczny styl jazdy i wiara w boską opatrzność mogły jedynie
doprowadzić do antagonizmu z pragmatycznym Prostem. Głód zwycięstwa
szybko przeistoczył się w chęć zniszczenia, które Brazylijczyk nazywał: ,,drzemiącym we mnie naturalnym instynkcie’’54. Wspomniana pasja szybko zaczęła przypominać agresję popychającą do degradacji psycho-fizycznej partnera.
Pierwszą ku temu okazją było pamiętne GP Monako 1988 roku. Przyśpieszający z okrążenia na okrążenie Senna chciał wywrzeć presję na jadącym
racjonalnie Proście, radykalnie wydłużając różnice w czasie55. Ogarnięty ponoć ,,hipnotycznym transem’’56 Brazylijczyk utracił kontakt z rzeczywistością,
która w postaci głosu Rona Dennisa krzyczała: ,,Zwolnij, zwolnij, on nie jest
cię w stanie dogonić’’57. Szkodliwe dla lidera polecenie skończyło się niegroźną kraksą, którą Ayrton podsumował krótkim ,,Rozbiłem się’’58 i nerwowym
płaczem w apartamencie.
Wyścig w Monte Carlo był zapowiedzią walki, którą Prost wygrywał,
,,pozwalając Sennie wyszaleć się z przodu’’59. Prawdziwy konflikt zapoczątkowało pozornie niewinne pytanie Senny o mistrzostwo w kartingu60. Przed
GP San Marino obaj kierowcy zawarli umowę, na mocy której pierwszy
dojeżdżający do wirażu miał być nieatakowany przez drugiego61. Dotrzymanie słowa utrudniło przerwanie wyścigu na skutek wypadku Gerarda Bergera. Senna odczytał restart jako anulowanie umowy, wyprzedzając Francuza
w umówionym miejscu. Zawiedziony niesłownością Prost skomentował
honorowo oddane zwycięstwo, mówiąc: ,,Po tym zdarzeniu powiedziałem
sobie: koniec. Nadal współpracowałem z nim w kwestiach technicznych,

C. Hilton, Wewnątrz umysłu kierowcy ..., s. 210.
M. Folley, Grand Prix Monaco ..., s.115.
55
Tamże, s. 116.
56
Tamże, s. 115.
57
Tamże, s. 117.
58
Tamże, s. 118.
59
Tamże, s. 117.
60
Przed wyścigiem Alain odbył ostatnią ,,serdeczną’’ rozmowę z Ayrtonem , podczas
której Brazylijczyk dowiedział się, że Francuz posiada również w dorobku będące jego kompleksem mistrzostwo kartingowe, którego nigdy nie zdobył; Tamże, s. 126.
61
T. Hill, Ilustrowana historia Formuły 1 ..., s. 232.
53
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ale zerwałem wszelkie kontakty osobiste. W efekcie atmosfera w zespole
znaczne się pogorszyła’’62. Zaistniałą sytuację dodatkowo podsycał Senna,
którego John Hogan określił jako ,,emocjonalnego egoistę’’ i ,,rozpuszczonego bachora’’63. Ambicjonalny introwertyzm kolidował nawet z komercyjnymi
obowiązkami, które Brazylijczyk zbywał słowami: ,,Nie zrobię tego. […] Weź
Alaina.’’64 Sfrustrowany zachowaniem partnera Prost zwierzał się samemu
Malcom’ owi Folley’owi, mówiąc:
W trakcie sezonu Ayrton latał do domu do Brazylii, a ja musiałem
cały czas testować.[…] Ayrton miesiącami przesiadywał sobie na plaży,
a ja jechałem test za testem. Nie byłem z tego zadowolony. Odnosiłem
wrażenie, że wyznacza się nam do wykonania różne zadania65.

Upust wzajemnej niechęci nastąpił na torze Suzuka, gdzie w 1989 r.
przez nieudany manewr wyprzedzania Senny Francuz skończył wyścig na piasku, komentując:
Nie wierzyłem, że ma zamiar to zrobić, bo kiedy dojeżdżaliśmy do
szykany, był dość daleko. […]Nie zdawałem sobie sprawy, że chce
mnie wyprzedzić. Jednocześnie myślałem o tym, że za nic w świecie
nie mogę go przepuścić ani pozostawić mu nawet metrowej szczeliny.
Zdjąłem nogę z gazu, przyhamowałem i skręciłem66.

Trudny w relacjach sezon 1989 r. obaj kierowcy skończyli rozstaniem,
które Brazylijczyk przypłacił jeszcze grzywną i zawieszeniem za nieprzepisowy powrót na tor. Następny cykl Grand Prix nie uciszył jednak chęci zemsty
w Francuzie, który podpisał kontrakt z Ferrari. Wzajemna niechęć znowu
dała o sobie znać podczas GP Japonii, które skończyło się kolizją przez brutalne napieranie Senny i nieustępliwość Prosta67. Zaraz po odebraniu przez Brazylijczyka mistrzowskiego tytułu niekryjący rozgoryczenia Francuz podszedł
do niego, mówiąc: ,,To co zrobiłeś, Senna, jest obrzydliwe. Jesteś człowiekiem
pozbawionym honoru’’68.
Nic zatem dziwnego, że intrygująca widzów rywalizacja zyskała miano
najbardziej widowiskowej. Jej koniec wyznaczyła śmierć na pechowym torze
62
63
64
65
66
67
68
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Imola. W 1994 r. pragnący wyrównać rekord czterech tytułów mistrzowskich
Senna podpisał kontrakt z zespołem Williams, dla którego Prost jeździł w rok
wcześniej. Wizja powtórnego dzielenia padoku z Brazylijczykiem pomogła
mistrzowi świata wybrać opcję przejścia na zasłużoną emeryturę69. Sennie natomiast FW 16 nie przyniósł wymarzonej serii zwycięstw. Czując emocjonalny
rozstrój po śmiertelnym wypadku Rolanda Ratzenbergera podczas treningu70,
postanowił naprawić relacje z życiowym antagonistą. Obok życiowej partnerki Prost był paradoksalnie pierwszą osobą, która usłyszała panikę Senny przed
zbliżającym się wyścigiem. Dręczące obawy były zapowiedzią śmierci, do
której prawdopodobnie doszło na skutek połamania kolumny kierowniczej
w FW16 w trakcie wyścigu71. Wypadek człowieka, którego agresywny styl
jazdy podawał w wątpliwość możliwość straty przez niego życia był końcem jednej z najspektakularniejszych rywalizacji. Na pogrzeb, który odbył się
w atmosferze żałoby narodowej, przyjechał również sam Prost. Z biegiem
czasu zdał sobie sprawę z przyczyn problemów znajomości z Brazylijczykiem,
dochodząc do wniosku:
Kiedy szliśmy w stronę podium, zaczął mnie zagadywać, podpytując,
czym chcę się zająć. Powiedziałem, że nie wiem, a on na to: ,,Będziesz
trzaskał kasę?’’. Gdy staliśmy na podium, objął mnie ramieniem
i podał mi rękę. To był jego pomysł, a on zawsze robił to, na co miał
ochotę. Taki był Senna: odpowiadało mu tylko to, co sam wymyślił72.

Śmierć Ayrtona Senny była przełomem, który charakteryzował większy
nacisk na bezpieczeństwo. Działania Max’a Mosley’a zmniejszyły wskaźnik
śmiertelności, pozbawiając tym samym Formułę 1 ryzyka lat osiemdziesiątych73. Wraz z przepisami zmieniła się także specyfika rywalizacji, której
nowym symbolem stał się niedoszły rywal Senny, Michael Schumacher. Pochodzący z Kerpen Niemiec zapisał się w historii jako siedmiokrotny mistrz
świata i kierowca, który zawsze miał u swego boku kogoś z numerem dwa74.

Alain Prost dwa razy przechodził na emeryturę, w 1991 i 1993 r. Wrócił za namową
Franka Williamsa, zastrzegając sobie, że na czas obowiązywania kontraktu Senna nie znajdzie
zatrudnienia w jego zespole. Niedotrzymanie warunków zmusiło Francuza do zerwania umowy
i porzucenia wyścigów z wypłaconą na rok 1994 sumą pieniędzy; M. Folley, Grand Prix Monaco ..., s. 136.
70
C. Hilton, Wewnątrz umysłu kierowcy ..., s. 331.
71
R. Williams, Wieczny Ayrton Senna, Kraków 2017, s. 271.
72
J. Giraldo, Historia Formuły 1 ..., s. 82.
73
A. Henry, Max Mosley. Złoczyńca czy bohater?, "F1 Racing" 2009, nr 64, s. 67. :
74
K. Sturm, Najnowsza biografia Michaela Schumachera, historia mistrza Formuły 1,
Warszawa 2014, s. 209.
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Pomocna w tym układzie była obecność Rossa Brawna, który stwierdził,
że nieumiejętne danie 60% 75 numerowi 1 sprawi, że:
Będziesz miał do czynienia z rozczarowanym i zniechęconym
facetem. Będzie wywoływał problemy w zespole, nie zrobi niczego
konstruktywnego […] Będzie się starał ukrywać przed tobą informację.
To będzie wyłącznie destrukcyjne.76

Listę najsłynniejszych ,,pomocników wyścigowych’’ utytułowanego
Niemca może otworzyć Eddie Irvine, który konieczność uzupełniania kolegi
tłumaczył sobie tendencją włoskiej stajni do stawiania ,,na to co najlepsze’’77.
Wrodzony sybarytyzm pozwolił mu wypracować kompromis w postaci premii za wszystkie tytuły mistrzowskie Schumachera78. Wartość niemałej gaży
wzmacniał również twardy charakter, który pomagał zbywać porównania do
Schumachera słowami: ,,[…] na mnie nie robi to specjalnego wrażenia. Jest
szybkim kierowcą, koniec historii’’79.
Charakterystyczne niewzruszenie Irvine’a nie okazało się jednak wystarczające, aby w 1999 r. pogodzić się z faktem utracenia mistrzostwa w obliczu
niedyspozycji zespołowego partnera80. Złamana noga pogodzonego z sytuacją
Michaela nie uchroniła Irlandczyka od pecha w postaci trzeciego miejsca na
Suzuce81. Ukończenie wyścigu na trzeciej pozycji zniweczyło szanse na tytuł, który u boku w pełni sprawnego Niemca nigdy nie był realny. Odporny
w oczach opinii publicznej na porażki Irvine jeden raz w karierze wyraził frustracje, którą po GP Japonii najlepiej oddały słowa:
Mam poczucie, że od zawsze wale głową w ścianę, która nazywa się
Michael Schumacher. Muszę z tym skończyć. Dotychczas jakoś sobie
z tym radziłem, ale dłużej nie dam rady82.

Naturalnym następcą charyzmatycznego Irlandczyka został obiecujący Rubens Barichello. Cichy Brazylijczyk nie wykazał jednak tak wielkiej
75

s. 56.

R. Brawn, A. Parr, Rywalizacja totalna. Wojny za kulisami F1, Kraków 2017,

Tamże.
C. Hilton, Wewnątrz umysłu kierowcy ..., s. 121.
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R. Brawn, A. Parr, Rywalizacja totalna. ..., s. 57.
79
Tamże, s. 122.
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W 1999 r. Michael Schumacher podczas GP Wielkiej Brytanii w 1999 r. złamał lewą nogę. Niedyspozycja zdegradowała go do pozycji kierowcy uzupełniającego i dała
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odporności jak poprzednik, czego najlepszym odzwierciedleniem jest GP Austrii
z 2002 r. Jadący na czele stawki Barichello odmawiał przepuszczenia Schumachera, stosując się do ,,team orders’’ dopiero na ostatnim okrążeniu83.
Teatralne zwolnienie 50 metrów przed metą ściągnęło na stajnię z Maranello
falę krytyki, którą dodatkowo wzmocnił impulsywny akt grzeczności Michaela na podium. Chcąc zapobiec potencjalnemu skandalowi, ulubieniec widzów z ostentacyjną grzecznością zszedł z najwyższego stopnia, podarowując
swoją nagrodę Brazylijczykowi. Rezultatem życzliwego dla oczu gestu była
kara finansowa dla Ferrari i ogólny zakaz wydawania poleceń zespołowych84.
Relacjom Schumachera z kierowcami numer 2 brakowało jednak toksyny, która charakteryzowała współzawodnictwo Senny i Prosta. Wypełniła ją
dopiero krótka, ale bardzo intensywna, rywalizacja między Fernando Alonso
a Lewisem Hamiltonem. Wywodzący się z średniozamożnej rodziny Hiszpan85 jest przede wszystkim zanany jako człowiek, który położył kres czteroletniej dominacji Ferrari. Jako mistrz świata z lat 2005-2006 Alonso przez całą
karierę w Formule 1 szukał transferu, który przedłużyłby listę jego tytułów.
Strategia ta pomogła mu rozstać się z zespołem Renault i przenieść się po zwycięskim 2006 roku do McLarena, z którym prawdopodobnie podpisał trzyletnią umowę gwarantującą 45 mln funtów wynagrodzenia i posadę pierwszego
kierowcy86. Drugie postanowienie było jednak tylko niepisanym domysłem.
Tymczasem dwukrotny mistrz świata stanął przed problemem wyrobienia sobie pozycji i zaprezentowania się jako siły godnej inwestycji87. Plan ten okazał
się trudny do wykonania z uwagi na fakt, że ekipa z Woking pokładała duże
nadzieje w Lewisie Hamiltonie. Dla pochodzącego z ubogiego Stevenage88
Brytyjczyka debiut u boku aktualnego mistrza była równie trudna co zmiana
układu sił w zespole pretendującym do zdobycia podwójnego tytułu.
Opinia publiczna była przekonana, że Alonso i rozwijający się pod
okiem Rona Dennisa dwudziestodwulatek zapewni McLarenowi powrót na
szczyt89. Problemem było jedynie zainwestowane w czarnoskórego kierowcę
milion funtów, które nie pozwalały sprowadzić go statusu numeru 2. Do tej
roli nie nadawał się również Hiszpan mający za sobą pojedynki ze zdobywcą
siedmiu tytułów. Podkreślane przez Martina Withmarsha jego fenomenalne
83
84
85
86
87
88
89

K. Sturm, Najnowsza biografia Michaela Schumachera ..., s. 187.
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M. Folley, Grand Prix Monaco ..., s. 261.
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F. Worrall, Lewis Hamilton. Five –time Word champion, London 2018, s. X.
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zaangażowanie w zwyciężanie90 kolidowało z koniecznością zapewnienia adeptowi akademii McLarena bolidu, który pozwoliłby konkurować z najlepszymi.
Różnice mechaniczne między dwoma MP4-22 i porównywalna szybkość obu
kierowców szybko przerodziły się w antagonizm godny wspomnienia Senny
i Prosta. Dla Hiszpana pierwszym poważnym sygnałem był inauguracyjny
wyścig w Melburne, który okazał się ucieczką przed dotrzymującym mu tępa
dwudziestodwulatkiem. Fakt zajęcia przed młodszym kierowcą drugiego miejsca91 nie pozostawiał złudzeń co do przebiegu następnych wyścigów. Brytyjczyk systematycznie towarzyszył Alonso na podium i zyskiwał miano przyszłej
legendy. Rosnący poklask Hiszpan przypłacał natomiast zrozumiałym poczuciem zagrożenia i karami czasowymi za przewinienia. Momentem przełomowym było GP Węgier, które ówczesny mistrz zakończył w najgorszy możliwy
sposób. Zapowiedzią chaosu był niegroźny kontakt z bolidem Hamiltona92,
który po niedawnym pierwszym w karierze zwycięstwie93 stanowczo odmawiał odstąpienia starszemu koledze miejsca na torze. Nie pozostając dłużnym,
Alonso posunął się do zablokowania wjazdu Brytyjczykowi do alei serwisowej
poprzez umyślne przedłużenie czasu zmiany opon. Odrobina satysfakcji z faktu straconego przez młodszego kierowcę okrążenia pomiarowego kosztowała
go jednak karę przesunięcia na szóste pole startowe94. Doprowadzony do ostateczności Alonso postanowił posunąć się do szantażu Rona Dennisa, żądając:
,,Masz dopilnować, żeby Hamiltonowi zabrakło paliwa’’95.
Odmowa ułatwiła Hiszpanowi podjąć kroki, na które mógł sobie wcześniej pozwolić. Przedmiotem desperackiego szantażu była groźba wyjawienia
przepływu informacji danych technicznych Ferrari między głównym konstruktorem McLarena, Mikem Coughlanem , a niezadowolonym z pracy
w Maranello Nigelem Stepneyem96. Wiedza Alonso w postaci wymienianych
z Pedro de la Rosą wiadomości e-mail wywołała skandal, który Ron Dennis chciał ubiec, informując o działaniach inżynierów FIA. Niechętne McLarenowi stowarzyszenie nie było jednak nastawione pokojowo, biorąc pod

B. Lord, Wy zadajecie pytania. Martin Whitmarsh. Wywiad z Martinem Withmarshem, "F1 Racing" 2009, nr 64, s.42.
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Prawdopodobnie obaj inżynierowie chcieli zmienić miejsce zatrudnienia. Przechwycenie projektu miało na celu podnieść wiarygodność:. S. Codling, Formuła 1….,
s. 83.
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uwagę, że po prowizorycznych przeprosinach Hiszpan osobiście przesłał donos
i skontaktował się w tej sprawie z szefem zespołu Renault, Flavio Biatore97.
Uprzedzony o wszystkim Max Mosley wszczął śledztwo, które przeszło
do historii jako ,,Spygate’’98. Afera szpiegowska kosztowała McLarena wykluczenie z klasyfikacji mistrzostw konstruktorów i karę w wysokości 1 mln $.
Dla Fernando Alonso ,,wojna domowa’’ z Lewisem Hamiltonem skończyła
się paradoksalnym zakończeniem sezonu z taką samą ilością punktów, przedwczesnym rozwiązaniem kontraktu i powrotem do Renault. Sam Brytyjczyk,
dla którego Hiszpan był wcześniej obiektem podziwu i inspiracji, zreflektował
się nad wydarzeniami z 2007 r., oświadczając:
Lubię i podziwiam Fernando, więc byłem smutny i rozczarowany,
że z jakiegoś powodu nasza relacja nie rozwinęła się, ale tak czy inaczej
nie był to wynik barku próby99.

Strategia ekipy z Woking była typowym przykładem wspomnianego
przez Rosa Brawna rozgoryczenia. Taką samą drogę obrał słynący z programu rozwoju młodych talentów zespół Red Bull Racing, który powstał na
bazie wykupionego przez Dietricha Mateschitza Jaguar Racing100. Jak każdy
debiutant wyścigowy kaprys miliardera potrzebował w pierwszych sezonach
kierowców mających pokaźną liczbę przejechanych motogodzin. Idealny do
tej roli był Mark Webber, który u boku bardziej doświadczonego Davida Coultharda był w stanie pogodzić się ze statusem kierowcy numer 2 i traktować
go jako czynnik motywujący do pracy.
Kłopoty pojawiły się z przyjściem do siostrzanego Scuderia Toro Rosso
Sebastiana Vettela. Pechową zapowiedzią rywalizacji z Niemcem było GP Japonii 2007 roku. Powodowana chęcią dogonienia Lewis’a Hamilton’a chwila nieuwagi kosztowała młodego kierowcę uderzenie w tył bolidu Webbera.
Obaj zawodnicy przedwcześnie skończyli wyścig, doprowadzając cierpiącego
wówczas na rozstrój żołądka Webbera do wściekłości. Podenerwowany Australijczyk nie przyjął przeprosin pogrążonego w emocjonalnym płaczu Niemca101, posuwając się do uszczypliwych komentarzy przed dziennikarzami:
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Tak to już jest z dzieciakami, prawda? Brakuje im doświadczenia […]
Ta chwila bujania w obłokach kosztowała dzisiaj oba zespoły mnóstwo
punktów102.

Kiepski początek nie pomógł Webberowi oswoić się z awansem Vettela do zespołu Red Bull Racing. Szybka nobilitacja na wyższy szczebel była
wyzwaniem, który hiperbolizował fakt, że karierę nowego partnera z zespołu
nadzorował odpowiedzialny za rozwój młodych kierowców Helmut Marko103
Dla Australijczyka oznaczało to niekorzystny układ, który zdegradował go do
roli zawodnika dysponującego bolidem z gorszymi właściwościami aerodynamicznymi. Partnerowanie Niemcowi do 2013 r. wyrobiło mu opinię ,,weterana pięciu przegranych sezonów’’104, z których przynajmniej dwa miał szansę
zakończyć jako mistrz świata. Momenty triumfu podkreślał czasem złośliwymi komentarzami, mówiąc: ,,Nieźle, jak na drugiego kierowcę…’’105. Lata
nieustępliwości i poczucia niesprawiedliwości zakończyła dopiero decyzja
o przejściu na emeryturę. Miejscem przełomowym był malezyjski tor Sepang,
gdzie komunikat ,,Multi 21’’106 miał wyjątkowo dać Webberowi zwycięstwo.
Do strategii nie zastosował się jednak Vettel, który krzycząc przez radio: ,,Zabierzcie mi go z drogi, Mark jest za wolny’’107, nie powstrzymał się od wyprzedzania i zajęcia pierwszego stopnia na podium.
Malezja stała się symbolem sporu niespełnionego Australijczyka z obiecującym Niemcem. Za radą Helmuta Marko młodszy kierowca zrezygnował
z przeprosin, wybierając opcję wyartykułowania przez telefon braku poważania jako człowiekowi108. Wymiar słów podkreśliło wysłane przez prawnika do
kierownictwa zespołu pismo, w którym Webber został oskarżony o łamanie
postanowień kontraktowych poprzez wymuszanie polecenia zespołowego109.
Zarzuty nie doczekały się jednak rozprawy sądowej, gdyż zawodnicy dostali
wynagrodzenie warte pierwszego miejsca. Sam Webber zdecydował się opisać swoją rywalizację, przywołując cytat z obraźliwej rozmowy telefonicznej:
,,W takim razie nasze relacje znalazły się w martwym punkcie. To tyle’’110.
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Przywołane w tekście wydarzenia stanowią tylko niewielki procent pojedynków, które wraz z rozwojem technologii zaczęły drastycznie wpływać
na sferę osobistą kierowców. Nieprzychylność w postaci nieustępliwości na
torze i gorzkich słów zradzała konflikty, które stawiały Formułę 1 w świetle
sportu rządzonego przez pychę, pieniądze i agresję. Skandale, afery finansowe
i dyktowane zwycięstwa niejednokrotnie były powodem odchodzenia sponsorów, którzy nie chcieli narażać imienia swoich firm na szczycie sportów
motorowych. Wspomniane polecenia zespołowe były również powodem frustracji kibiców, których fakt nikłego znaczenia potencjału względem polityki
nie zachęcał do śledzenia zmagań ulubionych zawodników. Sztandarowym
tego przykładem są lata dominacji Michaela Schumachera, który pomimo
poklasku od strony swoich rodaków otrzymywał nieprzychylne komentarze
od niezadowolonych z pozycji Barichello reszty publiki. Efektem faworyzacji
był spadek oglądalności Formuły 1 oraz problem nadmiernej ekspresji złości
kibiców poprzez obraźliwe gesty i nieprzystojące publicznie zachowania.
Chcąc uniknąć strat zespoły kładą dziś większy nacisk na proces wyboru kierowców. Niesie to za sobą tendencje brania pod uwagę czynników
psychologicznych, które w porównaniu do lat osiemdziesiątych są dobierane na zasadzie kompatybilności. Nie jest to jednak gwarancją harmonijnego
zespołu, który z przyczyn finansowych musi również zmierzyć się z niemożliwością stworzenia bolidów z takim samym potencjałem technologicznym.
W tym przypadku można ponownie przywołać tezę Russe’au o destrukcyjnym
wpływie rozwoju cywilizacji na naturę człowieka. Niedoskonałość najbardziej
zaawansowanej na świecie motoryzacyjnej technologii będzie czynnikiem zamieniającym ambicję kierowców w antagonizmy do momentu jej eliminacji.
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Summary

Antagonisms on the racetracks.
The face of rivalry Formula 1
Without doubt Formula 1 is one of expensive and outrageous sports
in the world. First of all a primarily reason of beliefs are big amounts of money and mainly actors. Formula 1 drivers have being attracting people’s attention for a lot of years. For enthusiasts and fans of motorsports the most
interesting are competitions and duels between the best contestants. Because
of tendencies the article is describe the rivalries which specialists and supporters were regarded as the most spectacular and outrageous. The first part
of the text focus on a problematic situations in the 1970’s and competitions
between Niki Lauda and James Hunt. Essential issue is also the technical
evolution of Formula 1 in 1980’s and its influence at drivers. The extension
is an analyze of selected rivalries. The ending is a reflection on the situation
of contemporary Formula 1. It is concerned about changes in the process
of hiring drivers in the 21th century.
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