
 

 

 

 

Ryzyko sportowe jako okoliczność 

wyłączająca bezprawność czynu 

w polskim prawie karnym



 

 

 

 



 

 

 

 

Ryzyko sportowe jako okoliczność 

wyłączająca bezprawność czynu 

w polskim prawie karnym 

 

 

 

Autor: 

Karolina Młynarczyk-Puławska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2018 



 

Recenzentami niniejszej pracy byli: 

 prof. dr hab. Mirosława Melezini 

 prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

Projekt okładki:  

Marcin Szklarczyk 

 

 

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

 

ISBN 978-83-65932-29-7 

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragnę serdecznie podziękować Panu prof. dr. hab. Ryszardowi Stefańskiemu 

– za opiekę naukową, poświęcony czas oraz konstruktywną krytykę,  

bez których ta praca nie nabrałaby obecnego kształtu. Dziękuję. 



 

 



 

Spis treści 

WYKAZ SKRÓTÓW .......................................................................................................... 11 

WSTĘP ................................................................................................................................. 15 

ROZDZIAŁ I  OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ 17 

1. Pojęcie odpowiedzialności karnej .................................................................................... 17 

2. Okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu ................................................ 18 

3. Okoliczności uchylające winę .......................................................................................... 21 

3.1. Niepoczytalność ....................................................................................................... 25 

3.2. Nieletniość ................................................................................................................ 26 

3.3. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię typu czynu zabronionego  

(błąd co do faktu) ............................................................................................................ 26 

3.4. Błąd co do prawa ...................................................................................................... 28 

3.5. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność ................................................ 29 

3.6. Błąd co do okoliczności wyłączającej winę ............................................................. 30 

3.7. Stan wyższej konieczności wyłączający winę .......................................................... 31 

3.8. Rozkaz przełożonego wyłączający winę .................................................................. 31 

4. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu ................................................................ 32 

ROZDZIAŁ II  KONTRATYPY ......................................................................................... 37 

1. Pojęcie kontratypu ............................................................................................................ 37 

2. Koncepcja negatywnych znamion czynu zabronionego .................................................. 41 

3. Bezprawność a karalność ................................................................................................. 43 

4. Klasyfikacje kontratypów ................................................................................................ 48 

5. Najważniejsze kontratypy ................................................................................................ 50 

5.1. Obrona konieczna ..................................................................................................... 50 

5.2. Stan wyższej konieczności ....................................................................................... 51 

5.3. Dopuszczalne ryzyko nowatorskie ........................................................................... 52 

5.4. Rozkaz przełożonego wyłączający bezprawność ..................................................... 53 

5.5. Ostateczna potrzeba wojskowa ................................................................................ 54 

5.6. Zgoda pokrzywdzonego ........................................................................................... 54 

5.7. Zwyczaj .................................................................................................................... 55 

5.8. Kontratyp sztuki ....................................................................................................... 55 

5.9. Ryzyko sportowe ...................................................................................................... 55 

ROZDZIAŁ III  KONCEPCJE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

ZA WYPADKI SPORTOWE .............................................................................................. 57 

1. Autonomia prawa sportowego ......................................................................................... 58 

2. Obiektywna istota przestępstw sportowych ..................................................................... 63 

2.1. Brak winy ................................................................................................................. 63 

2.2. Koncepcja prawa zawodowego ................................................................................ 64 

2.3. Interes społeczny ...................................................................................................... 65 

2.4. Stosowanie przepisów o pojedynku do działalności sportowej ............................... 65 

2.5. Rozkaz lub polecenie ................................................................................................ 66 

2.6. Zwyczaj .................................................................................................................... 66 

2.7. Zezwolenie państwowe ............................................................................................ 66 



 

2.8. Koncepcja celu ......................................................................................................... 67 

2.9. Inne koncepcje .......................................................................................................... 68 

2.9.1. Koncepcja Stossa .............................................................................................. 68 

2.9.2. Koncepcja Kosta ............................................................................................... 69 

2.9.3. Koncepcja Kardinga ......................................................................................... 69 

2.9.4. Koncepcja Vollrahta ......................................................................................... 69 

2.9.5. Koncepcja L. Le. Roux ..................................................................................... 69 

2.9.6. Koncepcja Schmidta ......................................................................................... 70 

2.9.7. Koncepcja Klee’go i Villnowa ......................................................................... 70 

3. Zgoda pokrzywdzonego ................................................................................................... 70 

4. Dopuszczalne ryzyko sportowe ........................................................................................ 79 

ROZDZIAŁ IV  WYPADKI SPORTOWE ......................................................................... 85 

1. Pojęcie wypadku sportowego ........................................................................................... 85 

2. Definicja sportu ................................................................................................................ 87 

3. Sportowiec a zawodnik .................................................................................................... 93 

4. Współzawodnictwo sportowe .......................................................................................... 98 

5. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia wypadku sportowego................................ 100 

6. Kategorie wypadków sportowych .................................................................................. 101 

6.1. Podział wypadków sportowych ze względu na podmioty biorące w nim udział ... 101 

6.1.1. Wypadki z udziałem samych sportowców ..................................................... 101 

6.1.2. Wypadki bez udziału osób trzecich ................................................................ 102 

6.1.3. Wypadki z udziałem osób trzecich ................................................................. 103 

6.1.4. Wypadki spowodowane przez osoby trzecie .................................................. 103 

6.2. Podział wypadków sportowych ze względu na kryterium skutku.......................... 105 

6.2.1. Wypadek sportowy za skutkiem śmiertelnym ................................................ 105 

6.2.2. Wypadek sportowy, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu .... 106 

6.2.3. Wypadek sportowy, którego skutkiem jest średni i lekki uszczerbek  

na zdrowiu ................................................................................................................ 106 

6.2.4. Wypadek sportowy, którego skutkiem jest narażenie na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu .................. 107 

6.2.5. Wypadek sportowy, którego skutkiem jest naruszenie nietykalności  

cielesnej .................................................................................................................... 108 

6.2.6. Wypadkek sportowy, którego skutkiem jest zniszczenie mienia ................... 108 

6.3. Podział wypadków sportowych ze względu na przyczynę ich powstania ............. 108 

6.3.1. Wypadek sportowy, którego przyczyną jest czynnik ludzki .......................... 109 

6.3.2. Wypadek sportowy, którego przyczyną jest czynnik techniczny ................... 109 

6.3.3. Wypadek sportowy, którego przyczyną jest siła wyższa................................ 110 

6.4. Podział wypadków sportowych ze względu na rozmiar skutków .......................... 111 

6.4.1. Wypadki sportowe zbiorowe .......................................................................... 111 

6.4.2. Wypadki sportowe pojedyncze ....................................................................... 111 

ROZDZIAŁ V  RYZYKO JAKO ELEMENT KONTRATYPU  DOPUSZCZALNEGO 

RYZYKA SPORTOWEGO ............................................................................................... 113 

1. Pojęcie ryzyka ................................................................................................................ 113 

2. Ryzyko dnia codziennego .............................................................................................. 118 



 

3. Ryzyko nowatorskie ....................................................................................................... 119 

4. Granice dozwolonego ryzyka w sporcie ........................................................................ 124 

ROZDZIAŁ VI  LEGALNOŚĆ DYSCYPLINY SPORTU .............................................. 127 

1. Warunki legalności dyscypliny sportu ........................................................................... 127 

2. Pojęcie dyscypliny sportowej ......................................................................................... 128 

3. Dyscypliny sportu dopuszczone do uprawiania ............................................................. 129 

4. Zakazy uprawiania niektórych dyscyplin sportu ............................................................ 136 

5. Kategorie dyscyplin sportowych .................................................................................... 138 

ROZDZIAŁ VII  ZGODNOŚĆ ZACHOWANIA Z REGUŁAMI SPORTOWYMI........ 143 

1. Wymóg przestrzegania reguł sportowych ...................................................................... 143 

2. Reguła a zasada .............................................................................................................. 145 

3. Pojęcie reguł sportowych ............................................................................................... 146 

4. Charakter prawny reguł sportowych .............................................................................. 150 

5. Reguły sportowe jako reguły ostrożności ...................................................................... 153 

6. Uregulowanie zasad uprawiania danej dyscypliny sportu ............................................. 156 

6.1. Klub sportowy ........................................................................................................ 157 

6.2. Związek sportowy .................................................................................................. 158 

6.3. Polski Związek Sportowy ....................................................................................... 158 

7. Rodzaje reguł sportowych .............................................................................................. 162 

7.1. Reguły bezpieczeństwa .......................................................................................... 164 

7.1.1. Reguły nakazu ................................................................................................ 165 

7.1.2. Reguły zakazu ................................................................................................. 166 

7.1.3. Reguły dotyczące środków ochrony osobistej ................................................ 167 

7.1.4. Reguły dotyczące sprzętu i/lub pojazdów ...................................................... 168 

7.1.5. Reguły dotyczące zabezpieczenia obiektu sportowego, pola gry lub walki 

sportowej .................................................................................................................. 169 

7.2. Reguły dyscyplinarne ............................................................................................. 170 

7.3. Reguły organizacyjne ............................................................................................. 177 

7.3.1. Reguły organizacyjne dotyczące przebiegu gry lub walki sportowej ............... 177 

7.3.2. Reguły organizacyjne o charakterze technicznym ......................................... 179 

7.4. Reguły zwyczajowe ................................................................................................ 182 

8. Naruszenie reguł sportowych ......................................................................................... 183 

ROZDZIAŁ VIII  PODJĘCIE DZIAŁANIA  PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWEGO................................................................................................................. 187 

ROZDZIAŁ IX  DZIAŁANIE W CELU SPORTOWYM ................................................ 191 

ROZDZIAŁ X  DOBROWOLNE UCZESTNICTWO  WE WSPÓŁZAWODNICTWIE 

SPORTOWYM .................................................................................................................. 197 

1. Warunki zgody ............................................................................................................... 197 

2. Zgoda na dobrowolne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym ........................ 198 

2.1. Zgoda własna .......................................................................................................... 198 

2.2. Zgoda równoległa ................................................................................................... 199 

2.3. Zgoda zastępcza...................................................................................................... 201 

3. Granica wieku warunkująca wyrażenie zgody w prawie karnym .................................. 203 

4. Rozeznanie skutków uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym........................ 206 

5. Problem zgody w kontekście niedobrowolnego uprawiania sportu ............................... 207 



 

WNIOSKI........................................................................................................................... 211 

WYKAZ TABEL ............................................................................................................... 213 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 215 

ORZECZNICTWO ............................................................................................................ 229 

WYKAZ STRON INTERNETOWYCH ........................................................................... 231 



11 
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WSTĘP 

W dzisiejszych czasach sport jest zjawiskiem wszechobecnym. Już od 

najmłodszych lat towarzyszy ludziom w formie zabaw, które następnie przeradzają 

się w podwórkowe gry z rówieśnikami, a następnie w profesjonalne uprawianie 

sportu. Coraz więcej osób dba o tężyznę fizyczną, ale wraz ze wzrostem liczby 

uprawiających sport wzrasta ilość wypadków sportowych.  

Uprawianiu sportu towarzyszy przeważnie ryzyko, które przekracza poziom 

ryzyka zwykłego, dlatego odnotowuje się, najczęściej po serii niefortunnych 

wypadków sportowych w danej dyscyplinie sportu, próby ograniczenia ich 

dostępności. W Polsce do niedawna niektóre dyscypliny sportowe były 

dopuszczone do uprawiania tylko dla mężczyzn.  

Statystyki śmiertelnych wypadków w niektórych dyscyplinach sportowych 

jednoznacznie wskazują, że dyscypliny te powinny być zakazane, np.: w sporcie 

żużlowym od 1951 r. na skutek obrażeń odniesionych w trakcie wyścigów lub 

treningów śmierć poniosło prawie 50 zawodników
1
, natomiast wspinaczka 

wysokogórska od roku 1928 pochłonęła ponad 60 ofiar
2
. 

                                                       
1
11 listopada 1951 r. Franciszek Kutrowski; 5 września 1952 r. Ryszard Pawlak; 21 kwietnia 1956 r. 

Zbigniew Raniszewski; 28 września 1956 r. Marian Jankowski; 2 października 1957 r. Włodzimierz 

Wolak; 3 listopada 1957 r. roku Bolesław Puper; 14 lipca 1958 r. Stanisław Rożański; 3 czerwca 1959 r. 

Jerzy Grochowski; 12 lipca 1959 r. Eugeniusz Nazimek; 3 września 1960 r. Witold Świątkowski;  

15 września 1961 r. Bronisław Idzikowski; 25 października 1961 r. Leszek Zienkiewicz; 15 sierpnia 1962 r. 

Stanisław Domaniecki; 1 września 1964 r. Tadeusz Teodorowicz; 3 maja 1966 r. Tadeusz Tkaczyk;  

13 sierpnia 1967 r. Andrzej Walicki; 18 kwietnia 1970 r. Marian Rose; 29 czerwca 1970 r. Benedykt 

Błaszkiewicz; 29 sierpnia 1971 r. Jerzy Bildziukiewicz; 24 czerwca 1972 r. Wiesław Kuźniar; 31 sierpnia 

1972 r. Marek Czerny; 12 sierpnia 1973 r. Janusz Lipertowicz; 7 kwietnia 1974 r. Zbigniew Malinowski;  

7 sierpnia 1974 r. Janusz Lamenta; 11 sierpnia 1974 r. Jerzy Białek; 13 października 1974 r. Gerard Stach; 

25 lipca 1976 r. Kazimierz Araszewicz; 12 maja 1977 r. Marcin Rożak; 24 kwietnia 1978 r. Ryszard 

Chrupek; 5 czerwca 1978 r. Kazimierz Fornal; 12 sierpnia 1978 r. Jerzy Kowalski; 25 września 1978 r. 

Henryk Drozdek; 7 września 1979 r. Jerzy Suffner; 5 września 1981 r. Bogdan Spławski; 12 kwietnia 1987 

r. Grzegorz Smoliński; 13 sierpnia 1987 r. Wiesław Pawlak; 3 września 1992 r. Grzegorz Kowszewicz;  

21 marca 1993 r. Andrzej Zarzecki; 6 czerwca 1993 r. Artur Pawlak; 8 maja 1998 r. Jacek Maraszek;  

6 lipca 2001 r. Wojciech Kiełbasa; 17 sierpnia 2011 r. Arkadiusz Malinger; 22 czerwca 2014 r. Grzegorz 

Knapp; 28 maja 2016 r. Krystian Rempała. 
2
 1928 r. Zofia Krókowska i Jadwiga Honowska; 1929 r. Lidia i Marzena Skotnicówny, 1929 r. 

Mieczysław Świerz; 1930 r. Kazimierz Kupczyk; 1933 r. Wiesław Stanisławski; 1939 r. Stefan 

Bernadzikiewicz; 1939 r. Adam Karpiński; 1968 r. Samuel Skierski; 1971 r. Jan Franczuk; 1973 r. 

Zbigniew Stepek; 1973 r. Andrzej Grządek; 1974 r. Stanisław Latałło; 1975 r. Marek Kęsicki; 1975 r. 

Bogdan Nowaczyk; 1975 r. Andrzej Sikorski; 1978 r. Andrzej Młynarczyk; 1979 r. Józef Koniak; 1979 r. 

Jerzy Pietkiewicz; 1979 r. Julian Ryznar; 1981 r. Przemysław Nowacki; 1981 r. Marek Malatyński; 1982 r. 

Halina Krüger-Syrokomska; 1982 r. Tadeusz Szulc; 1983 r. Stanisław Jaworski; 1983 r. Andrzej Bieluń; 

1985 r. Barbara Kozłowska; 1985 r. Piotr Kalmus; 1985 r. Andrzej Hartman; 1985 r. Karol Sopicki; 1985 r. 

Bogusław Janczała; 1985 r. Krzysztof Przystał; 1985 r. Rafał Chołda; 1986 r. Jacek Klincewicz; 1986 r. 

Ewa Kalinowska; 1986 r. Tadeusz Piotrowski; 1986 r. Wojciech Wróż; 1986 r. Dobrosława Miodowicz-

Wolf; 1986 r. Andrzej Czok; 1987 r. Czesław Jakiel; 1988 r. Jan Nowak; 1988 r. Ryszard Kołakowski; 

1989 r. Eugeniusz Chrobak; 1989 r. Mirosław Dąsal; 1989 r. Mirosław Gardzielewski; 1989 r. Zygmunt 

Andrzej Heinrich; 1989 r. Wacław Otręba; 1989 r. Jerzy Kukuczka; 1991 r. Anna Bruzdowicz; 1992 r. 

Wanda Rutkiewicz; 1992 r. Sylwia Dmowska; 1999 r. Tadeusz Kudelski; 2005 r. Janusz Porożyński; 
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Mimo to uznaje się, że jest to ryzyko społecznie opłacalne i w dalszym ciągu 

dopuszczone do uprawiania są dyscypliny sportowe przekraczające dozwolone 

ryzyko sportowe. Powstaje zatem pytanie, czy pewne dyscypliny sportu nie 

powinny być zakazane? Jak daleko sięga wolność do samostanowienia 

sportowców? Czy istnieją granice dozwolonego ryzyka sportowego? Niniejsze 

opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na te i inne pytania związane 

z odpowiedzialnością karną w granicach kontratypu ryzyka sportowego. 

Przedmiotem pracy jest analiza pozaustawowego kontratypu ryzyka sportowego 

jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu.  

Opracowania na temat ryzyka sportowego najczęściej mają formę artykułów, 

które skupiają się na jednej przesłance kontratypu ryzyka sportowego lub na 

wyliczeniu znamion kontratypu, bez szczegółowej i dogłębnej ich interpretacji. 

Brak jest monografii, w których w sposób wyczerpujący omówiono problem 

kontratypu ryzyka sportowego, a temat ten wymaga pogłębionej analizy i jest 

atrakcyjny teoretycznie. 

Praca ma charakter dogmatyczny, co wynika z braku możliwości 

przeprowadzenia badań w zakresie wypadków sportowych. Ani Ministerstwo 

Sportu, ani Polskie Związki Sportowe, ani Główny Urząd Statystyczny nie 

dysponują statystykami, które mogłyby posłużyć za materiał badawczy. Brak jest 

również dostatecznej ilości orzecznictwa w tym przedmiocie. W związku z tym 

ograniczono się do przytoczenia niezbędnych przykładów pozyskanych ze źródeł 

internetowych oraz szerokiej analizy dostępnych regulaminów sportowych.

                                                                                                                                          
2009 r. Piotr Morawski; 2011 r. Bernadeta Szczepańska; 2011 r. Wojciech Kozub; 2013 r. Maciej Berbeka; 

2013 r. Tomasz Kowalski; 2013 r. Artur Hajzer; 2015 r. Aleksander Ostrowski; 2016 r. Grzegorz 

Kukurowski; 2016 r. Łukasz Chrzanowski. 
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ROZDZIAŁ I  

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną 

1. Pojęcie odpowiedzialności karnej 

Odpowiedzialność, w najprostszym ujęciu to moralny lub prawny obowiązek 

odpowiadania za swoje czyny
3
. Pojęcie odpowiedzialności występuje zarówno 

w języku potocznym, jak i w języku prawniczym. W pierwszym ujęciu odpowie-

dzialność zachodzi wówczas, gdy podmiot ponosi ujemne konsekwencje 

konkretnego stanu rzeczy
4
. Natomiast odpowiedzialność prawna jest pojęciem 

niejednoznacznym, określa się ją jako: 

 kategorię autonomiczną przejawiającą się jako zamanifestowanie wolności 

osobnika odpowiedzialnego
5
; 

 ujemne konsekwencje prawne określonego w prawie stanu rzeczy
6
.  

Odpowiedzialność karna jest odmianą odpowiedzialności prawnej
7
. Odpowie-

dzialność nierozerwalnie łączy się z ujemną oceną, która odnosi się do konsekwencji 

(następstw) lub do racji tych konsekwencji. Z powodu swej ujemnej społecznej 

wartości odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością za popełniony czyn 

zabroniony, którego konsekwencją są sankcje powodujące pewną dolegliwość, 

czyli coś ujemnego (złego)
8
. 

Warunkiem jej realizacji jest spełnienie przesłanek odpowiedzialności karnej, 

którymi są warunki, jakie muszą być spełnione kumulatywnie, aby doszło do 

odpowiedzialności karnej, czyli aby można było zastosować sankcje przewidziane 

w prawie karnym. Musi zatem zostać popełniony czyn
9
: 

 kryminalnie bezprawny (objęty formalnym zakazem i jednocześnie nieobjęty 

kontratypem); 

 społecznie niebezpieczny (obiektywnie antyspołeczny); 

 karalny; 

 zawiniony; 

 szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. 

                                                       
3 L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Słownik języka polskiego, Warszawa 2006,  

s. 562. 
4 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 103. 
5 L. Lernell, Podstawy nauki polityki kryminalnej: studia z zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności 

i kary, Warszawa 1967, s. 184.  
6
 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 104; W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, 

Studium analityczne z dziedziny teorii prawa, ZNUMK, Toruń nr 8/1968, s. 12; M. Cieślak, Polskie prawo 

karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995, s. 134. 
7 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 104. 
8 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 134 i n. 
9 Tamże, s. 135 i n. 
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Jeśli spełnione są wszystkie wymienione przesłanki odpowiedzialności karnej, 

czyn zabroniony przez prawo karne jest przestępstwem, a tylko w przypadku 

przestępstwa może być zastosowana kara
10

. 

Powszechnie przyjmuje się, że odpowiedzialność karna sprawcy powstaje, gdy 

popełnia on czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, przez 

ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie 

szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy11.  

Natomiast wyłączenie odpowiedzialności karnej powstaje wówczas, gdy nie 

zachodzi jeden ze wskazanych elementów przestępstwa. Wówczas czyn nadal 

pozostaje zabroniony, ale prawo karne przewiduje sytuacje, w których mimo 

naruszenia norm prawa karnego nie powstaje odpowiedzialność karna. Przyczyny 

niepociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej mogą być natury faktycznej 

(niewykrycie sprawcy) lub natury prawnej. Okoliczności wyłączające odpowie-

dzialność karną dzieli się na trzy grupy
12

: 

 wyłączające społeczną szkodliwość czynu;  

 uchylające winę; 

 wyłączające bezprawność czynu. 

2. Okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu 

Przestępstwo to zamach na określone wartości społeczne, zatem istotą 

przestępstwa jest antyspołeczność
13

. Obiektywna antyspołeczność powstaje, gdy 

czyn niezależnie od winy, świadomości, woli, motywów, postawy, pobudek, 

skłonności czy dojrzałości psychicznej sprawcy w chwili jego popełniania, 

rzeczywiście godzi w wartości lub dobra prawne uznane w danym społeczeństwie
14

. 

Społeczna szkodliwość czynu nie jest znamieniem czynu zabronionego, a samo 

stwierdzenie popełnienia czynu zabronionego nie przesądza o jego społecznej 

szkodliwości
15

. Innymi słowy, społeczna szkodliwość popełnionego czynu 

zabronionego nie wyznacza materialnej treści czynu, lecz przestępstwa
16

. 

Tym samym należy odróżnić społeczną szkodliwość czynu od jego ustawowych 

znamion. Pierwsze pojęcie odnosi się do społecznej normy prawnej i określa 

przestępstwo jako pewien fakt społeczny. Drugie określenie wiąże się z dogma-

tycznym opisem zjawisk prawnych i oznacza zespół tych cech, które bliżej 

                                                       
10 Tamże, s. 140. 
11 I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978, s. 143; 

A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982, s. 22 i n.; A. Wąsek, [w:] 

O. Górniok, A. Wąsek, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, 

L. Tyszkiewicz, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002/2003, s. 11 i n.  
12 I. Zduński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność. Zarys problematyki, 

Bydgoszcz 2012, s. 14; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2016, s. 117. 
13 R. Zawłocki, O kryteriach oceny społecznej szkodliwości czynu, [w:] Państwo prawa i prawo karne. 

Księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012, s. 810. 
14 M. Cieślak, Dzieła wybrane, t. III, Polskie prawo karne. Zarys systemowy, red. S. Waltoś, Kraków 2011, 

253 i n. 
15 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, Warszawa 2007, s. 306. 
16 T. Kaczmarek, Materialna istota przestępstwa i jego ustawowe znamiona, Wrocław 1968, s. 42.  
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określają sprawcę czynu, sposób jego zachowania czy skutek czynu, jak również 

okoliczności, w których sprawca działał i jego nastawienie psychiczne
17

. 

Społeczna szkodliwość czynu charakteryzuje przestępstwo jako fakt społeczny, 

natomiast bezprawność określa stosunek ustawy do tego faktu
18

. Tym samym 

bezprawność wskazuje na stosunek czynu do ustawy, a nie na społeczną 

szkodliwość czynu do ustawy. Bez znaczenia pozostaje czy jest to wynikiem 

odtworzenia faktu, czy też kwestią wyłącznie ocenną19, ponieważ bezprawie 

kryminalne zachodzi także wówczas, gdy popełniony czyn zabroniony nie jest 

społecznie szkodliwy
20

. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku winy. Mimo iż wina nie wyznacza treści 

społecznej szkodliwości ani też społeczna szkodliwość formalnie nie wyznacza 

treści winy
21

 to jednak często w rekonstrukcji społecznej szkodliwości czynu 

i winy sprawcy bierze się pod uwagę te same okoliczności faktyczne czynu. 

Oznacza to, że w obydwu sytuacjach organ procesowy bada kwestie świadomości, 

powinności, nieostrożności, woli i motywów sprawcy
22

. Chociaż powołane oceny 

są zbieżne to jednak przeprowadza się je w różnych celach
23

. Celem badania 

społecznej szkodliwości czynu jest określenie, w jakim zakresie dany czyn narusza 

podstawę funkcjonowania stosunków społecznych. Natomiast celem badania winy 

sprawcy jest określenie w jakim zakresie sprawca czynu narusza powinność 

dochowania obowiązującego porządku prawnego
24

. 

Czyn może być więc uznany za społecznie szkodliwy, choć niezawiniony, ale 

sprawcy czynu można zarzucić winę tylko wówczas, gdy popełniony przez niego 

czyn jest społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy
25

. 

Społeczną szkodliwość czynu należy odróżnić od problematyki kontratypów, 

ponieważ karnoprawną konsekwencją stwierdzenia istnienia kontratypu jest 

uznanie, że popełniony czyn zabroniony jest zgodny z prawem, czyli powstaje 

formalna przeszkoda do oceny jego karygodności (społecznej szkodliwości czynu). 

Skoro więc stwierdzenie kontratypu wyłącza możliwość karygodności to w ogóle 

nie powstaje problem społecznie negatywnego ładunku. Jeżeli bowiem reguły 

prawne stworzone przez dane społeczeństwo dają przyzwolenie na taki czyn to bez 

znaczenia pozostaje fakt, że zachowanie sprawcy mogło być społecznie 

szkodliwe
26

. 

                                                       
17 Tamże, s. 57. 
18 T. Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo czynu i jego bezprawność jako dwie cechy przestępstwa, 

Wrocław 1966, s. 12. 
19 M. Olszewski, Czy utrzymać pojęcie społecznego niebezpieczeństwa w prawie karnym, Prok. i Pr.,  

nr 3/1958, s. 428.  
20 H. Rajzman, Bezprawność, społeczne niebezpieczeństwo, wina w projekcie Kodeksu karnego, NP,  

nr 12/1968, s. 1733 i n. 
21 J. Zientek, Karygodność i wina jako przesłanki odpowiedzialności karnej w nowym kodeksie karnym, 

PiP, nr 6/1998, s. 22. 
22 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s. 349 i n. 
23 K. Skowroński, Ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary w k.k. z 1997 r., Pal., nr 7-8/2003, s. 83. 
24 J. Zientek, Karygodność i wina…, s. 23. 
25 T. Bojarski, Okoliczności uchylające lub umniejszające winę. Uwagi ogólne – pozór czynu, [w:] System 

Prawa Karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. K. 

Paprzycki, t. 4, Warszawa 2016, s. 561.  
26 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s 343.  
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„Społeczeństwo” należy rozumieć jako ogół obywateli danego kraju, miasta 

bądź regionu lub pewną grupę ludzi pozostającą we wzajemnych stosunkach 

wynikających z podobnych warunków życia, pracy lub zainteresowań, lub też dużą 

zbiorowość społeczną zamieszkującą dane terytorium posiadające wspólną kulturę, 

wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych
27

. Natomiast 

„szkodliwość” należy pojmować jako spowodowanie straty poprzez wyrządzenie 

straty materialnej lub moralnej, bądź niekorzystne wpłynięcie na czyjeś zdrowie 

lub samopoczucie
28

. 

Społeczną szkodliwość czynu określa się jako:  

 znaczne prawdopodobieństwo wywołania szkodliwych następstw dla 

określonych interesów, które odpowiadają aktualnym stosunkom społeczno-

ekonomicznym
29

; 

 karnoprawną cechę popełnionego czynu zabronionego, która odnosi się 

realnego i obiektywnego zjawiska społecznego. Zostaje stwierdzona na 

podstawie indywidualnej karnoprocesowej oceny, która sprowadza się do 

odtworzenia negacji wartości stanowiących podstawę funkcjonowania 

stosunków społecznych spowodowanej popełnionym czynem zabronionym
30

; 

 pewien stan rzeczy, z którego wynikać może jakiś szkodliwy skutek
31

; 

 powstanie ujemnej sytuacji
32

; 

 ujemną właściwość społeczną czynu człowieka
33

; 

 pewien materialny substrat przestępstwa (treść czynu), z powodu której stał 

się on czynem zabronionym przez ustawę, czyli przestępstwem
34

. 

Społeczna szkodliwość czynu jest kategorią ocenną, a kryteria tej oceny zostały 

uregulowane w art. 115 § 2 k.k. Elementami podmiotowymi społecznej 

szkodliwości są postać zamiaru i motywacja sprawcy. Odnoszą się one do sfery 

psychicznego stosunku sprawcy do czynu
35

. 

Pozostałe elementy, tj. sposób i okoliczności popełnienia czynu, rozmiary 

wyrządzonej lub grożącej szkody, rodzaj i charakter naruszonego dobra, waga 

naruszonych przez sprawcę obowiązków oraz rodzaj naruszonych reguł ostrożności 

i stopień ich naruszenia mają charakter przedmiotowy
36

. 

Ocena społecznej szkodliwości czynu powinna być oparta łącznie na jego 

elementach podmiotowych oraz przedmiotowych, a o stopniu szkodliwości czynu 

                                                       
27

 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 943. 
28 Tamże, s. 997 i n. 
29 T. Kaczmarek, Materialna istota przestępstwa…, s. 8. 
30 R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje…, s 421. 
31 M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa w prawie karnym, ZNUJ, nr 1/1955, s. 152. 
32 K. Buchała, Bezprawność przestępstw nieumyślnych oraz wyłączające ją dozwolone ryzyko, Warszawa 

1971, s. 23 i n. 
33 W. Wolter, [w:] Materialne pojęcie przestępstwa i jego konsekwencje w prawie karnym, [w:] Problemy 

nowego prawa karnego, Wrocław 1973, s. 25. 
34 I. Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959, s. 208. 
35 A. Zoll, Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karnego, PiP, nr 10/1990, s. 32 
36 A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 763. 
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powinna decydować wypadkowa, czyli iloczyn logiczny elementów konkretnego 

czynu zabronionego
37

. 

Społeczna szkodliwość czynu jako kategoria ocenna podlega stopniowaniu
38

. 

Daje temu wyraz sam ustawodawca wskazując na potrzebę uwzględnienia stopnia 

społecznej szkodliwości czynu przy wymiarze kary (art. 53 § 1 k.k.) oraz 

o okolicznościach, które przy ocenie tego stopnia należy brać pod uwagę (art. 115 

§ 2 k.k.). Społeczna szkodliwość czynu to nie tylko kategoria jakościowa, ale 

również ilościowa, (art. 1 § 2 k.k.) stanowi o znikomej społecznej szkodliwości, 

natomiast (art. 59 k.k. i art. 66 § 1 k.k.) o nieznacznej szkodliwości
39

.  

Znikomość społecznej szkodliwości czynu jest jedną z okoliczności 

wyłączających odpowiedzialność karną (art. 1 § 2 k.k.). Niewątpliwie istnieje 

potrzeba stosowania w prawie karnym instytucji, która pozwala uznać, że czyn 

wypełniający ustawowe znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary ze 

względu na swój błahy charakter powoduje, że jego wartość społeczna jest 

minimalnie ujemna i w związku z tym nie stanowi przestępstwa
40

. 

Znikoma społeczna szkodliwość czynu nie oznacza, że ujemny ładunek czynu 

jest zerowy, ale oznacza, że rozmiar tego ujemnego ładunku nie jest na tyle duży, 

żeby należało reagować sankcją karną
41

. Dlatego czyn zabroniony, który charak-

teryzuje się znikomą społeczną szkodliwością, nie podlega odpowiedzialności 

karnej, mimo iż pozostaje bezprawny i zawiniony. 

3. Okoliczności uchylające winę 

Pojęcie winy w znaczeniu prawnym rozważali już prawnicy rzymscy. 

Dostrzegli oni związek psychologiczny sprawcy z czynem i na tej podstawie 

rozróżniali pojęcia: dolus i culpa. W ten sposób zarysowały się dwie płaszczyzny 

odpowiedzialności. W pierwszej dominowała zła wola, w drugiej zaś niestaranne 

wykonanie czynności
42

. 

W prawie karnym pojęcie winy używane jest dwojako: w znaczeniu 

procesowym jako całokształt przesłanek odpowiedzialności karnej, czyli 

przestępstwo oraz w znaczeniu prawnomaterialnym jako szczególna relacja całego 

zbioru zachowań ludzkich spełniających przesłanki zawinienia (bycia winnym)
43

. 

Innymi słowy, w prawie procesowym chodzi o wszystko, co powoduje powstanie 

                                                       
37 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 357; K. Buchała, Polskie karne materialne…, s. 185; A. Gubiński, 

Zasady prawa karnego, Warszawa 1996, s. 37, K. Buchała [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część 

ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 22. 
38J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna 

i szczegółowa, Warszawa 2006, s. 89; T. Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo czynu…, s. 40 i n.; 

A. Krukowski, Społeczna treść przestępstwa, Warszawa 1973, s. 5 i n.; Z. Sienkiewicz, Społeczne 

niebezpieczeństwo czynu jako dyrektywa sądowego wymiaru kar, Wrocław 1977, s. 15 i n.; M. Cieślak, 

Polskie prawo karne…, s. 352; J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 287. 
39 J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 89. 
40 A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 22. 
41 H. Rajzman, Zagadnienie „kontratypów” w projekcie kodeksu karnego PRL, PiP, nr 3/1963, s. 512 i n. 
42 G. Rejman, Teorie i formy winy w prawie karnym, Warszawa 1980, s. 95. 
43 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 292 i n.; J. Giezek, [w] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, 

Prawo karne…, s. 166; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 229. 
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odpowiedzialności karnej, a w prawie materialnym tylko o jeden element 

(przesłankę) odpowiedzialności karnej
44

. 

Wina w rozumieniu prawa karnego nie istnieje jako samodzielny element 

rzeczywistości, ponieważ jest tylko cechą czynu. W rzeczywistości nie ma więc 

winy, tylko czyny zawinione
45

. 

W. Wolter traktuje winę jako ujemną ocenę decyzji woli
46

, czy też jako ujemną 

ocenę czynu od strony podmiotowej47. Uważa on, że o winie może być mowa tylko 

wówczas, gdy rozwój jednostki do stopnia możliwej autodeterminacji został 

ukończony i nie nastąpiły żadne poważne zakłócenia czynności psychicznych, 

które wskazywałyby na niepoczytalność
48

. 

K. Buchała twierdzi, że wina to wadliwość pewnego procesu tworzenia decyzji 

woli i zależy ona od pewnych okoliczności (dojrzałości społecznej, psychicznej, 

czyli wieku, sprawności umysłu funkcjonującego w danym czasie z cechami 

przytomności, którą wykluczają stany szczególne człowieka takie jak: hipnoza, 

narkoza, halucynacje). To brak którejkolwiek z tych okoliczności powoduje, że nie 

zachodzi naganność procesu tworzenia woli, a zatem nie istnieje podstawa 

przyjęcia winy, ponieważ podmiot nie jest zdolny do zawinienia
49

. 

G. Rejman opisuje winę jako narzędzie ułatwiające ocenę ludzkiego postępowa-

nia według z góry przyjętych kryteriów. W takim ujęciu wina oznacza odchylenie 

ludzkiego zachowania od reguł obowiązujących w danej chwili i w danym czasie
50

. 

Odmienne stanowisko prezentuje S. Stomma, który wysuwa argumenty 

przeciwko winie w prawie karnym. Twierdzi on, że wykazanie związku psychicz-

nego sprawcy z czynem nie dowodzi istnienia winy. Jego zdaniem wina jest tam, 

gdzie może być podjęta decyzja. Zatem wina kończy się na zamiarze ewentualnym, 

a cały obszar zarezerwowany dla nieumyślności jest tylko odpowiedzialnością za 

skutek
51

. 

W doktrynie występują różne poglądy uzasadniające winę jako podstawę 

odpowiedzialności karnej. W tej sprawie wyróżnia się teorie normatywne i teorie 

psychologiczne. Te pierwsze zwracają uwagę na zewnętrzną stronę zachowania się 

człowieka prowadzącego do popełnienia przestępstwa. Te drugie natomiast 

wyjaśniają stan psychiczny sprawcy w chwili podejmowania decyzji prowadzącej 

do popełnienia czynu
52

. 

Zgodnie z teorią normatywną wina nie polega na tym, że sprawca chce tego, 

czego chcieć nie powinien, ale na tym, że w ogóle nie powinien chcieć tego, co jest 

przedmiotem jego woli. Innymi słowy, o tym, czy sprawca zawinił chcąc wywołać 

określony skutek nie decyduje przeżycie psychiczne, które towarzyszy temu 

czynowi, lecz sama naganność tego przeżycia
53

. 

                                                       
44 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 292. 
45 Tamże, s. 293; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 229. 
46 W. Wolter, Prawo karne – zarys wykładu systematycznego. Część ogólna, Warszawa 1947, s. 254. 
47 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s.119. 
48 Tamże, s. 113. 
49 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 331. 
50 G. Rejman, Teorie i formy…, s. 23. 
51 S. Stomma, Fikcja winy, PiP, nr 10/1947. 
52 G. Rejman, Teorie i formy…, s. 145 i n.  
53 Tamże, s. 146. 
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Istoty winy w tym ujęciu należy poszukiwać w charakterze okoliczności, które 

warunkują postawienie zarzutu, ponieważ materialną treść winy nie wyznacza 

możliwość bądź niemożliwość postawienia zarzutu, ale przyczyny, dla których jest 

to możliwe bądź niemożliwe
54

.  

Zwolennikiem teorii normatywnej jest M. Rodzynkiewicz, którego zdaniem 

wina funkcjonuje w sferze przeżyć psychicznych, ale nie jest to strefa inte-

lektualno-wolitywnych przeżyć psychicznych sprawcy, a strefa przeżyć 

emocjonalnych podmiotu dokonującego oceny czynu sprawcy
55

. 

S. Śliwiński ujmuje winę z punktu widzenia teorii psychologicznej twierdząc,  

iż wina jest „węzłem psychologicznym”, który każdorazowo należy rozsupłać
56

. 

Zwolennikiem teorii psychologicznej jest również J. Makarewicz, który „węzeł 

psychologiczny” definiuje jako nastrój psychiczny sprawcy w chwili czynu
57

 oraz 

Z. Papierkowski, którego zdaniem wina jest czymś rzeczywiście istniejącym. 

Stanowi ona pewną substancję, którą jest fakt psychiczny polegający na stosunku, 

który zachodzi pomiędzy uczuciem a działaniem przestępnym
58

.  

Za teorią psychologiczną opowiadał się również S. Pławski
59

. W ramach tej 

teorii wykształciło się kilka nurtów w zależności od tego, jaki element czynności 

psychicznej łączy sprawcę z czynem. Najbardziej charakterystyczne z nich to: 

teoria woli, teoria umotywowanej woli, teoria wyobrażenia, teoria prawdopodo-

bieństwa oraz teoria społecznego niebezpieczeństwa. 

Zwolennikiem teorii woli jest W. Wolter. W myśl tej teorii nie wolno rozdzielać 

poszczególnych znamion czynu przy określaniu winy, lecz wszystkie te znamiona 

należy uwzględniać w skutku (przy przestępstwach materialnych) lub w czynie 

(przy przestępstwach formalnych). Chodzi zatem o ustalenie, czy sprawca 

wykonując czynność czasownikową obejmował swą wolą (chceniem lub 

godzeniem się) tę cechę, z powodu której dana czynność podlega karze
60

. 

Za teorią woli wypowiadał się również S. Glaser, który jednak zachowując jej 

zasadnicze założenia zmodyfikował pojęcie zamiaru. Koncepcja prezentowana 

przez S. Glasera zwana jest teorią umotywowanej woli. Punktem centralnym winy 

jest wola człowieka. Autor ten twierdzi, iż do właściwego skonstruowania winy 

umyślnej nie wystarcza sam element wyobrażenia czy też znajomość faktów i stanu 

rzeczywistego, ale konieczne jest zaangażowanie sprawcy zarówno w postaci woli 

działania, jak i woli wywołania skutku
61

. Koncepcja S. Glasera poszerza płaszczyznę 

infiltracji przy ustalaniu winy o obszar przeżyć psychicznych, które są właściwe dla 

tworzenia się procesu decyzyjnego
62

. 

                                                       
54 A. Barczak-Oplustil, Sporne zagadnienia istoty winy w prawie karnym. Zarys problemu, CzPKiNP,  
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55 M. Rodzynkiewicz, Pojęcie winy w prawie karnym – próba analizy krytycznej na tle ujęcia relacyjnego, 

RPEiS, nr 2/1992, s. 14. 
56 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946, s. 211. 
57 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1934, s. 74 i n.  
58 Z. Papierkowski, Wina kombinowana, Prawo Kanoniczne, nr 3-4/1965, s. 111. 
59 S. Pławski, Prawo karne w zarysie. Część I, Warszawa 1965, s. 147 i n. 
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Według teorii wyobrażenia wina powstaje wówczas, gdy wolę dokonania czynu 

przestępnego wywołało w sprawcy wyobrażenie skutku tego czynu. Innymi słowy, 

gdy sprawca pod wpływem wyobrażenia tego skutku miał wolę spełnienia czynu 

lub gdy pomimo wyobrażenia tego skutku nie odstąpił od spełnienia czynu. Teoria 

ta nie odegrała znaczącej roli na gruncie polskiego prawa karnego
63

. 

Zwolennikiem teorii prawdopodobieństwa jest L. Lernell. Teoria ta kładzie 

nacisk na rozgraniczenie poszczególnych form winy. Im większe jest prawdo-

podobieństwo wywołania skutku, tym bardziej sprecyzowana wina zachodzi  

po stronie sprawcy
64

. 

Teoria społecznego niebezpieczeństwa sprawcy, której zwolennikiem jest 

M. Marycha, ujmuje winę jako pewien stan niebezpieczeństwa grożący interesom 

społecznym ze strony jednostki zdeterminowanej socjologicznie i antropologicznie 

na popełnienie przestępstwa
65

. Ustalenie antyspołecznego nastawienia sprawcy jest 

procesem skomplikowanym, a pozostawienie tego zagadnienia w gestii wyłącznie 

sędziów otwiera szerokie spektrum do nadużyć
66

. 

Zadaniem winy jest urzeczywistnienie celu kary, przy czym celem kary jest 

utrzymanie ważności norm prawa. Głównym elementem winy jest stabilizacja 

zaufania do obowiązującego porządku prawnego, który zostaje naruszony przez 

zachowanie sprawcy. Przypisanie sprawcy winy i wyznaczenie kary ma służyć 

przywróceniu tego zaufania. Tak pojmowana wina działa jako środek 

ogólnoprewencyjny
67

. 

W takim ujęciu wina stanowi pewne zadłużenie człowieka wobec drugiej 

osoby, pewnej grupy społecznej, a niekiedy nawet wobec społeczeństwa. 

Zadłużenie to wynika z naruszenia przez sprawcę pewnych wartości społecznych 

i chęci obrony własnego interesu kosztem interesu innych osób, jeżeli zostanie 

wykazane, że człowiek w tych konkretnych okolicznościach mógł postąpić 

inaczej
68

. Człowiek jest winien tyle, o ile zwiększył swe wartości kosztem innej 

osoby, grupy osób czy też społeczeństwa, które utraciło te wartości w związku 

z jego zachowaniem
69

. 

Cechą charakterystyczną winy w zakresie prawa karnego jest to, że wina 

stanowi konsekwencję naruszenia dóbr niezbywalnych i nienaruszalnych, których 

nie można uszczuplić, zmienić ani unicestwić nawet na mocy porozumienia 

zawartego pomiędzy osobami, z którymi te dobra są integralnie związane
70

. 

Czyny zawinione, czy inaczej bycie winnym podlegają stopniowaniu, rozróżnia 

się parametry jakościowe i ilościowe mające wpływ na zmniejszenie winy,  

                                                       
63 G. Rejman, Teorie i formy…, s. 139 i n.  
64 L. Lernell, Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1969, s. 149. 
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np. stopień dojrzałości psychicznej, stopień ograniczenia poczytalności, szczególne 

sytuacje motywacyjne czy stopień usprawiedliwionego błędu
71

. 

W przypadku okoliczności wyłączających winę czyn pozostaje wprawdzie 

bezprawny, ale nie jest przestępstwem ze względu na brak elementu zawinienia
72

.  

Do okoliczności tych ustawa zalicza: 1) niepoczytalność i poczytalność ograniczoną 

(art. 31 § 1 i 2 k.k.), 2) nieletniość (art. 10 § 1 k.k.), 3) błąd co do okoliczności 

stanowiącej znamię czynu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.), 4) błąd co do okoliczności 

wyłączającej bezprawność (art. 29 k.k.), 5) błąd co do okoliczności wyłączającej 

winę (art. 29 k.k.), 6) błąd co do prawa (art. 30 k.k.), 7) stan wyższej konieczności 

wyłączający winę (art. 26 § 2 k.k.), 8) rozkaz przełożonego (art. 319 k.k.). 

3.1. Niepoczytalność  

Niepoczytalność definiowana jest jako niemożność rozpoznania znaczenia 

czynu lub pokierowania swoim postępowaniem z powodu choroby psychicznej, 

upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych (art. 31  

§ 1 k.k.)
73

. Sprawca znajdujący się w tym stanie nie posiada zdolności do 

kierowania swoim zachowaniem w zakresie świadomości i woli, co powoduje,  

że nie jest zdolny do zawinienia. Stosunek psychiczny sprawcy do czynu podlega 

deformacji i nie można stwierdzić, że po stronie sprawcy występuje wina
74

. 

Brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu wiąże się z brakiem możliwości 

rozpoznania jego strony faktycznej, jak również następstw czynu oraz dokonania 

jego oceny społecznej i moralnej
75

. Chodzi tu zarówno o wymiar ontologiczny, jak 

i aksjologiczny
76

. W takim przypadku sprawca czynu zabronionego nie potrafi 

powiązać tego, co robi z określonymi konsekwencjami
77

. 

Natomiast zdolność człowieka do pokierowania swoim postępowaniem 

związana jest z wolicjonalną stroną psychiki człowieka. Zdolność kierowania 

własnym postępowaniem polega na zdolności do świadomego, zamierzonego 

i pozbawionego zewnętrznego przymusu wykonywanie pewnych czynności lub 

powstrzymywania się od ich wykonania. Innymi słowy, jest to zdolność do 

wybrania określonego działania ze zbioru działań możliwych. Są to działania 

związane z poznawaniem i motywacją, które pozwalają na dokonanie 

„swobodnego wyboru”
78

. 

Zakłócenia w sferze woli spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem 

umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych prowadzą  
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do ograniczenia lub zniesienia zdolności kierowania swoim postępowaniem
79

. W 

tym przypadku sprawca popełnia czyn zabroniony przez prawo karne, który jest 

bezprawny, ale nie jest zawiniony, dlatego sprawca nie ponosi odpowiedzialności 

karnej, co nie wyklucza zastosowania wobec sprawcy środków zabezpieczających
80

. 

3.2. Nieletniość 

Świadomość rozpoznawania rzeczywistości w stopniu uzasadniającym 

pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności wiąże się z jego wiekiem. Oznacza to, 

że w rozumieniu prawa świadomość wiąże się z wiedzą człowieka oraz stopniem 

tej wiedzy, która wzrasta zarówno z wiekiem, jak i stopniem wykształcenia
81

. 

Nieosiągnięcie wieku, określonego w art. 10 § 1 k.k., powoduje brak 

odpowiedzialności karnej z powodu braku normalnej, rozwojowej (psychicznej 

i społecznej) zdolności rozeznania społecznego sensu czynu i odróżnienia czynów 

ujemnych od dodatnich, czyli oceny społecznego wartościowania
82

.  

Niepełny stan rozwoju psychicznego, społecznego, pedagogicznego czy 

socjologicznego powoduje niemożność postawienia mu zarzutu, a taki podmiot nie 

jest podmiotem odpowiedzialnym
83

. Poza wyjątkami przewidzianymi w art. 10 § 2 

k.k. odpowiedzialności karnej podlega ten, kto ukończył lat 17. Nieukończenie 

wymaganego ustawowo wieku nie oznacza, że sprawcy nie można przypisać winy 

w takim znaczeniu, że nie istnieje u niego subiektywna możliwość dochowania 

zakazu bądź nakazu wynikającego z normy sankcjonowanej, ale oznacza to tyle, że 

ze względu na przyjęte z góry założenie nie można w ogóle rozważać możliwości 

przypisania mu winy
84

. 

3.3. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię typu czynu zabronionego 

(błąd co do faktu) 

Zgodnie z dyspozycją art. 28 § 1 k.k. nie popełnia umyślnie czynu 

zabronionego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. 

Istnieją dwa poglądy w zakresie definiowania błędu. Według pierwszego błąd 

to fragment rzeczywistości, który nie odbija się odpowiednio w świadomości
85

. 

Inaczej, błąd to rozbieżność między rzeczywistością a świadomością podmiotu 

poznającego daną rzeczywistość w ramach pewnego aktu poznawczego
86

, która 
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zakłóca proces poznania polegający na nieświadomości co do cech danej 

rzeczywistości albo na dodaniu danemu fragmentowi rzeczywistości cech 

nieprawidłowych
87

. Te zakłócenia powodują, że zostaje wyłączona umyślność, ale 

pozostaje możliwość przypisania sprawcy nieumyślności.  

Według drugiego sama nieświadomość, czyli mylne wyobrażenie jakiegoś 

nieistniejącego w rzeczywistości stanu rzeczy
88

 jako taka nie jest jeszcze błędem, 

a stanowi jedynie niezbędną przesłankę do jego powstania89. 

Błąd ludzki może przejawiać się w dwóch postaciach jako nieświadomość 

i urojenie
90

. Pierwsza postać błędu polega na nieuświadamianiu sobie przez 

człowieka prawdziwego obrazu otaczającego go rzeczywistości, a druga na takim 

postrzeganiu rzeczywistości, która faktycznie temu obrazowi nie odpowiada
91

. 

Błąd co do znamion typu czynu zabronionego traktuje się często jako 

okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną, podczas gdy jest to jedynie 

okoliczność, która wpływa na stopień ujemnej zawartości czynu zabronionego. 

Błąd w postaci nieświadomości znamienia pozytywnego czynu zabronionego 

skutkuje brakiem możliwości przypisania sprawcy zamiaru popełnienia czynu, 

ponieważ warunkiem powstania zamiaru jest świadomość wszystkich znamion 

tego czynu
92

. 

Ustawa w przeważającej większości posługuje się znamionami pozytywnymi, 

czyli takimi, które charakteryzują typ czynu zabronionego i określają, jakie cechy 

powinno posiadać zachowanie. Niekiedy ustawa wskazuje na cechę, której 

zachowanie nie powinna posiadać, aby było zgodne z typem, wówczas mówi się 

o znamionach negatywnych
93

. 

Przedmiotem błędu są znamiona przedmiotowe o charakterze opisowym. 

W przypadku znamion pozytywnych błąd przybiera postać nieświadomości. 

Chodzi zatem o nieświadomość okoliczności faktycznej będącej desygnatem 

przedmiotowego znamienia czynu zabronionego
94

. 

Przedmiotem błędu co do znamion czynu zabronionego są:  

 poszczególne elementy sytuacji faktycznej, w której znalazł się sprawca
95

;  

                                                       
87 W. Wolter, Funkcja…, s. 28 i n.; Z. Ćwiąkalski, Błąd co bezprawności czynu w polskim prawie karnym 

(Zagadnienia teorii i praktyki), Kraków 1991, s. 66. 
88 J. Giezek, Błąd co do znamion modyfikujących typ czynu zabronionego, [w:] Okoliczności wyłączające 

winę, red. T. Majewski, Toruń 2010, s. 43. 
89

 J. Giezek, Funkcja błędu co do ustawowych znamion w nowym kodeksie karnym, [w:] Rozważania 

o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin profesora Aleksandra 

Ratajczaka, red. A. J. Szwarc, Poznań 1999, s. 111; Tenże, Błąd…, s. 42 i n.; J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. 

Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 200 i n.; Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, 

Warszawa 2013, s. 306. 
90 W. Wolter, Funkcja…, s. 13. 
91 Ł. Pohl, Okoliczności uchylające lub umniejszające winę. Błąd co do znamion czynu zabronionego, [w:] 

System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. 

K. Paprzycki, t. 4, Warszawa 2016, s. 760 i n. 
92 A. Zoll, Regulacja błędu w projekcie kodeksu karnego, [w:] Problemy nauk penalnych. Prace 

ofiarowane profesor Oktawii Górniok, Katowice 1996, s. 243. 
93 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 143. 
94

 T. Przesławski, Psychika. Czyn. Win…, s. 109. 
95 J. Majewski, Błąd co do kontratypu jako podstawa wyłączenia winy, [w:] Okoliczności wyłączające 

bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 22 i n. 
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 okoliczności stanowiące znamiona przedmiotowe czynu zabronionego: 

(pozytywnych, negatywnych, opisowych i wartościujących)
96

; 

 okoliczności dotyczące samego dobra stanowiącego przedmiot ochrony, reguł 

postępowania z tym dobrem, wystąpienia skutku lub określonego sposobu 

zaatakowania dobra, przedmiotu czynności wykonawczej i okoliczności 

modalnej czynu oraz podmiotu czynu zabronionego
97

.  

Wyłącznie umyślności przy błędzie co do faktu oznacza niemożliwość 

przypisania sprawcy winy, dlatego zachowanie takie nie może być uznane za 

naganne
98

. Skutkiem tego błędu jest niemożność przypisania człowiekowi zamiaru 

popełnienia czynu zabronionego
99

, dlatego zostaje wyłączona odpowiedzialność 

karna sprawcy.  

3.4. Błąd co do prawa 

Zgodnie z dyspozycją art. 30 k.k. nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się 

czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. 

Usprawiedliwiona nieświadomość bezprawności czynu stanowi zakłócenie procesu 

świadomości sprawcy w zakresie oceny prawnej własnego zachowania,  

co powoduje brak przestępstwa, a taki czyn nie jest zawiniony
100

. Natomiast 

w przypadku, gdy nieświadomość, co do oceny prawnej czynu jest nieusprawied-

liwiona, obniżony zostaje stopień zarzucalności czynu, co uzasadnia możliwość 

nadzwyczajnego złagodzenia kary
101

. A. Zoll definiuje błąd co prawda jako 

sytuację, w której sprawca wie co robi, ale nie wie, że to, co robi jest zabronione
102

. 

Przedmiotem błędu co do prawa jest:  

 konkretny element stanu prawnego, w jakim przyszło działać sprawcy
103

; 

 status prawny zachowania się, którym wypełniono znamiona czynu 

zabronionego. Innymi słowy, błąd ten polega na tym, że sprawca czynu 

zabronionego nie wie, że jest on czynem bezprawnym
104

. 

Błąd co do prawa może polegać na braku świadomości sprawcy co do istnienia 

przepisu karnego zakazującego czynu lub na błędnej interpretacji tego przepisu. 

Błąd polega również na mylnym przeświadczeniu sprawcy, że jego czyn nie 

stanowi przestępstwa
105

. 

Błąd co do prawa zachodzi wówczas, gdy żaden zakaz jakiejkolwiek dziedziny 

prawa nie odbił się w świadomości sprawcy
106

. Najczęściej powstaje z powodu: 

nieczytelności przepisu prawa, jego niedostępności, krótkiego okresu obowiązywania 

                                                       
96 W. Wolter, Nauka o przestępstwie…, s. 222; K. Buchała, Prawo karne…, s. 370. 
97

 A. Zoll [w:] Bogdan G., Ćwiąkalski Z., i in. Kodeks karny…, s. 507.  
98 T. Bojarski, Okoliczności uchylające…, s. 572. 
99 J. Warylewski, Prawo karne…, s. 342 i n.; L. Wilk, [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna 

i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2010 s. 166 i n.; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. 

Część ogólna, Kraków 2010, s. 380 i n.; Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 308 i n.  
100 T. Bojarski, Okoliczności uchylające…, s. 572. 
101 Z. Ćwiąkalski, Błąd co bezprawności czynu…, s. 104 i n.  
102 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 153.  
103 J. Majewski, Błąd co do kontratypu…, s. 22 i n. 
104 Ł. Pohl, Okoliczności…, s. 760 i n. 
105 W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1982, s. 209. 
106 W. Wolter, Funkcja…, s. 169 i n. 
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przepisu prawnego, krótkiego pobytu cudzoziemca w kraju oraz wątpliwości 

interpretacyjnych przepisu prawa
107

. 

Do wyłączenia odpowiedzialności karnej wystarcza sama nieświadomość 

bezprawności, a nie nieświadomość przestępności czynu w ogóle
108

. Błąd co do 

oceny prawnej nie znosi zamiaru, ponieważ świadomość bezprawności nie stanowi 

jego części składowej, a jedynie wpływa na zarzucalność czynu, czyli należy 

rozpatrywać go w kategoriach winy109. 

Tym samym świadomość bezprawności jest przesłanką winy. Zamiar nie stanowi 

części składowej zarzutu, lecz jego przedmiot
110

, a nieświadomość bezprawności 

czynu nie wyłącza zamiaru realizacji czynu o znamionach określonych w ustawie 

karnej. Zamiar nie wpływa więc na ustalenie jego karalności
111

. 

Natomiast dla przypisania winy sprawcy czynu zabronionego nie wymaga się, 

aby wiedział, że jego czyn jest zachowaniem zabronionym pod groźbą kary, 

a jedynie sprawca powinien wiedzieć, że zachowanie, którym wypełnił znamiona 

czynu zabronionego jest zachowaniem zabronionym przez obowiązujące prawo
112

. 

3.5. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność  

Stosownie do art. 29 k.k. nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu 

zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność 

wyłączająca bezprawność albo winę.  

Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność nie jest okolicznością 

jednorodną i rozróżnia się jej trzy odmiany
113

: 

 błąd co do okoliczności stanowiącej znamię okoliczności wyłączającej 

bezprawność; 

 błąd co do oceny prawnej w zakresie uznawania danej okoliczności  

za okoliczność wyłączającą bezprawność; 

 błąd co do zakresu okoliczności wyłączającej bezprawność. 

Przedmiotem błędu co do okoliczności wyłączającej bezprawność są wszelkie 

desygnaty znamion okoliczności kontratypowych zarówno tych ustawowych, jak 

i pozaustawowych. Jest to np.: mylne wyobrażenie, że miał miejsce zamach 

uprawniający do podjęcia obrony koniecznej albo że zamach był bezprawny lub też 

sprawca działał za zgodą pokrzywdzonego. Jest to również mylne przyjęcie, że 

dobro poświęcane dla ratowania innego jest mniejszej wartości
114

. 

Zdaniem A. Zolla nieświadomość znamion określoności kontratypu jest 

pojęciem wewnętrznie sprzecznym. W sytuacji kontratypowej sprawca ma kierun-

kowe nastawienie zmierzające do ochrony dobra chronionego prawem. Brak 

świadomości bezprawnego zamachu wyłącza zamiar odparcia zamachu,  

                                                       
107 Ł. Pohl, Okoliczności…, s. 767. 
108 W. Wolter, Nauka o przestępstwie…, s. 238. 
109 T. Przesławski, Psychika. Czyn. Win…, s. 119. 
110 A. Zoll, Ogólne zasady odpowiedzialności karnej..., s. 34. 
111 A. Zoll, Regulacja błędu…, s. 246. 
112 Ł. Pohl, Okoliczności…, s. 761 i n. 
113 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 133. 
114 Ł. Pohl, Okoliczności…, s. 755 i n. 
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co prowadzi do zdekompletowania znamion kontratypu i skutkuje bezprawnością 

zachowania
115

. 

W takim ujęciu nieświadomość powoduje, że sprawca nie można powołać się 

na działanie w ramach kontratypu, a błąd co do znamienia stanowiącego kontratyp 

w odróżnieniu od błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu 

zabronionego nie prowadzi do wyłączenia zamiaru. Jest to więc błąd, który nie 

może prowadzić do zdekompletowania znamion czynu zabronionego, a jedynie 

stanowi przesłankę związaną z przypisaniem sprawcy winy
116

. 

Tym samym usprawiedliwiony błąd co do kontratypu jest okolicznością 

powodującą, że sprawcy czynu zabronionego nie można przypisać winy
117

. 

Natomiast nieusprawiedliwiony błąd co do kontratypu nie wyłącza winy, a jedynie 

zmniejsza stopień zawinienia i może stanowić podstawę do złagodzenia kary
118

. 

3.6. Błąd co do okoliczności wyłączającej winę  

Jak już zauważono dyspozycja art. 29 k.k. odnosi się zarówno do błędnej oceny 

okoliczności wyłączającej bezprawność bądź winę. Przedmiotem błędu mogą być 

jedynie okoliczności przedmiotowe stanowiące znamiona stanu wyższej konieczności 

jako okoliczności wyłączającej winę oraz znamiona kolizji obowiązków jako 

okoliczności wyłącząjącej winę
119

. 

Mając na względzie powyższe, przyjmuje się, iż błąd co do okoliczności 

wyłączającej winę powstaje, gdy
120

: 

 sprawca błędnie przyjmie, że przedstawiające faktycznie oczywiście wyższą 

wartość dobro prawne, które sprawca poświęca, przedstawia wartość wyższą 

od wartości dobra prawnego ratowanego, ale nie oczywiście wyższą od 

wartości tego dobra; 

 sprawca błędnie przyjmie, że przedstawiające faktycznie oczywiście wyższą 

wartość dobro prawne, które sprawca poświęca, przedstawia wartość 

identyczną jak dobro ratowane; 

 sprawca błędnie przyjmuje, że obowiązek wykony o obiektywnie oczywiście 

mniejszej wadze od wagi obowiązku niewykonanego jest obowiązkiem 

równie ważnym, co obowiązek niewykonany; 

 sprawca błędnie przyjmuje, że obowiązek wykony o obiektywnie oczywiście 

mniejszej wadze od wagi obowiązku niewykonanego jest obowiązkiem 

mniejszej wagi, aczkolwiek nie oczywiście mniejszej wagi co obowiązek 

niewykonany. 

Analogicznie jak przy błędzie co do kontratypu, prawnokarną formą błędu co do 

okoliczności wyłączającej winę jest mylne wyobrażenie sprawcy czynu zabro-

nionego, że realizuje go w warunkach takiej okoliczności. Nie jest więc błędem  

co do okoliczności wyłączającej winę, nieświadomość sprawcy realizującego czyn 

                                                       
115 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 135. 
116 A. Zoll, [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny…., s. 276.  
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 A. Zoll, [w:] K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część 

ogólna, Warszawa 1994, s. 463. 
118 Tamże, s. 464. 
119 A. Zoll, Regulacja błędu…, s. 249. 
120 Ł. Pohl, Okoliczności…, s. 759 i n. 
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zabroniony, zatem sprawca musi być przekonany, że realizuje znamiona czynu 

zabronionego w warunkach okoliczności wyłączającej jego winę
121

. 

Usprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączającej winę jest okolicznością 

wyłączającą winę, natomiast nieusprawiedliwiony błąd co do okoliczności 

wyłączającej winę, może jedynie zmniejszać stopień zawinienia i stanowić 

podstawę do złagodzenia kary
122

. 

3.7. Stan wyższej konieczności wyłączający winę  

Relacja pomiędzy dobrem ratowanym a dobrem poświęconym może 

kształtować się różnie, dlatego w pewnych okolicznościach stan wyższej 

konieczności będzie wyłączać bezprawność czynu, a w pewnych winę. Stan 

wyższej konieczności wyłączający winę zachodzi wówczas, gdy dobro poświęcone 

jest równej lub niższej wartości niż dobro ratowane (art. 26 § 2 k.k.). Taka sytuacja 

stanowi przeszkodę do postawienia sprawcy zarzutu podjęcia zachowania 

nagannego, mimo że zachowanie takie pozostaje bezprawne
123

. 

W takiej sytuacji działanie sprawcy przynosi tyle samo lub więcej strat co 

korzyści, więc ze społecznego punktu widzenia lepiej byłoby, gdyby działanie 

zostało zaniechane. Nietypowa sytuacja, w której jednak sprawca działania 

powoduje, że nie można od niego wymagać innego zachowania, a tym samym nie 

można postawić mu zarzutu
124

. Uznaje się, że sprawca działa w anormalnej sytuacji 

motywacyjnej, dlatego wina sprawcy zostaje uchylona. Ocena taka wynika z faktu, 

że winą jest zarzucalny z punktu widzenia prawa stosunek sprawcy do realizacji 

znamion czynu zabronionego
125

. 

U podstaw stanu wyższej konieczności wyłączającego winę leży więc brak 

wymagalności zgodnego z prawem zachowania w pewnych wyjątkowych 

sytuacjach charakteryzujących się determinującym procesy decyzyjne sprawcy 

przymusem psychicznym, który powoduje, iż nie jest on w stanie kierować się 

nakazami prawa
126

. 

3.8. Rozkaz przełożonego wyłączający winę  

Zgodnie z art. 318 k.k. żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego 

będącego wykonaniem rozkazu nie popełnia czynu zabronionego, chyba że 

wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo. 

Istnieją dwie teorie na temat wyłączenia odpowiedzialności karnej w przypadku 

rozkazu przełożonego
127

. Część doktryny uważa, że jest okoliczność wyłączająca 

bezprawność
128

, a część, że jest to okoliczność wyłączająca winę
129

.  

                                                       
121 Tamże, s. 760. 
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Zwolennicy koncepcji o wyłączeniu bezprawności argumentują, że żołnierz 

wykonując rozkaz, a więc spełniając swój obowiązek, nie może działać 

bezprawnie.  

Natomiast za koncepcją dotyczącą wyłączenia winy przemawia fakt, iż żołnierz 

wykonujący rozkaz działa pod wpływem błędu co do okoliczności stanowiącej 

znamię czynu zabronionego
130

. U podstaw takiej koncepcji leży założenie, że 

w warunkach służby wojskowej nie można od żołnierza wymagać przeprowadzania 

analizy następstw wykonania rozkazu, ponieważ to rozkazodawca powinien 

przeprowadzić taką analizę przed wydaniem polecenia służbowego
131

. 

4. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu 

Realizacja znamion typu czynu zabronionego nie przesądza o naruszeniu normy 

sankcjonowanej, ponieważ zachowanie sprawcy może się okazać usprawied-

liwione, jeśli wystąpi okoliczność wyłączająca jego bezprawność
132

. 

Bezprawność określa się jako: 

 sprzeczność zachowania z obowiązującym prawem lub normami prawnymi. 

Polega na zachowaniu sprawcy, które jest niezgodne z ustanowionym 

zakazem lub nakazem
133

; 

 sprzeczność między faktycznym zachowaniem się człowieka a zachowaniem, 

które ustawa określa jako nakazane lub jako zgodność między faktycznym 

zachowaniem się człowieka a zachowaniem, które ustawa określa jako 

zakazane
134

; 

 czyn sprzeczny z określoną normą prawną, której treści poszczególnych 

przepisów umiejscowione są najczęściej w części szczególnej prawa 

karnego
135

; 

 naruszenie porządku prawnego
136

; 
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 cechę czynu przejawiającą się w jej sprzeczności z nakazem lub zakazem, 

który wynika z przepisów prawa
137

; 

 to, co narusza ustalony przez prawo porządek. Czyn nie nosi cech bezpraw-

ności, jeśli jest zgodny z całokształtem obowiązującego prawa
138

; 

 niezgodność czynu z obowiązującym porządkiem prawnym, czyli całym 

systemem prawa, a nie poszczególną normą
139

; 

 zdarzenie, które nie odpowiada sferze powinności, czyli to, co się zdarzyło nie 

odpowiada temu, co powinno się zdarzyć
140

; 

 sprzeczność z normatywnym wzorcem zachowania stworzonym przez 

ustawodawcę. Normy sankcjonowane są normami zakazującymi danego 

zachowania się w określonych warunkach (np. zakaz zabijania czy kradzieży) 

lub normami nakazującymi wskazane w nich zachowania (np. nakaz 

zawiadomienia o przestępstwie lub udzielenia pomocy). Istotą bezprawności 

jest to, że czyn narusza ustanowiony w przepisie określony nakaz lub zakaz 

konkretnego zachowania się, lub też powstrzymania się od takiego 

zachowania naruszając tym samym normę sankcjonowaną
141

; 

 coś, co narusza ustalony przez prawo porządek. Bezprawność jest cechą 

zachowań ludzkich, w szczególności czynów. W rzeczywistości nie ma 

bezprawności jako bytu, istnieją tylko bezprawne zachowania, czyli czyny 

w rozumieniu prawa karnego
142

. 

Rozróżnia się trzy elementy struktury bezprawności: 

 narażenie lub naruszenie dobra prawnego. Musi istnieć dobro prawne, które 

stanowi przedmiot ochrony
143

; 

 naruszenie przewidzianych reguł postępowania z danym dobrem prawnym. 

Niezbędnym warunkiem są reguły określające sposób postępowania z danym 

dobrem. Reguły te są trudne do bliższego scharakteryzowania, ponieważ 

każde dobro prawne obowiązują inne reguły postępowania. Są to np. reguły 

rządzące ruchem drogowym, sportem, bezpieczeństwem czy higieną pracy
144

; 

 naruszenie obowiązku dostosowania się do reguł postępowania z tym dobrem. 

Chodzi o zachowanie, które zagraża dobru prawnemu lub je narusza, czyli jest 

niezgodne z wykształconymi przez wiedzę i doświadczenie regułami 

postępowania z danym dobrem
145

. 

Bezprawność ustala się nie tylko na płaszczyźnie ustawowych znamion tego lub 

innego typu przestępstwa, lecz całego porządku prawnego
146

. Zgodnie z zasadą 

                                                       
137 J. Waszczyński, Prawo karne w zarysie, Łódź 1975, s. 140.  
138 J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 127. 
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141 A. Marek, Prawo karne…, s. 100; J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo 
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t. XXIII. 
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Karolina Młynarczyk-Puławska 

34 

wewnętrznej niesprzeczności systemu prawnego (zasadą spójności) nie jest 

możliwe, aby ten sam czyn był dozwolony przez normy jednej dyscypliny prawa, 

a jednocześnie zakazany przez normy innej. 

Z jednej strony rozróżnia się bezprawność w zależności od tego, jakiej gałęzi 

prawa norma została naruszona, mówi się o: bezprawności cywilnej, admini-

stracyjnej czy karnej. Można więc wyróżnić tyle rodzajów bezprawności, ile jest 

gałęzi prawa147. 

Z drugiej strony bezprawność rozumiana jest szeroko jako sprzeczność z całym 

porządkiem prawnym
148

. Jest to ujęcie monistyczne, zgodnie z którym bezpraw-

ność czynu nie może być inna w stosunku do normy prawa cywilnego, a inna 

w stosunku do normy wyrażonej w prawie karnym
149

. Bezprawność nie jest 

poddawana stopniowaniu. Czyn albo jest bezprawny, albo taki nie jest
150

. Analiza 

konkretnego zachowania następuje na płaszczyźnie wartości, a nie faktów, a zakres 

tych wartości zmienia się, gdy zmieniają się przepisy prawa
151

. 

Od bezprawności należy odróżnić bezprawie, ponieważ bezprawność zawsze 

jest oceną konkretnego, indywidualnego zachowania sprawcy, natomiast bezprawie 

to abstrakcyjny stopień społecznego niebezpieczeństwa pewnej kategorii 

zachowań. Tym samym konkretny czyn może spełniać wszystkie przesłanki czynu 

zabronionego, a więc typu bezprawia, a mimo to nie stanowić zachowania 

bezprawnego, np. w sytuacji kontratypowej
152

. 

Czyn może realizować znamiona typu przestępnego, a mimo to może nie być 

zachowaniem bezprawnym. Wynika to z braku sprzeczności z rozumianym jako 

całość porządkiem prawnym
153

. Dlatego stwierdzenie sprzeczności zachowania 

sprawcy z normą sankcjonowaną nie przesądza o jego bezprawności, która 

w pewnych okolicznościach może zostać wyeliminowana poprzez zaistnienie 

konkretnych okoliczności ją wyłączających.  

Bezprawność sprowadza się więc do dwóch jej przesłanek:  

 stwierdzenia sprzeczności czynu z treścią normy sankcjonowanej oraz  

 braku realizacji znamion kontratypu, tj. okoliczności wyłączającej 

bezprawność przedsięwziętego czynu.  

Bezprawność kryminalna jest zatem koniunkcją formalnego zakazu karnego 

i braku kontratypu
154

. Także W. Świda uważa, że posiadanie przez czyn znamion 

ustawowych przesądza o jego bezprawności. Reguła ta zna wyjątki, kiedy czyn, 

mimo że odpowiada znamionom ustawowym, nie jest bezprawny
155

. 

W. Wolter twierdzi, że czyn, aby był przestępstwem musi być przedmiotowo 

bezprawny, czyli sprzeczny z obiektywnym porządkiem prawnym. Ta sprzeczność 
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musi wynikać z tego, że urzeczywistnienie czynu jest w niezgodzie z wyrażonym 

w ustawie karnej zakazem czy nakazem, przy jednoczesnym braku okoliczności, 

które wyjątkowo odbierających danemu czynowi charakter czynu niedozwolonego
156

. 

Odmienne zdanie ma A. Marek, który uważa, iż materialnoprawnym uzasad-

nieniem okoliczności wyłączających bezprawność jest fakt, iż takie czyny 

pozbawione są społecznej szkodliwości
157

. 

Powszechnie przyjmuje się, że okoliczności wyłączające bezprawność czynu 

zachodzą wówczas, gdy czyn wypełniający znamiona czynu zabronionego nie jest 

w rzeczywistości przestępstwem, ponieważ na mocy innego przepisu prawa 

karnego lub utartej praktyki uważany jest za działanie zgodne z prawem. 

W polskiej doktrynie okoliczności te nazywane są kontratypami
158

. Choć ściślej 

należałoby powiedzieć, że kontratypy to typowe sytuacje wyłączające bezprawność 

kryminalną, gdyż pojęcie okoliczność jest pojęciem nie dość precyzyjnym. Wynika 

to z faktu, że każdy kontratyp wyłącza bezprawność kryminalną, ale nie każdy 

wyłącza bezprawność w ogóle
159

. 
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ROZDZIAŁ II  

Kontratypy 

1. Pojęcie kontratypu 

Kontratyp to nazwa charakterystyczna dla doktryny polskiego prawa, lecz 

w doktrynie innych państw instytucja ta nazywana jest okolicznością wyłączającą 

bezprawność lub karalność. Geneza tych okoliczności związana jest w sposób 

bezpośredni z powstaniem nauki o ustawowych znamionach przestępstwa oraz 

koncepcją znamion negatywnych. 

Kontratypem jest grupa okoliczności, które uzasadniają wyłączenie bezprawność 

czynu jednostki, która podejmuje zachowanie sprzeczne z generalno-abstrakcyjnie 

określonym zakazem lub nakazem działania wynikającym z normy sankcjonowanej. 

Działanie podjęte w obrębie kontratypu powoduje, iż jego ocena jest korygowana na 

podstawie indywidualnego zachowania jednostki w konkretnym przypadku
160

. 

Wprowadzenie kontratypów ma za zadanie niwelowanie konsekwencji prawnych, 

które są związane z naruszeniem reguł określonych w normach prawnych, gdy 

w konkretnej sytuacji dochodzi do kolizji dóbr pomiędzy dobrem chronionym przez 

naruszoną normę a wartością zasługującą na uwzględnienie w ramach społecznego 

rachunku zysków i strat. Istotne, aby wartości ujmowane w takim rachunku zysków 

i strat były wartościami prawem chronionymi
161

. Innymi słowy, kontratyp to 

okoliczność wykluczająca bezprawność czynu, jeżeli prawo naruszenia cudzego 

interesu jest ustawowo czy naukowo stypizowane tworząc kontratypy w stosunku do 

typów przestępstw
162

. 

W doktrynie prawa karnego określeń „okoliczności uchylające bezprawność” 

i „kontratypy” używa się zamiennie. Uważa się, że twórcą terminu „kontratyp” jest 

W. Wolter, który ideę kontratypu wiązał z „kontr-typizacją” czynu zabronionego 

wykorzystując w niej teorię znamion negatywnych
163

. W takim ujęciu zakres 

znamion ustawowych konkretnego typu czynu zabronionego stanowią jego 

znamiona pozytywne, które wyrażają zachowania zabronione, jednocześnie brak 

znamion negatywnych stanowi jego „korekturę”.  

W słowie kontratyp wyróżnia się dwa człony „kontra” i „typ”. Okoliczności, które 

są tym pojęciem określone stanowią sytuację typową, czyli sytuację powtarzalną, 

którą można zobrazować za pomocą jej cech konstruktywnych na płaszczyźnie 

abstrakcyjnej. Jest to cecha, która charakteryzuje wszystkie kontratypy i pozwala 

rozróżnić ten rodzaj od innych sytuacji prowadzących do wyłączenia odpowie-

dzialności karnej, przede wszystkim zaś od sytuacji, w których brak karygodności 
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czynu spowodowany jest znikomym stopniem jego społecznej szkodliwości. 

Ustalenie stopnia społecznej szkodliwości jako kryterium karygodności czynu 

odnosi się zawsze do badania elementów konkretnego czynu, bez ówczesnej próby 

ich uogólnienia i tym samym typizacji
164

. 

Człon „kontra” w pojęciu kontratyp wskazuje na to, że funkcja tej instytucji jest 

przeciwna funkcji typizacji czynu zabronionego. Typ czynu zabronionego tworzy 

pewien wzorzec zachowania determinujący zgodnie z zasadą nullum crimen sine 

lege pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej. Kontratyp tworzy 

pewnego rodzaju wzorzec dla usprawiedliwienia popełnionego czynu. Jest to 

również istotny element kontratypów pozwalający odróżnić sytuacje objęte tym 

pojęciem od nieprawidłowych sytuacji motywacyjnych, które nie usprawiedliwiają 

popełnionego czynu, a jedynie mogą usprawiedliwiać sprawcę, mimo jego 

popełnienia
165

.  

Pojęcie kontratypu w polskim prawie karnym nie jest jednolite. W. Wolter 

kontratyp tłumaczy jako okoliczności, które powodują, iż dany czyn, mimo iż 

wypełnia znamiona typu czynu zabronionego to nie jest bezprawny
166

.  

M. Cieślak, uściślając to pojęcie dodaje, iż wszystkie kontratypy, a ujmując to 

ściślej należałoby powiedzieć sytuacje typowe, wyłączają bezprawność kryminalną 

czynu. Jego zdaniem pojęcie „okoliczność” jest terminem zbyt ogólnym i niedo-

określonym, dlatego bardziej poprawne wydaje się używanie terminu „kontratyp” 

w odniesieniu do pewnych sytuacji faktycznych. Dlatego właśnie czyn zabroniony, 

sprecyzowany w przepisach prawa jako czyn bezprawny przez formalny zakaz 

karny, nie musi być bezprawny kryminalnie, jeśli zostanie popełniony w warunkach 

kontratypu, np.: w obronie koniecznej. Tylko kontratypy bezwzględne wyłączają 

wszelką bezprawność i powodują, iż dane zachowanie jest zgodne z prawem. 

Kontratyp, analogicznie do typu czynu zabronionego jest też typem – pewnej 

sytuacji
167

. 

W. Świda nie uznaje za konieczne formułowanie definicji „kontratypu” 

określając go w następujący sposób: cecha bezprawności nie tkwi w samym 

czynie, lecz jest cechą zależną od treści norm prawnych. Uchylenie bezprawności 

czynu odpowiadającego ustawowym znamionom może wynikać z treści przepisów 

prawa. Nazwa kontratyp ma podkreślić, iż chodzi o czyny, które stanowią 

przeciwstawny typ czynów karalnych określonych w ustawie
168

. 

Według K. Buchały kontratypy zawarte w ustawach karnych lub sformułowane 

przez prawo karne na podstawie materialnego ujęcia istoty przestępstwa legalizują 

czyn z punktu widzenia prawa karnego
169

. 

I. Andrejew natomiast stronił od używania pojęcia „kontratyp”, ponieważ 

nazwa ta sugeruje, iż chodzi o okoliczności, które są stypizowane, podczas gdy 

w znacznej części nie zostały one stypizowane, a ich krąg nie jest zamknięty
170

. 
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Zdaniem A. Marka nazwa „kontratyp” jest nazwą umowną odnoszącą się do 

pewnych klauzul generalnych zawierających okoliczności uchylające bezprawność 

karną czynów wypełniających znamiona przestępstwa, ale pozbawionych ujemnej 

treści społecznej
171

. 

Natomiast J. Smoleński uważał, że prawidłowe ujęcie definicji przestępstwa od 

strony materialnej czyni w ogóle bezprzedmiotowym formułowanie jakichkolwiek 

kontratypów w ustawie172. 

Warunkiem koniecznym do wystąpienia kontratypu jest zrealizowanie znamion 

typu danego przestępstwa. Tam, gdzie nie ma danego typu nie może też być 

kontratypu. Kontratypy wyłączają bezprawność czynu stypizowanego jakby 

powtórnie. W rezultacie sytuacja kontratypowa polega na tym, że zawsze występują 

dwa składniki: wyczerpanie znamion czynu zabronionego określonego w części 

szczególnej kodeksu karnego oraz wyczerpanie znamion okoliczności wyłączającej 

bezprawność czynu (kontratyp) zawartej przeważnie w części ogólnej kodeksu 

karnego. Do sytuacji kolizyjnej dochodzi, gdy z jednej strony istnieje konkretne 

dobro prawne chronione normą typizującą, a z drugiej strony istnieje inne dobro 

prawne chronione normą detypizującą (kontratypem). W każdym systemie 

społecznym występuje pewna hierarchia tych wartości. To ustawodawca dokonuje 

wartościowania dóbr wybierając jego zdaniem dobra najcenniejsze, o których 

mowa w normie detypizującej. Kolizja dóbr prawnych rozstrzygana jest „z góry” 

przez ustawodawcę w określony sposób
173

. Sytuacja kontratypowa wymaga więc 

wszechstronnego rozważania kolidujących interesów, a brak negatywnej oceny 

zachowania podjętego w takiej sytuacji wynika z bilansu zysków i strat
174

. 

Konieczność poświęcenia jednego dobra prawnego dla ratowania kolidującego 

z nim innego dobra prawnego zawsze jest interpretowana przez pryzmat 

poszczególnych okoliczności wyłączających bezprawność czynu (kontratyp). Inny 

wydźwięk ma ona w warunkach stanu wyższej konieczności, a inny w przypadku 

dopuszczalnego ryzyka gospodarczego. W każdym jednak przypadku oznacza to, 

iż wspólna egzystencja kolidujących ze sobą dóbr jest w zaistniałej sytuacji 

niemożliwa. Biorąc pod rozwagę stan wyższej konieczności, poświęcenie jednego 

dobra prawnego ma powodować uchylenie bezpośredniego niebezpieczeństwa 

grożącego innemu dobru prawnemu, oczywiście w sytuacji, w której danego 

niebezpieczeństwa nie dało się uniknąć inaczej. W przypadku kontratypu dopusz-

czalnego ryzyka gospodarczego kolizja dóbr występuje na innej płaszczyźnie. 

W tym przypadku dochodzi bowiem do kolizji pomiędzy bezpieczeństwem dobra 

prawnego a potrzebą uzyskania nowych dób, mających istotne znaczenie dla 

społeczeństwa. W tym sensie konieczność narażenia dobra prawnego na niebezpie-

czeństwo jest podyktowana możliwością uzyskania niezbędnych w społeczeństwie 

nowych dóbr, które bez takiego ryzyka nie mogłyby powstać. Oczywiście, jeśli 

                                                                                                                                          
170 I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 170. 
171 A. Marek, Obrona konieczna w prawie karnym (na tle teorii i orzecznictwa Sądu Najwyższego), 

Warszawa 1979, s. 23. 
172 J. Smoleński, Problematyka materialnej istoty przestępstwa w projekcie k.k., PiP nr 8-9/1963, s. 324. 
173 M. Filar, Eksperyment lekarski jako okoliczność wyłączająca bezprawność, [w:] Okoliczności 

wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 80-81. 
174 J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 131. 
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istnieje inne rozwiązanie, które w rezultacie doprowadziłoby do osiągnięcia 

zamierzonej korzyści bez konieczności narażenia dobra prawnego na niebezpie-

czeństwo, wówczas warunek konieczności nie zostaje spełniony, a ryzyko nie jest 

dopuszczalne
175

. 

Większość kontratypów odnosi się do sytuacji, w której pewne dobro prawne 

zostaje zaatakowane, zagrożone, uszkodzone albo nawet unicestwione, a powszechnie 

akceptowane reguły obchodzenia się z nim zostają naruszone. Jednak ze względu 

na fakt, iż odbywa się to w konkretnej kolizji dóbr i interesów, takie rozwiązanie 

konfliktu nie jest społecznie szkodliwe, niekiedy może być nawet oceniane pozy-

tywnie. W bilansie zysków i strat jest to działanie opłacalne, etycznie uzasadnione 

i tolerowane, a z punktu widzenia prawa wtórnie legalne. Z kolei zachowanie 

odpowiadające wprawdzie znamionom określonym w przepisie prawa karnego 

materialnego określającego typ czynu zabronionego, które nie prowadzi jednak do 

zaatakowania dobra pozostającego pod ochroną prawa albo nie prowadzi do niena-

ruszenia reguł postępowania z dobrem nie jest w ogóle zachowaniem bezprawnym. 

Jest to zachowanie pierwotnie legalne i dla potwierdzenia tej legalności posługiwanie 

się konstrukcją kontratypów jest zbędne
176

.  

W doktrynie występują rozbieżności co do ogólnych znamion kontratypów.  

Ma to bezpośredni związek z teorią pluralistyczną i teorią monistyczną. Istotą 

pierwszej teorii jest twierdzenie, iż nie ma jednej podstawy, która stanowiłaby 

wspólny trzon dla wszystkich kontratypów. Wszystkie bowiem sytuacje 

kontratypowe oparte są na różnych zasadach i nie istnieje zamknięty katalog takich 

zasad
177

. Natomiast istotą drugiej teorii jest istnienie jednej podstawy, która wyjaśnia 

istnienie wszystkich kontratypów. Owym wspólnym mianownikiem jest kolizja 

dóbr
178

, która polega na poświęceniu jednego dobra dla ratowania innego dobra, 

jednak dopiero analiza „bilansu zysków i strat” może doprowadzić do 

usprawiedliwienia czynu. Teoria ta w odniesieniu do pewnego rodzaju kontratypów 

jest oczywiście zasadna, ale kolizja dóbr, tj. poświęcenie jednego dobra dla 

ratowania drugiego, nie jest istotą wszystkich kontratypów
179

.  

Co do pozostałych okoliczności wyłączających bezprawność czynu, w szcze-

gólności tych opartych na zgodzie pokrzywdzonego wyrażają się one w premii 

sformułowanej przez Ulpiana Domicjusza: volenti non fit iniura, (komuś, kto 

zgadza się na dane działanie nie dzieje się żadna krzywda). Podkreśla to wagę 

indywidualnego wyboru i nakazuje uwzględniać czyjąś akceptację oczywistego 

ryzyka
180

. Jeśli ktoś dobrowolnie naraża się na ryzyko powstania szkody wiedząc, 

że ta szkoda może wystąpić, a nawet godząc się z tym, że szkoda wystąpi, to nie 

powinien mieć w tym zakresie żadnych roszczeń z tytułu jej powstania. 

Wątpliwości budzi, czy ryzyko sportowe spełnia warunki teorii kontratypowej. 

Zgodnie z nią kontrtypizacja ma zastosowanie w sytuacji kolizji dwóch dóbr 

posiadających pewną wartość społeczną, przy czym dobro ratowane powinno 

                                                       
175 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 201.  
176 A. Zachuta, Czy istnieją wiosenne kontratypy?, EP, nr 4/2006, s. 45-48. 
177 W. Wolter, Zarys systemu prawa karnego, Kraków 1933, s. 125-127. 
178 R. Kubiak, Czy istnieje kontratyp zwyczaju?, Prok. i Pr., nr 7-8/2015. 
179 K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny..., s. 206. 
180 D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 170 i n. 
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przedstawiać wartość wyższą od dobra poświęcanego. W odniesieniu do ryzyka 

sportowego, po jednej stronie funkcjonują najistotniejsze dla jednostki dobra takie 

jak: zdrowie, życie, nietykalność cielesna czy mienie, z drugiej zaś strony mamy do 

czynienia z abstrakcyjną i niemierzalną wartością społeczną objawiająca się chęcią 

posiadania sprawności fizycznej oraz wartością moralną w postaci szlachetnego 

współzawodnictwa. Nie bez znaczenia jest także atrakcyjność widowisk sporto-

wych dla publiczności. Trudno polemizować nad wyższością pierwszej grupy 

wskazanych dóbr
181

. Ponadto osiąganie powyżej wskazanych wartości co do 

zasady odbywa się bez konieczności uszkadzania ciała czy pozbawiania życia 

sportowca
182

.  

W związku z powyższym trzeba przyjąć, że kolizja dóbr nie stanowi elementu 

wszystkich kontratypów. Po pierwsze, nie zawsze powstanie sytuacja kolizyjna.  

Po drugie, dlatego że niejednokrotnie dobra prawne ze sobą kolidujące będą 

przedsta-wiać równą wartość dla dysponenta. Należy zgodzić się ze stanowiskiem 

W. Woltera, iż nie ma jednej podstawy, która stanowiłaby wspólny fundament dla 

wszystkich kontratypów
183

. Oznaczenie sytuacji kolizyjnej zarówno w przypadku 

ryzyka sportowego, jak i niektórych kontratypów opartych na zgodzie pokrzyw-

dzonego jest trudne, ponieważ niekiedy dobro chronione prawem stanowi sama 

swoboda dysponowania tymże dobrem.  

2. Koncepcja negatywnych znamion czynu zabronionego 

W XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku w doktrynie prawa karnego 

rozpowszechniona była koncepcja tzw. negatywnych znamion czynu zabronionego. 

Znamiona, które określają kontratyp wchodzą w skład znamion charakteryzujących 

typ jako jego znamię negatywne, np. niedziałanie w obronie koniecznej. Teoria ta 

została stworzona przez A. Merkla z zamysłem rozwiązania problemu odpowie-

dzialności karnej w przypadku urojenia znamion kontratypu. Niemiecki kodeks 

karny z 1871 r. nie regulował ani błędu co do znamion kontratypu, ani też błędu co 

do bezprawności. Jedyną więc możliwością było zaliczenie tych znamion do 

kategorii charakteryzujących znamiona typu
184

.  

Pierwszym zwolennikiem negatywnych znamion czynu zabronionego w Polsce 

był S. Śliwiński
185

. W. Wolter pomimo wcześniejszej krytyki tej teorii z czasem 

stał się jej ogromnym zwolennikiem i w znaczący sposób ją rozwinął. Uważał,  

że zasadą jest, iż urzeczywistnienie znamion „z reguły” jest bezprawne, ale od tej 

zasady jednak mogą istnieć wyjątki. Proponował, aby połączyć regułę z wyjątkiem, 

inaczej mówiąc, aby reguła obejmowała swym zakresem również to, co należy do 

zakresu wyjątków. Od strony logicznej takie zespolenie prowadzi do przyjęcia 

rozwiązania, w którym ujemna ocena zachowania jako bezprawnego związana jest 

z „typem czynu przy braku kontratypów” jako tzw. negatywnych znamion 

czynu
186

.  

                                                       
181 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 200-203. 
182 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 104-105. 
183 W. Wolter, O kontratypach…, s. 507 i n.  
184 A. Zoll, Kontratypy…, s. 10-11. 
185 S. Śliwiński, Polskie prawo karne…, s.135 i n.  
186 T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach „wyłączających” bezprawność czynu, PiP, nr 10/2008, s. 21-33. 
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Powyższe rozwiązanie w prosty sposób pokazuje, że normy zakazujące, 

nakazujące i zezwalające, które można wyinterpretować z przepisów prawa karnego, 

nie obowiązują w sposób autonomiczny i od siebie oderwany, ale że pozostają ze 

sobą w związku. Wyjątki od zakazów, nawet gdy nie zmieniają ich treści, to jednak 

zawężają zakres ich obowiązywania
187

. 

W literaturze przyjmuje się, iż koncepcja negatywnych znamion czynu 

zabronionego ma więcej wad niż zalet. Krytycy tej teorii trafnie zwracają uwagę,  

iż stosunek typu czynu zabronionego do kontratypu jako stosunek reguły do 

wyjątku nie pozwala zrównać okoliczności typowych, które z reguły przesądzają  

o bez-prawności czynu z takimi, które pozbawiają czyn urzeczywistniający 

znamiona czynu zabronionego, jego bezprawności. Ujęcie takie pomija również fakt, 

że funkcją znamion jest określenie typu przestępstwa, podczas gdy funkcją 

okoliczności wyłączających bezprawność, czyli kontratypów jest korektura 

znamion, które stanowią logiczną prius tych okoliczności
188

.  

Powyższe prowadzi do wniosku, iż okoliczności wyłączające bezprawność nie 

są normami samodzielnymi, nabierają one bowiem znaczenia dopiero w związku 

z realizacją znamion typu czynu zabronionego jako ich okoliczności dodatkowe. 

W procesie karnym znamiona przestępstwa są zawsze przedmiotem bezpośredniego 

dowodzenia, natomiast okoliczności negatywne udowadniane są tylko, gdy istnieją 

co do nich wątpliwości. Odmienne stanowisko prowadziłoby do paradoksu, 

w którym każdorazowo istniałaby potrzeba udowadniania, że sprawca nie działał 

w obronie koniecznej lub w warunkach innego kontratypu. Taka logika wymagałaby 

od sprawy, aby ten obejmował swoją świadomością wszystkie znamiona strony 

przedmiotowej, innymi słowy, sprawca musiałby mieć świadomość nie tylko tego, 

że np. zabija człowieka, lecz również tego, iż nie działa w warunkach żadnego 

kontratypu
189

. 

Istotą rozważań zwolenników teorii negatywnych znamion było przyjęcie,  

że w skład ustawowych znamion czynu wchodzą również te wszystkie 

okoliczności, które powodują wyłączenie bezprawności czynu. Dopiero łączne 

wystąpienie znamion negatywnych i pozytywnych przesądza o bezprawności 

czynu
190

. W. Wolter uważał, że wszystkie kontratypy można ująć myślowo jako 

negatywne znamiona określenia czynu zakazanego
191

. Jednak konsekwencją 

przyjęcia teorii negatywnych znamion bez żadnych ograniczeń musiałoby być 

odstąpienie od pojęcia bezprawności, ponieważ nie realizowałaby ona już żadnej 

funkcji wobec założenia, że przestępstwem jest czyn wyczerpujący ustawowe 

znamiona (oczy-wiście z uwzględnieniem znamion negatywnych)
192

. 

Ostatecznie przyjmuje się, iż koncepcja negatywnych znamion jest błędna, 

ponieważ tuszuje podstawową różnicę między zachowaniami, które nie atakując 

dobra prawnego pozostają w zgodzie z porządkiem prawnym, a takimi, które 

naruszają chronione prawem dobra w sytuacji, w której takie naruszenie jest 
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usprawiedliwione. Usprawiedliwienie takiego zachowania ma sens tylko wówczas, 

gdy spełnione są warunki dające podstawę negatywnej ocenie zachowania. Założenia 

dla tej negatywnej oceny (znamiona typu czynu zabronionego) i przesłanki uspra-

wiedliwienia (znamiona kontratypu) tworzą odrębne, niezależne od siebie grupy 

znamion. Zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege znamiona czynu zabronionego 

muszą być szczegółowo określone w ustawie, podczas gdy okoliczności uchylające 

bezprawność tylko wyjątkowo uregulowane są dokładnie w ustawie, np.: umyślne 

zabicie agresora w warunkach obrony koniecznej realizuje ustawowe znamiona 

czynu określonego w art. 148 § 1 k.k., a jednak bezprawność czynu zostaje 

uchylona na podstawie art. 25 § 1 k.k.
193

. W tym przypadku norma sankcjonowana 

stanowi podstawę znamion charakteryzujących typ, natomiast norma zezwalająca 

stanowi podstawę znamion charakteryzujących kontratyp. Tym samym nie można 

utożsamiać kontratypów z brakiem realizacji znamion typu czynu zabronionego
194

. 

3. Bezprawność a karalność 

Problematyka charakteru prawnego kontratypów daje dwie teoretyczne 

możliwości ich usytuowania w obrębie przepisów karnych struktur normatywnych: 

 kontratypy można uznać za okoliczności, które należy uwzględnić w zakresie 

zastosowania normy sankcjonowanej, co oznacza rozpatrywanie tych 

okoliczności na płaszczyźnie bezprawności; 

 uwzględnienie sytuacji kontratypowej jako okoliczności zawężającej zakres 

zastosowania normy sankcjonującej, co oznacza rozważanie kontratypów na 

płaszczyźnie karalności
195

. 

Kontratyp dotyczy cech samego czynu i okoliczności, w jakich został 

popełniony. Nie odnosi się jednak do właściwości sprawcy badanego czynu. 

A. Zoll podkreśla, iż nie można rozciągać pojęcia kontratypu na takie warunki 

popełnienia przestępstwa jak niepoczytalność sprawcy lub jego niedojrzałość do 

odpowiedzialności karnej
196

. 

Odpowiedzialność karna pojmowana wąsko, możliwa jest tylko wtedy, gdy 

zostanie popełnione przestępstwo, to znaczy czyn kryminalnie bezprawny, karalny, 

społecznie szkodliwy w stopniu więcej niż znikomym i zawiniony. Gwarancyjna 

funkcja ustawowo określonych przesłanek odpowiedzialności karnej, przede 

wszystkim ma związek z ustawową typizacją czynu zabronionego, wyrażonego 

w paremii nullum crimen sine lege197. 

Przestępstwo sklasyfikowane w przepisach szczególnych prawa karnego nie jest 

bytem wykraczającym poza doświadczenia zmysłowe i logikę, lecz jest sprecy-

zowaną konstrukcją normatywną. Analizując jako taki właśnie byt sprecyzowany, 

np. przestępstwo zabójstwa za pomocą zespołu znamion określonych w art. 148 § 1 

k.k należy przyjąć, iż przestępstwo istnieje niezależnie od tego, czy ktoś w ogóle 

zabije kiedyś innego człowieka. Dokonanie czynu przez daną osobę wypełniającą 

znamiona konkretnego przepisu części szczególnej kodeksu karnego nie przesądza 

                                                       
193 I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu…, s. 142.  
194 K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 199. 
195 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 29-30. 
196 Tamże, s. 10. 
197 M. Filar, Eksperyment lekarski…, s. 21. 



Karolina Młynarczyk-Puławska 

44 

jeszcze o bezprawności takiego czynu, choć wypełnienie tzw. normy sankcjo-

nowanej może wskazywać na jego bezprawność. Norma typizująca nie ma 

niepodzielnej formy i jest jedynie elementem całości normatywnego systemu 

prawnego, musi więc być do niego dopasowana. Prawo karne nie może w jednym 

miejscu formułować zakazu danego czynu, klasyfikując go w części szczególnej 

kodeksu, a jednocześnie w innym miejscu zezwalać na dokonanie tego samego 

czynu. Bezprawność czynu stanowi jego cechę normatywną, dlatego musi być 

oceniana w kontekście całego systemu prawnego, a nie jedynie przez pryzmat jego 

normy ujętej w części szczególnej. Przepisy prawa mogą bowiem w niektórych 

warunkach zezwalać na zachowanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego 

określone przez normę części szczególnej kodeksu karnego i jednocześnie 

stanowić lex specialis w stosunku do normy prawno-karnej typizującej konkretne 

przestępstwo
198

. 

Nadal istnieje wątpliwość co do tego, w którym miejscu konstrukcji 

przestępstwa usytuowana jest bezprawność oraz jak powinna brzmieć jej definicja. 

Niemniej uważa się, że czyn należy uznać za bezprawny, gdy jest sprzeczny 

z normą prawną sankcjonowaną i nie występują żadne okoliczności wyłączające  

tę cechę czynu (kontratypy)
199

.  

Istotna różnica w pojmowaniu bezprawności związana jest z nadawaniem jej 

formalnego lub materialnego charakteru. Aspekt formalny określany także jako 

relacyjny oznacza, iż element bezprawności jest wyrazem braku zgodności 

zachowania adresata normy z prawidłowym wzorcem postępowania wskazanym 

w tej normie. Natomiast ujęcie materialne, zwane także wartościującym zakłada,  

iż dane zachowanie oceniane jest pod kątem celu ustanowienia normy prawnej, 

które może prowadzić do jego legalizacji, mimo formalnej sprzeczności z zakazem 

karnym
200

. 

Przyjmuje się, że kontratyp to okoliczność, która wyłącza bezprawność. Słowo 

„wyłącza” sugeruje, że najpierw zachodzi bezprawność, którą następnie „wyłącza” 

lub „uchyla” inne zachowanie dozwolone bądź nakazane. Powoduje to pewne 

przekłamanie, ponieważ czyny takie od samego początku pozbawione są cech 

bezprawności karnej z tego właśnie względu, że stanowią one urzeczywistnienie 

uprawnienia (zezwolenia) bądź obowiązku prawnego i jako takie nie tyle uchylają 

bezprawność, co wyłączają możliwość jej powstania
201

.  

A. Zoll podaje, iż łączenie okoliczności wyłączających bezprawność czynu 

z pojęciem kontratypu nie jest do końca usprawiedliwione, gdyż zachodzi 

pomiędzy nimi zakresowa różnica i w związku z tym okoliczność wyłączająca 

bezprawność czynu nie może być wyjaśnieniem kontratypu
202

. 

Pojęcie pierwotnej i wtórnej bezprawności czynu pojawia się tylko wówczas, 

gdy w ogóle jakieś zachowanie realizuje znamiona typu czynu. Prawo karne 

w ogóle nie interesuje się zachowaniem, które takich znamion nie urzeczywistnia. 

                                                       
198 Tamże, s. 79-80. 
199 W. Wolter, Funkcja…, s. 142 i n. 
200 M. Królikowski, Okoliczności wyłączające bezprawność jako konstrukcja sprawiedliwości korygującej, 

CzPKiNP, nr 2/2010, s. 12. 
201 T. Kaczmarek, O tzw. okolicznościach "wyłączających" bezprawność czynu, PiP nr 10/2008, s. 21-33. 
202 A. Zoll, Kontratypy…, s. 9. 
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W takim przypadku przywoływanie kategorii wtórnego czy pierwotnego 

wyłączenia bezprawności jest bezcelowe. Rozpatrywany problem dotyczy tylko 

i wyłącznie tych sytuacji, w których dane zachowanie realizuje znamiona typu 

czynu zabronionego od strony formalnej. Tylko wówczas zachowanie, które 

stanowi formalnie realizację czynu uregulowanego w przepisach karnych stano-

wiącego typ czynu zabronionego jest pierwotnie legalne i w związku z tym nie ma 

już dodatkowej potrzeby odwoływania się do kontratypów, ponieważ zachowanie 

takie w istocie nie realizuje znamion czynu zabronionego
203

. 

W doktrynie definiuje się również pojęcie bezprawności od strony negatywnej, 

które powstaje, gdy zachowanie jest sprzeczne z porządkiem prawnym przy 

jednoczesnym braku okoliczności wyłączających bezprawność czynu. Na gruncie 

takiego założenia nie dochodzi do bezprawności, jeżeli sprawca czynu zabro-

nionego podjął działanie w sytuacji, w której wystąpiła okoliczność wyłączająca 

bezprawność, a więc, gdy zachowanie podjęte zostało w granicach kontratypu
204

. 

Istotny zespół norm stanowią zakazy ukierunkowane na umyślne naruszenie lub 

narażenie dobra prawnego na niebezpieczeństwo powstania szkody. Kategorię 

uzupełniającą stanowią zakazy zorientowane na nieumyślne spowodowanie skutku 

w postaci naruszenia dobra lub niebezpieczeństwa wyrządzenia względem niego 

szkody. Jest to właściwie struktura bliższa odpowiedzialności deliktowej. 

W pierwszym przypadku element wartościujący normy ujęty jest w decyzji 

sprawcy o naruszeniu dobra, nie zaś w istocie podejmowanego ryzyka związanego 

z naruszeniem reguł postępowania z dobrem. Natomiast w drugim przypadku 

sytuacja wygląda odwrotnie. Element wartościujący wyrażony przez analizę reguł 

postępowania z dobrem oraz stopień ich naruszenia w stosunku do tworzonego 

niebezpieczeństwa wyrządzania szkody ma postać ich uświadomienia przez 

sprawcę i decyzję o działaniu ryzykownym. Na tle tego zróżnicowania 

wartościująca struktura bezprawności wymaga odniesienia się do: 

 dobra prawnego i postaci kryminalizowanego zagrożenia lub naruszenia tego 

dobra; 

 reguł postępowania z dobrem; 

 relacji pojęcia bezprawności w ujęciu materialnym do pojęcia społecznej 

szkodliwości czynu
205

.  

W literaturze podkreśla się, że pojęcie kontratypu obejmuje określone prawem 

okoliczności, których wystąpienie wyłącza bezprawność podjętych w ich ramach 

czynów wypełniających ustawowe znamiona czynu zabronionego. Skoro więc czyn 

wypełniający warunki kontratypu jest zgodny z prawem, odpada problem winy jego 

sprawcy, jak również stosowania jakichkolwiek środków przewidzianych przez 

prawo karne
206

. Kontratypem może być objęte zachowanie, które wypełnia wszystkie 

jego znamiona. Niewypełnienie wszystkich znamion kontratypu obejmować może 

wypadki, w których zachowanie jest co do zakresu węższe lub szersze niż to 

wyznaczone przez znamiona kontratypu. Mówi się wówczas o działaniu poza 

                                                       
203 W. Wróbel, Głos w dyskusji [w:] Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, s. 96. 
204 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 25. 
205 M. Królikowski, Okoliczności wyłączające…, s. 12.  
206 A. Marek, J. Satko, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Komentarze. Piśmiennictwo. 

Orzecznictwo, Warszawa 2000, s. 15.  
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granicami kontratypu lub o przekroczeniu jego granic. W takim przypadku nie 

można mówić o uchyleniu bezprawności czynu, a jedynie o okolicznościach 

uchylających karalność
207

. 

Przyjęcia okoliczności wyłączających karalność nie należy traktować jako 

powrotu do krytykowanej teorii negatywnych znamion typu. Teoria negatywnych 

znamion ma służyć uzasadnieniu wyłączenia bezprawności, a nie karalności, 

poprzez wprowadzenie negatywnych znamion (przesłanek kontratypu) na etapie 

karalności. Ponadto teoria negatywnych znamion opiera się na tezie, że wystąpienie 

okoliczności kontratypowej tworzącej grupę negatywnych znamion oznacza brak 

realizacji znamion tego typu. Przeniesienie skutków prawnych kontratypu na 

płaszczyznę karalności, przy jednoczesnym założeniu, że zachowania kontratypowe 

są bezprawne, nie prowadzi do zaakceptowania stanowiska, iż nie zostaną 

zrealizowane znamiona typu czynu zabronionego. Oznacza to jedynie, że pomimo 

ich zrealizowania organ państwowy nie ma podstaw do uznania przestępności 

czynu i wymierzenia za niego kary, ponieważ realizacja znamion typu w granicach 

kontratypu wyłącza karalność czynu
208

. 

Należy przychylić się do stanowiska A. Zolla, który wskazuje, iż zachowanie 

kontratypowe z materialnego punktu widzenia sedna przestępstwa nie różni się od 

jednakowych zachowań dokonanych poza zakresem kontratypu. Nie można się 

jednak zgodzić, że z punktu widzenia materialnej istoty kontratypów są to 

zachowania pozbawione społecznej szkodliwości. Kontratypy nie opierają się na 

braku społecznej szkodliwości, ponieważ kłóciłoby się to z wartością społeczną, 

jaką jest ochrona dobra pozostającego w kolizji z dobrem, dla którego ochrony 

ustanowiono naruszoną normę sankcjonującą
209

. 

Kryteria te są różne dla konkretnych sytuacji kontratypowych. Dla obrony 

koniecznej charakterystyczne jest to, że nie opiera się ona, tak jak stan wyższej 

konieczności, tylko na materialnej wartości dobra prawnego, ale negatywne 

zachowanie zamachowca, który naruszając dobro broniącego się zakłóca porządek 

prawny. Mimo, iż broniący się narusza dobro wyższej wartości należące do 

napastnika to z punktu widzenia kryteriów oceny społecznej działanie takie, 

zasługuje na wyłączenie karalności realizacji znamion typu czynu zabronionego, 

ponieważ działanie to podjęte jest w granicach obrony koniecznej
210

. 

Taka sama reguła działania, która zakazuje niszczenia cudzej rzeczy bez zgody 

dysponenta stanowi podstawę karnoprawnej normy sankcjonowanej z art. 288 k.k. 

i cywilnoprawnej normy sankcjonowanej z art. 415 k.c. Niszczenie cudzej rzeczy 

bez zgody jej dysponenta w celu ratowania innej rzeczy, niezależnie od jej 

wartości, zawsze jest działaniem bezprawnym. Z uwagi na kolizję dóbr, która 

zachodzi w przypadku kontratypu stanu wyższej konieczności, konsekwencje 

prawne takiego naruszenia zależą od wartości kolidujących ze sobą dóbr. Poniższa 

tabelka pokazuje zależności pomiędzy wartością dóbr kolidujących
211

. 

                                                       
207 J. Warylewski, Kontratypy w polskim....,  
208 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 72 i n. 
209 Tamże., s. 101 i n. 
210 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 47. 
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Tabela 1. Zależności pomiędzy wartością dóbr kolidujących. 

Stosunek kolidujących ze sobą 

dóbr 
Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność cywilna 

Wartość rzeczy zniszczonej jest 

niższa od wartości rzeczy 

ratowanej 

Wyłączenie odpowie-

dzialności karnej na 

podstawie art. 26 § 1 k.k. 

Wyłączenie 

odpowiedzialności na 

podstawie art. 424 k.c. 

Wartość rzeczy zniszczonej jest 

tej samej wartości jak wartość 

rzeczy ratowanej 

Wyłączenie 

odpowiedzialności karnej 

na podstawie art. 26 § 1 

k.k. 

Możliwa odpowiedzialność 

odszkodowawcza, z reguły 

na podstawie z art. 415 k.c. 

Wartość rzeczy zniszczonej jest 

wyższa od wartości rzeczy 

ratowanej 

Wyłączenie winy na 

podstawie art. 26 § 2 k.k. 

Odpowiedzialność 

odszkodowawcza, z reguły 

na podstawie art. 415 k.c. 

Wartość rzeczy zniszczonej jest 

oczywiście wyższa od wartości 

rzeczy ratowanej 

Pełna odpowiedzialność 

karna na podstawie art. 26 

k.k. in fine  

Odpowiedzialność 

odszkodowawcza, z reguły 

na podstawie art. 415 k.c. 

 

W doktrynie wskazuje się na możliwość pojmowania kontratypów jako okolicz-

ności wyłączających karalność, a nie bezprawność
212

. Proponowane spojrzenie na 

konsekwencje prawne kontratypów w prawie karnym ma charakter propozycji 

teoretycznej i nie jest w pełni tożsame z obecnie obowiązującym ujęciem 

ustawowym czy pewnymi przyjmowanymi w doktrynie sposobami rozstrzygnięcia 

niektórych zagadnień szczegółowych
213

.  

Koncepcja kontratypów jako okoliczności wyłączających karalność, a nie 

bezprawność ma pewne logiczne uzasadnienie. Za taką konstrukcją przemawia 

wykładnia językowa przepisów statuujących instytucje kontratypów na gruncie 

prawa karnego. Zarówno art. 25 k.k., art. 26 § 1 k.k., jak i 27 k.k. nie przewidują 

wyłączenia bezprawności czynu, a jedynie wyłączenie karalności czynu
214

. 

Rozważając tę problematykę na płaszczyźnie wykładni językowej należałoby więc 

uznać, że kontratypy wyłączają jedynie karalność, a nie bezprawność czynu.  

Wracając jednak do istoty kontratypów przyjąć należy, że kontratyp jako 

okoliczność legalizująca dany czyn występuje tylko łącznie z typem czynu zabro-

nionego. W innych warunkach sam kontratyp nie posiadając samoistnego bytu, 

traci sens. Zachowanie, które nie wyczerpuje znamion typu czynu zabronionego 

nie wymaga już żadnej legalizacji przez działanie kontratypu. Z tego wynika,  

że funkcja kontratypu polegająca na neutralizacji bezprawności istnieje tylko 

wtedy, gdy w konkretnym czynie dojdzie do skrzyżowania się zakresu typu czynu 

zabro-nionego z zakresem danego kontratypu. Tym samym nie dochodzi do 

naruszenia normy sankcjonowanej. Innymi słowy, istotą kontratypów jest 

wspomniana neutralizacja bezprawności czynu, stąd też należy zgodzić się,  

iż kontratypy wyłączają bezprawność czynu, a nie jego karalność.  

                                                       
212

 A. Zoll, Kontratypy…, s. 12-13, S. Śliwiński, Polskie prawo karne…, s. 148, W. Wolter, Prawo 

karne…, s. 185; A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności czynu, Warszawa 1961, s. 6-7. 
213 M. Bielski, Koncepcja kontratypów…, s. 50. 
214 Tamże, s. 49. 
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4. Klasyfikacje kontratypów 

W doktrynie proponuje się różne klasyfikacje kontratypów, w zależności od 

kryteriów ich podziału. Dzieli się je
215

:  

1) ze względu na charakter źródła, z jakiego wywodzi się reguła kontratypu: 

na ustawowe i pozaustawowe oraz kodeksowe i pozakodeksowe. 

2) ze względu na intensywność skutku, jaki pociąga za sobą dana okoliczność: 

na bezwzględne i względne.  

3) ze względu na to, czy sprawca wyczerpie znamiona jakiegokolwiek typu 

czynu zabronionego, czy pewnej grupy czynów: na ogólne i szczególne. 

4) ze względu na czas ich obowiązywania: na stare i nowe. 

Nazwa kontratyp została zarezerwowana dla typowych okoliczności wyłączających 

w sposób bezpośredni bezprawność kryminalną. To z kolei pośrednio prowadzi do 

wyłączenia przestępności i karalności zachowań wypełniających znamiona typu 

czynu zabronionego. Kwestia ta nie ma większego znaczenia w przypadku kontra-

typów ustawowych, ponieważ ustawodawca uznał, że w społeczeństwie funkcjo-

nują pewne powtarzalne wzorce zachowań ludzkich, które właśnie z uwagi na 

względy społeczne nie powinny wymagać reakcji karnoprawnej
216

. 

Kontratypami ustawowymi są te, których znamiona w sposób szczegółowy 

zostały stypizowane w ustawie. Do kontratypów ustawowych należą: działanie 

w ramach obrony koniecznej (art. 25 § 1 k.k.), stan wyższej konieczności (art. 26 § 

1 k.k.), dopuszczalne ryzyko nowatorskie (art. 27 k.k.), dozwolona krytyka (art. 

213 k.k.), rozkaz wojskowy (art. 318 k.k.), ostateczna potrzeba wojskowa (art. 319 

k.k.), dozwolona samopomoc (art. 343 § 2 k.c.), prawo zatrzymania cudzego 

zwierzęcia (art. 432 § 1 k.c.), prawo zatrzymania cudzej rzeczy (art. 461 § 2 k.c.), 

prawo zatrzymania (art. 496 k.c.), ustawowe prawo zastawu (art. 671 § 2 k.c.). 

W przypadku kontratypów pozaustawowych wpływ na ich formowanie się 

i gruntowanie ich pozycji w systemie prawnym ma typowość pewnych powtarzalnych 

zachowań związanych z funkcjonowaniem człowieka. Takie zachowania można 

ująć w ramy abstrakcyjnie określonego zespołu znamion powtarzalnych, jeśli 

występują w przeszłości odpowiednio długo i z pewną częstotliwością oraz istnieje 

domniemanie takich zachowań w przyszłości. Do wypracowania takiego wzorca 

niezbędna jest systematyczność i powtarzalność zachowań. Nie mogą się one 

ograniczać do jednego czy nawet kilku przypadków. Dopiero powstanie takiego 

modelu, który dodatkowo musi posiadać społeczną akceptowalność oraz wystę-

pować w sytuacji pewnej kolizji dóbr, może prowadzić do podejmowania prób 

dekodowania znamion takiego wzorca
217

. 

W przypadku znacznej części kontratypów pozaustawowych można w poszcze-

gólnych ustawach znaleźć część ich znamion lub chociażby pośrednie uzasadnienie 

dla ich funkcjonowania
218

. Są to kontratypy, których treść została ustalona 

w drodze praktyki wymiaru sprawiedliwości czy też formułowania koncepcji 

                                                       
215 W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2010, s. 88 i n. oraz 218 i n.; 

W. Wróbel, Relacyjne…, s. 14. 
216 J. Warylewski, Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy 

pozaustawowe, [w:] Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 27. 
217 Tamże, s. 27. 
218 Tamże, s. 23. 
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doktrynalnych w nauce prawa karnego
219

. Innymi słowy, kontratypy pozaustawowe 

to takie, które nie wynikają wprost z przepisów ustawy, lecz ich istnienie jest 

efektem interpretacji systemowej
220

. 

Większość kontratypów pozaustawowych wywodzi się ze zwyczaju. Zwyczaj 

w ujęciu słownikowym oznacza powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępo-

wania w pewnych okolicznościach, charakterystyczny dla danego środowiska 

w danym czasie i na pewnym terenie221. W doktrynie zwyczaj określany jest jako 

powszechnie istniejący i akceptowany sposób zachowania wynikający z tradycji 

przypisany do danego terenu lub grupy społecznej czy etnicznej
222

.  

Łącząc te dwie definicje nasuwa się wniosek, iż zwyczaj kształtuje się na 

przestrzeni lat. Pewne zwyczaje zanikają, inne umacniają swą pozycję wśród 

kontratypów pozaustawowych, a następnie otrzymują swoje miejsce wśród 

przepisów prawa. Zwyczaj wynika z pewnej obyczajowości, przyjętego na danym 

terenie systemu wartości, dlatego też nie można wskazać elementów typowych dla 

zwyczaju, które miałyby charakter uniwersalny
223

.  

Musi jednak istnieć wystarczająco ważny powód dla uznawania takiego 

kontratypu. Przede wszystkim kontratyp taki musi istnieć jako sytuacja typowa 

i powtarzalna, aby można było go ująć w ramy abstrakcyjnie sformułowanego 

zespołu znamion. W piśmiennictwie wskazuje się, iż zwyczaj uchyla bezprawność 

przede wszystkim w przypadku czynów, które wyczerpują znamiona naruszenia 

nietykalności cielesnej oraz łapownictwa
224

. Natomiast wśród najczęściej wymie-

nianych kontratypów pozaustawowych wyróżnia się: zgodę pokrzywdzonego, 

dozwolone ryzyko sportowe oraz zwyczajowe dowody wdzięczności. 

W doktrynie nie ma zgody co do poprawności funkcjonowania kontratypów 

pozaustawowych. W związku z powyższym coraz częściej pojawiają się głosy, aby 

skodyfikować kontratypy pozaustawowe, co w naturalny sposób usunęłoby  

te wątpliwości. Podstawowym problemem jest określenie znamion kontratypu 

poza-ustawowego. Brak ustawowo opisanych znamion powoduje powstawanie 

rozbież-ności w interpretacji tych kontratypów, a to z kolei powoduje, iż sąd 

każdorazowo w oparciu o subiektywne przekonania poparte indywidualnym 

systemem wartości, jak również pochodzeniem regionalnym i kulturowym tworzy 

według własnego uznania katalog elementów niezbędnych, aby kontratyp 

pozaustawowy mógł istnieć
225

.  

Neguje się taki zakres uznając, że wprowadzenie kontratypów pozaustawowych 

do systemu prawnego może prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady 

trójpodziału władzy poprzez ingerencję władzy sądowniczej w kompetencje 

władzy ustawodawczej
226

. Ponadto powoływanie się na kontratypy pozaustawowe 

                                                       
219 J. Warylewski, Kontratypy w polskim…,  
220 Tamże, s. 26. 
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223 R. Kubiak, Czy istnieje…, s. 91. 
224 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności..., s. 70-73; T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części 
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225 R. Kubiak, Czy istnieje..., s. 88. 
226

 A. Zoll [w:] Bogdan G., Ćwiąkalski Z., i in. Kodeks karny. Cześć ogólna…, s. 456-457. 



Karolina Młynarczyk-Puławska 

50 

może powodować naruszenie takich funkcji prawa karnego jak funkcji kompen-

sacyjnej, ochronnej i sprawiedliwościowej.  

Kontratypy kodeksowe to takie, których znamiona zostały unormowane 

w kodeksie karnym, a znamiona kontratypów pozakodeksowe zostały określone 

w innych niż kodeks karny ustawach. Kontratypy kodeksowe mogą mieć charakter 

ogólny lub szczególny. W pierwszym przypadku wyłączają karną bezprawność 

wszystkich czynów zabronionych, np. stan wyższej konieczności (art. 26 § 1 k.k.) 

czy dopuszczalne ryzyko nowatorskie (art. 27 k.k.). Drugi przypadek dotyczy 

poszczególnych typów czynów, które wyłączają bezprawność karną jedynie 

niektórych czynów zabronionych, np. tzw. dozwolona krytyka (art. 213 k.k.)  

oraz działanie w ostatecznej potrzebie (art. 319 k.k.)
227

. 

Kontratypy o charakterze bezwzględnym uchylają każdą bezprawność, nie tylko 

karną. Czyn popełniony w ramach takiego kontratypu nie tylko nie jest prze-

stępstwem, ale również nie jest bezprawny na gruncie prawa cywilnego czy prawa 

administracyjnego, np. obrona konieczna (art. 25 § 1 k.k.). Kontratypy o charakterze 

względnym uchylają tylko karną bezprawność czynu, natomiast kwestia odpowie-

dzialności cywilnej czy administracyjnej pozostaje otwarta, np. stan wyższej 

konieczności (art. 26 § 1 k.k.)
228

. Ma to bezpośredni związek z kolizją dóbr. 

Kontratypy o charakterze ogólnym mają zastosowanie, gdy sprawca wyczerpie 

znamiona jakiegokolwiek typu czynu zabronionego, np. obrona konieczna (art. 25 

§ 1 k.k.), a o charakterze szczególnym, kiedy sprawca wyczerpie określoną grupę 

czynów zabronionych, np. w ramach ryzyka sportowego, w trakcie współzawod-

nictwa sportowego, może się dopuścić jedynie w sposób nieumyślny spowodowania 

naruszenia nietykalności cielesnej, rozstroju zdrowia, a nawet śmierci.  

Podział kontratypów na stare i nowe ma ścisły związek z ewolucją kontratypów. 

Wpływ na ich ewolucję ma przede wszystkim rozwój ustawodawstwa, ewolucja 

stosunków społecznych, jak również wprowadzanie nowych zwyczajów, które 

wypierają dawną tradycję i rodzą nowe sytuacje konfliktowe. Wśród kontratypów 

historycznych można wymienić pojedynek, który dziś nie wyłącza bezprawności. 

Wskazane klasyfikacje nie są jedynymi możliwymi, a ciągły rozwój kontratypów 

dopuszcza kolejne podziały.  

5. Najważniejsze kontratypy 

Do najistotniejszych kontratypów należą: obrona konieczna, stan wyższej 

konieczności, dopuszczalne ryzyko nowatorskie, ryzyko wojskowe, ostateczna 

potrzeba wojskowa, zgoda pokrzywdzonego, zwyczaj, kontratyp sztuki  

oraz ryzyko sportowe.  

5.1. Obrona konieczna  

Prawo do obrony stanowi jedno z elementarnych, przyrodzonych podmiotowych 

praw człowieka. Prawo to rozciąga się jednocześnie na obronę dóbr cudzych 

i zbiorowych. Uzasadnia się to faktem funkcjonowania jednostki w społeczeństwie 

ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zastosowanie obrony koniecznej jest celowe 

                                                       
227 J. Warylewski, Zasada…, s. 23. 
228

 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 215; M. Sierwierski, [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, 

Kodeks karny. Komentarz…, s. 297-298. 
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zwłaszcza tam, gdzie jest potrzeba obrony porządku prawnego przed jego 

naruszeniem, a powołana do tego władza nie jest w stanie wypełnić swoich 

obowiązków (art. 25 § 1 k.k.)
229

. 

Ze względu na charakter obrony koniecznej sama już bezprawność i bezpoś-

redniość zamachu upoważnia defensora do odparcia zamachu kosztem dobra 

napastnika. Zachowanie takie jest nie tylko legalne, ale także społecznie korzystne 

i pożądane230. 

Bezprawność nie oznacza naruszenia wyłącznie normy prawa karnego. Chodzi 

o jakąkolwiek sprzeczność zachowania z porządkiem prawnym
231

. Zamachem  

jest zachowanie, które stwarza bezpośredni zagrożenie zniszczenia lub 

umniejszenia wartości w obrocie społecznym dobra prawnego. Zamach może 

polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Zamach musi zaistnieć, a nie 

tylko grozić
232

. Bezpośredni zamach rozpoczyna się w chwili, gdy zachowanie 

sprawcy jest na tyle zaawansowane, że brak przeciwdziałania doprowadzi do 

istotnego zagrożenia dla dobra prawnego, innymi słowy, zagrożenie dobra będzie 

nieuchronne, jeśli obrona nie zostanie podjęta natychmiast
233

. 

Obrona powinna być współmierna do niebezpieczeństwa zamachu. Rozróżnia 

się trzy czynniki decydujące o stopniu niebezpieczeństwa zamachu: 

 właściwości osobiste napastnika i defensora; 

 środki i sposoby zamachu oraz reakcja na zamach; 

 sytuacja psychiczna odpierającego zamach oraz dynamika zdarzeń
234

.  

Na gruncie obrony koniecznej mamy do czynienia z kolizją dóbr chronionych 

konstytucyjnie. Wymaga to porównania wagi tych dóbr, ich wartości i zakresu 

ingerencji
235

, co ma bezpośredni wpływ na określenie granic dopuszczalnej obrony. 

Przekroczenie granic obrony koniecznej może prowadzić do wyłączenia winy  

lub załagodzenia kary, jednak nie będzie wyłączać bezprawności czynu
236

.  

5.2. Stan wyższej konieczności  

Stan wyższej konieczności zachodzi wówczas, gdy sprawca działa w celu 

uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru 

prawnemu chronionemu prawem, a grożącego niebezpieczeństwa nie da się inaczej 

uniknąć, dobro ratowane zaś jest wyższej wartości niż dobro poświęcone (art. 26 § 

1 k.k.). Stan wyższej konieczności zachodzi tylko w sytuacji, gdy sprawca musi 

poświecić cudze dobro prawne
237

. 

                                                       
229 A. Marek, Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo, Warszawa 2008, s. 11-19. 
230 L. Gardocki, Prawo karne…, s. 118. 
231 A. Marek, Prawo karne…, s. 110. 
232

A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 299. 
233 A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990, s. 255; T. Kaczmarek, 

Z problematyki przekroczenia granic obrony koniecznej (ekspozycja problemów spornych), [w:] Rzetelny 

proces karny. Księga jubileuszowa profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, s. 712 i n.; 

Ł. Pohl, Prawo karne..., s. 242. 
234 A. Marek, Obrona konieczna w prawie karnym…, s. 106 i n. 
235 J. Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008, 

s. 30. 
236

 A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 301-305. 
237 J. Lachowski, Okoliczności uchylające…, s. 321. 
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Stan niebezpieczeństwa obejmuje sytuację, w której powstaje wysokie praw-

dopodobieństwo wystąpienia określonych ujemnych następstw. Źródłem tego 

niebezpieczeństwa może być zarówno siła wyższa, np. pożar, powódź, zachowanie 

zwierząt, np. atak dzika, czy wreszcie zachowanie się człowieka, o ile działanie 

sprawcy nie polega na bezpośrednim odpieraniu zamachu. Stan niebezpieczeństwa 

może powstać w wyniku nagłego zdarzenia, np. wypadek drogowy, ale może też 

być efektem dłuższego rozwoju sytuacji, np. przy długotrwałej chorobie. 

Niebezpieczeństwo musi mieć charakter bezpośredni, zatem musi istnieć w chwili 

ingerencji, nie może być to sytuacja zagrożenia, która zaistnieje w przyszłości
238

. 

Musi być realne, czyli stan zagrożenia musi zaistnieć obiektywnie oraz musi 

zagrażać jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, a nie tylko dobru 

chronionemu prawem karnym
239

. 

Innymi słowy, musi zaistnieć sytuacja, w której z jednej strony grozi 

bezpośrednie niebezpieczeństwo, z drugiej zaś nie można go uchylić inaczej niż 

poprzez naruszenie lub narażenie cudzego dobra prawnego
240

. 

Zachowanie sprawcy powinno czynić zadość dwu zasadom: subsydiarności
241

 

i proporcjonalności
242

. Pierwsza wskazuje na ultima ratio tego unormowania. 

Sprawca powinien w pierwszej kolejności poświęcić dobro należące do siebie, 

a dopiero w drugiej kolejności można poświęcić cudze dobro prawne, jeśli nie ma 

innego wyjścia i jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia niebezpieczeństwa
243

. 

Zasada proporcjonalności zachodzi pomiędzy dobrem ratowanym a dobrem 

poświęconym
244

. Proporcja dóbr powinna być oczywista i widoczna bez potrzeby 

dokonywania specjalnej oceny tych dóbr
245

.  

5.3. Dopuszczalne ryzyko nowatorskie 

Kontratyp dopuszczalnego ryzyka nowatorstwa związany jest z rozwojem 

społecznym i postępem
246

, czyli dążeniem do uzyskania nowych wartości istotnych 

społecznie
247

, w różnych dziedzinach życia społecznego czy gospodarczego
248

. 

Część tych działań może się jednak zakończyć niepowodzeniem, narażając sprawcę 

na odpowiedzialność karną. Wyłączenie odpowiedzialności karnej może nastąpić 

w razie działania w ramach dopuszczalnego ryzyka nowatorstwa.  

                                                       
238

 I. Zduński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 45. 
239

A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 329 i n. 
240 J. Lachowski, Okoliczności uchylające…, s. 322. 
241 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 226; A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, 

s. 355 i n. 
242 R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007, s. 370. 
243 A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 335. 
244 Tamże, s. 336 i n. 
245

 W. Wolter, Nauka o przestępstwie…, s. 182; K. Buchała, Prawo karne…, s. 293; I. Zduński, [w:] 

I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 46. 
246 A. Gałuszka, Ryzyko nowatorstwa w nowym kodeksie karnym, Prok. i Pr., nr 2/1998, s. 126. 
247 A. Zoll, Okoliczności wyłączające..., s. 109; P. Kozłowska-Kalisz, [w:] Kodeks karny. Praktyczny 

komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006, s. 80 i s. 95. 
248 M. Filar, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 85; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo 

karne…, s. 215. 
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Cechą charakterystyczną omawianego kontratypu jest brak sytuacji kolizyjnej 

w momencie rozpoczęcia prac doświadczalnych. Stan zagrożenia dla dobra zostaje 

wygenerowany na skutek działania badacza
249

. 

Działanie sprawcy musi być podjęte w celu przeprowadzenia eksperymentu 

poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, a jego przeprowa-

dzenie ma przynieść istotne korzyści poznawcze, medyczne i ekonomiczne (art. 27 

k.k.). Oznacza to, że prawdopodobieństwo powstania korzyści powinno być 

wyższe niż prawdopodobieństwo wystąpienia szkód
250

. Istotność korzyści nie jest 

oceniana z subiektywnego punktu widzenia badacza, lecz musi być zasadna 

w kontekście aktualnego stanu wiedzy. Ocena wartości zarówno zysków,  

jak i szkód powinna być zawsze oceniana w konkretnym przypadku w oparciu 

o przesłanki społeczne, techniczne, naukowe i organizacyjne
251

. 

Do przeprowadzenia eksperymentu niezbędna jest zgoda uczestnika, na którym 

ma on być przeprowadzony, a oczekiwanie powodzenia przeprowadzonego 

eksperymentu oraz jego celowość i sposób przeprowadzenia w oparciu o aktualny 

stan wiedzy powinny być zasadne. Nie jest zatem dopuszczalne przeprowadzenie 

eksperymentu, jeśli istnieje inny sposób na osiągnięcie założonego celu
252

. 

Kontratyp dopuszczalnego ryzyka nowatorstwa może wystąpić w dwóch 

sytuacjach, w formie narażenia lub naruszenia dobra prawnego, które: 

 wynikają z harmonogramu prac doświadczalnych i zostały przewidziane  

lub założone przez badacza; 

 nie zostały ani zaplanowane, ani przewidziane w przebiegu prac 

doświadczalnych
253

. 

Kontratyp ten nie dotyczy tzw. ryzyka dnia codziennego ani też ryzyka 

w sporcie czy rekreacji. Przeprowadzenie eksperymentu powinno być społecznie 

opłacalne toteż prawdopodobieństwo korzyści powinno być wyższe niż prawdo-

podobieństwo wystąpienia szkody w przypadku nieudanego eksperymentu
254

. 

Konieczność zachowania takich proporcji wynika z samej istoty kontratypowej
255

. 

5.4. Rozkaz przełożonego wyłączający bezprawność  

Rozkaz wojskowy wyłącza odpowiedzialność karną żołnierza, który dopuszcza 

się czynu zabronionego wykonując rozkaz przełożonego, chyba że wykonując 

rozkaz popełnia przestępstwo (art. 318 k.k.). Rozkazem jest polecenie określonego 

                                                       
249 A. Zoll, Kodeks karny…, s. 492; T. Dukiet-Nagórska [w:] T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, M. Kalitowski 

i in., Prawo karne. Część ogólna…, s. 152.  
250 P. Kardas, M. Rodzynkiewicz, Projekt kodeksu karnego w świetle opinii sędziów i prokuratorów. Część 

druga – wyłączenie odpowiedzialności karnej, kary, WPP, nr 3-4/1995. 
251 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000, s. 85. 
252 H. Popławski, Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w świetle art. 217 § 3 k.k., Pal., nr 4/1970, s. 48. 
253 R. Kubiak, Okoliczności wyłączające bezprawność. Dozwolony eksperyment [w:] System Prawa 

Karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. K. Paprzycki, 

t. 4, Warszawa 2016, s. 405. 
254 W. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, dz. cyt., s. 354 i n.  
255 M. Filar, Wyłączenie odpowiedzialności karnej. [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie 

komentarze. Warszawa 1998, z. 18, s. 36. 
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działania lub zaniechania wydane żołnierzowi służbowo przez przełożonego  

lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem (art. 115 § 18 k.k.)
256

.  

Kontratyp rozkazu przełożonego nie odnosi się do poleceń zwierzchników 

w przypadkach innej podległości służbowej
257

. Rozkaz był przedmiotem rozważań 

w ramach omówienia okoliczności uchylających winę
258

. 

5.5. Ostateczna potrzeba wojskowa  

Ostateczna potrzeba wojskowa jest związana z rozkazem wojskowym. Istotą 

tego kontratypu jest to, że działanie przełożonego podjęte przeciwko podwładnym 

nie jest traktowane jako przestępstwo, jeżeli było ono niezbędne dla wymuszenia 

posłuchu dla wykonania rozkazu. W warunkach nieposłuszeństwa i niewykonania 

rozkazu rozkazodawca może podjąć działania w celu wymuszenia posłuchu
259

.  

Podstawowymi warunkami omawianego kontratypu są tu: niezbędność podjęcia 

takiego działania oraz współmierność czasowa i sytuacyjna. Innymi słowy, 

działania te muszą być proporcjonalne do potrzeby (art. 319 k.k.)
260

. 

5.6. Zgoda pokrzywdzonego 

Najczęściej stosowanym kontratypem pozaustawowym jest zgoda pokrzyw-

dzonego, która dla swej ważności musi być
261

:  

 swobodna, tzn. niewymuszona szantażem ani groźbą np. wypisania ze 

szpitala; 

 świadoma, po uzyskaniu pełnej informacji, konkretna, precyzyjnie sformułowana; 

 wyrażona w odpowiedniej formie; 

 wyrażona przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych; 

 dotyczyć dobra prawnego, którym dysponent może swobodnie dysponować; 

 wyrażona najpóźniej w chwili naruszenia dobra prawnego; 

 sprawca musi mieć świadomość, iż działa za zgodą pokrzywdzonego. 

                                                       
256 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 323. 
257 J. Ziewiński, Rozkaz wojskowy w prawie karnym, Warszawa 1986, s. 33 i n.  
258 Tamże, s. 36 i n. 
259 T. Hanausek, Działanie w przypadku ostatecznej potrzeby, WPP, nr 1/1963.  
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Wpływ charakteru dobra prawnego na skuteczność zgody pokrzywdzonego, Nowa kodyfikacja prawa 
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5.7. Zwyczaj 

Do kontratypów pozaustawowych, należą również kontratypy oparte na 
zwyczaju. Są to kontratypy oparte na zachowaniach obrzędowych czy rytualnych 
związanych z obchodami świat, czy uroczystości. Do najpopularniejszych zaliczyć 
można: „prima aprilis”, „śmigus-dyngus”, „Siuda Baba” oraz tzw. zwyczaj romski.  

Do grupy kontratypów opartych na zwyczaju zalicza się również zwyczajowe 
dowody wdzięczności. Do istotnych przesłanek tego kontratypu należą

262
: 

 wręczenie korzyści nie może być dokonane na żądanie sprawcy ani też nie 
można uzależniać dokonania pewnych czynności od otrzymania korzyści; 

 wartość korzyści nie powinna przekraczać zwyczajowo przyjętych norm, 
niektórzy autorzy

263
 stawiają tu granicę 200 zł; 

 prezent powinien być wręczony po dokonaniu czynności i nie może być 
wcześniej obiecany; 

 podarunek ma być wyrazem spontanicznej wdzięczności za załatwienie 
sprawy, a załatwienie tej sprawy nie może przekraczać uprawnień czy 
kompetencji osoby, która pełni funkcję publiczną; 

 wręczenie prezentu powinno odbyć się w sposób jawny, a wręcz publiczny. 

5.8. Kontratyp sztuki 

Do kontratypów pozaustawowych zalicza się również kontratyp sztuki. Sztuka 
określana jest jako zjawisko stanowiące wyraz ekspresji twórczej artysty, 
w ostatnich latach coraz częściej wykracza poza granice tak pojmowanej sztuki, 
a niejednokrotnie prowadzi do naruszenia dóbr prawem chronionych

264
. Kontratyp 

sztuki istnieje, gdy spełnione są trzy przesłanki:  

 cel artystyczny, polegający na tym, że działanie artysty ukierunkowane jest na 
przekazanie swoich uczuć, idei czy przeżyć innym osobom. Przekaz twórcy 
powinien zaspokajać potrzeby społeczeństwa w zakresie rozwoju kulturalnego, 
intelektualnego oraz estetycznego. Celem artystycznym nie może być chęć 
osiągnięcia korzyści majątkowej

265
; 

 dzieło artystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych

266
;  

 twórca dzieła artystycznego, czyli osoba posiadająca i wykorzystująca 
wrodzony talent i uzdolnienia do tworzenia pod wpływem emocji i inspiracji 
dzieł ponadprzeciętnych i nietuzinkowych

267
. 

5.9. Ryzyko sportowe 

Uprawianie niektórych dyscyplin sportu, np. boks czy zapasy. Z natury rzeczy, 

łączy się z naruszeniem nietykalności cielesnej zawodnika. Zachowania takie nie 

są jednak przestępne, ponieważ następują za zgodą osób uprawiających daną 

dyscyplinę. W przypadku kiedy dochodzi do uszkodzenia ciała lub śmierci 

                                                       
262 R. Kubiak, Czy istnieje..., s. 92-94. 
263 R. Krajewski, Zwyczajowe dowody wdzięczności jako okoliczność uchylająca bezprawność, Pal.,  

nr 1-2/2011, s. 85 i n. 
264 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako okoliczność wyłączająca bezprawność?, Pal., nr 9-10/2000, s. 32. 
265 Tamże, s.37. 
266

 Dz. U. 2017 poz. 880. 
267 J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako…, s. 40. 
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zawodnika lub też kibica, odpowiedzialność karna może być wyłączona, jeżeli 

zaistniałe skutki zostały spowodowane w ramach kontratypu dopuszczalnego 

ryzyka sportowego. Działanie w ramach ryzyka sportowego ma miejsce wtedy,  

gdy zostaną spełnione następujące przesłanki
268

:  

 uprawianie danej dyscypliny sportu jest dozwolone; 

 zasady dyscypliny sportowej zostały uregulowane;  

 w toku współzawodnictwa sportowego nie zostały naruszone reguły tej 

dyscypliny sportu; 

 działanie było podjęte w celu sportowym i w trakcie współzawodnictwa 

sportowego; 

 uczestnicy współzawodnictwa sportowego brali w nim udział dobrowolnie. 

                                                       
268 R. A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., V KK 158/07, Prok. i Pr.,  

nr 6/2009, s.156-163. 
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ROZDZIAŁ III  

Koncepcje wyłączenia odpowiedzialności karnej 

za wypadki sportowe 

W Polsce koncepcja karania sportowców za wypadki sportowe sygnalizowana 

była już w 1933 r. podczas XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników. Zgłaszano 

wówczas propozycje karania sportowców winnych śmierci swych przeciwników 

w toku walki bokserskiej
269

. Argumentowano, iż w przypadku śmierci jednego 

z zawodników w czasie walki nie istnieje podstawa prawna do umorzenia postępo-

wania karnego przeciwko sprawcy. Prowadzenie walki zgodnie z regulaminem 

bokserskim uwalnia jedynie sprawcę od zarzutu zabójstwa, czyli umyślnego zabicia 

człowieka, nie zwalnia go natomiast od zarzutu nieumyślnego spowodowania 

śmierci, gdyż regulamin sportowy nie stoi wyżej od kodeksu karnego i nie anuluje 

jego postanowień. Jednocześnie podnoszono, że w przypadkach pozbawienia życia 

przeciwnika w walce bokserskiej prowadzonej niezgodnie z regulaminem sprawca 

winien odpowiadać za umyślne zabójstwo
270

. Zwolennikiem penalizacji wypadków 

sportowych był S. Pławski, który twierdził, że narażanie życia lub zdrowia osób 

uprawiających sport jest sprzeczne z ideą samego sportu, który ukierunkowany jest 

na podnoszenie sprawności fizycznej człowieka. Twierdzi, że nie ma żadnego 

uzasadnienia dla bezkarności wypadków sportowych powstałych w wyniku 

uprawiania dyscyplin zorientowanych na zdobywanie nagród i bicie rekordów  

za „wszelką cenę”
271

. Koncepcja ta nie zyskała jednak powszechnej aprobaty
272

.  

Zresztą już w czasach starożytnych akceptowano pogląd, że w pewnych sytuacjach 

odpowiedzialność sportowca za wypadek sportowy powinna być wyłączona
273

.  

Nie podlega wątpliwości, że istnieją pewne okoliczności wyłączające bezkarność 

wypadków sportowych. Taki pogląd jest nie tylko akcentowany w piśmiennictwie 

karnym
274

, ale również w piśmiennictwie cywilistycznym w odniesieniu do 

odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody sportowe
275

.  

                                                       
269 A. J. Szwarc, Postulaty karania sprawców wypadków sportowych, SW, nr 2/1972, s. 44 i n.  
270 A. Jakubskiego i K. Janschera, Pamiętnik XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu  

11-15 IX 1933, tom I, s. 232.  
271 S. Pławski, Prawo karne w zarysie, cz. II, Warszawa 1966, s. 68. 
272 Por. J. Sawicki, Ryzyko w sporcie, Warszawa 1968, s. 67 i n.; A. J. Szwarc, Zakaz uprawiania sportu 

a odpowiedzialność karna za wypadki sportowe, SW, nr 3/1972, s. 45 i n. 
273 M. Sośniak, Z zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej związanej ze sportem, RPEiS, nr 1/1966, 

s. 63. 
274

 J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 173 i n.; M. Bojarski, 

W poszukiwaniu formuły wyłączającej odpowiedzialność za wypadki w sporcie, Pal., nr 12/1971, s. 33-37; 

Tenże, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki w sporcie, NP, nr 10/1970, s. 1443-1451; 

T. Bojarski, Polskie prawo…, s. 174 i n.; M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 241 i n.; T. Dukiet-

Nagórska [w:] T. Dukiet-Nagórska, S. Hoc, M. Kalitowski i in., Prawo karne. Część ogólna…, s. 158 i n.; 

M. Filar, Herosi zinstytucjonalizowanej agresji. Problemy odpowiedzialności karnej zawodowych 

sportowców za wypadki sportowe, PPK, nr 16/1997, s. 27-41; L. Gardocki, Prawo karne…, s. 136 i n.; 

A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 125; A. Marek, Prawo karne…, s. 176; K. Indecki, 
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A. J. Szwarc trafnie spostrzegł, że karanie wszystkich sprawców wypadków 

sportowych byłoby jednoznaczne z faktycznym zakazem uprawiania sportu. Ujemne 

skutki wynikające z wprowadzania zakazów mogłyby być o wiele groźniejsze niż 

same wypadki sportowe mogące wystąpić w toku gry lub walki sportowej, 

ponieważ wprowadzenie zakazów prowadzi do niekontrolowanego i nielegalnego 

uprawiania sportu. Biorąc pod uwagę powyższe, należy się zgodzić, iż w pewnych 

granicach bezkarność wypadków sportowych jest uzasadnione276.  

Większość przedstawicieli doktryny akceptuje wyłączenie odpowiedzialności 

karnej za wypadki spowodowane podczas uprawiania sportu. W doktrynie nie ma 

jednak jednolitego poglądu co do sposobu uzasadniania warunków i granic bezkar-

ności sprawców wypadków sportowych
277

. Brak jednomyślności ma bezpośredni 

związek z brakiem uregulowania kwestii ryzyka sportowego w kodeksie karnym 

oraz ustawach, chociażby w ustawie o sporcie, dlatego poglądy tej treści próbuje 

się uzasadnić różnymi okolicznościami
278

.  

Brak uregulowania tych okoliczności w ustawie wywołuje wątpliwościami co 

do ich znaczenia w prawie karnym. Istnieją różne koncepcje, którymi usprawie-

dliwia się wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe. Wśród nich 

rozróżnia się: 

1) autonomię prawa sportowego.  

2) obiektywną istotę przestępstwa.  

3) zgodę pokrzywdzonego. 

4) ryzyko sportowe. 

1. Autonomia prawa sportowego 

Koncepcja autonomii prawa sportowego rozważana jest w dwóch wymiarach: 

normatywnym i organizacyjnym. Pierwszy odnosi się do stanowienia przez 

organizacje sportowe norm, które zbliżone są do norm prawnych
279

. Drugi oznacza 

powstrzymywanie się organów władzy publicznej od ingerowania w wewnętrzne 

sprawy organizacji sportowych, jeśli przemawiają za tym względy społeczne lub 

inne usprawiedliwione powody. Nie jest to jednoznaczne z brakiem kontroli 

i nadzoru nad organizacjami sportowymi
280

.  

                                                                                                                                          
A. Liszewska, Prawo karne materialne…, s. 141 i n.; R. Kubiak, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, 

Prok. i Pr., nr 12/2006, s. 13 i n.; M. Mozgawa, Prawo karne materialne…, s. 244 i n.; R. A. Stefański, 

Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008, s. 161; J. Warylewski, Prawo karne…, s. 257; 

A. Gubiński, Ryzyko sportowe, NP, nr 10/1959, s. 99; I. Andrejew, Oceny prawne karcenia nieletnich, 

Warszawa 1964, s. 7; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne.., s. 367. 
275 M. Sośniak, Prawne znaczenie naruszenia reguł sportowych, RPEiS, nr 2/1962, s. 41 i n.; S. Garlicki, 

Pytania i odpowiedzi prawne, Pal., nr 7-8/1963; A. Szpunar, Zachowanie się poszkodowanego jako 

podstawa do zmniejszenia odszkodowania, NP, nr 6/1957, s. 40; S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych 

według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 40 i n. 
276 A. J. Szwarc, Sport a prawo karne, Poznań 1971, s. 77-78. 
277 J. Sawicki, Zakazana gałąź sportu, Kulisy, nr 36/1966, s. 4; Tenże, Tajniki dyscypliny, Warszawa 

1965 r, s. 65; Tenże, Ludzie i martwe paragrafy, Warszawa 1961, s. 366; A. Gubiński, Ryzyko…, s. 1179, 

Tenże, Wyłączenie bezprawności czynu..., s. 99. 
278 G. Rejman, Prawo karne materialne, Część I-ogólna, Warszawa 1961, s. 69. 
279 E. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie karnym na tle rozważań zagranicznych, 

Warszawa 2016, s. 292. 
280 Tamże, s. 299. 
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Nie rozstrzygając w tym miejscu czy prawo sportowe powinno stanowić 

odrębną dziedzinę bądź gałąź prawa przytoczyć należy argumenty, które przema-

wiają za przyjęciem lub odrzuceniem koncepcji autonomii prawa jako okoliczności 

wyłączającej odpowiedzialność karną za naruszenie dóbr prawnych w toku współ-

zawodnictwa sportowego.  

Polskie prawo karne nie typizuje tzw. przestępstwa sportowego jako sui generis 

przestępstwa rodzajowego, np. polegającego na spowodowaniu w czasie gry  

lub walki sportowej takich skutków jak śmierć innego sportowca, uszkodzenie jego 

ciała, naruszenie nietykalności cielesnej innego sportowca czy też uszkodzenie  

lub zniszczenie należącego do niego mienia. Wobec wszelkich wypadków 

sportowych, co do których nie występuje wyłączenie odpowiedzialności karnej 

należy stosować przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie zamachu na życie, 

zdrowie, nietykalność cielesną czy też mienie
281

.  

Odpowiedzialność karna za wypadki sportowe formułowana jest w oparciu 

o ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu karnego penalizujące czyny przeciwko 

życiu, zdrowiu lub mieniu. Wobec sportowców stosuje się zatem te same przepisy, 

co wobec każdego innego człowieka niezależnie od wykonywanej przez niego 

profesji, czy wykonywanego zajęcia. Ukaranie sportowca jest możliwe tylko 

wówczas, gdy nie można uchylić jego odpowiedzialności karnej w oparciu o inne 

okoliczności. Prezentowany jest pogląd, że prowadzi to do powstania pewnego 

rodzaju prawa na kształt immunitetu dyplomatycznego, które wyłącza sportowców 

spod kognicji sądów krajowych
282

. 

Niektórzy wyróżniają pojęcie „prawo sportowe”
283

, które jest utożsamiane 

z regułami sportowymi
284

. Na tym tle powstaje pytanie o skuteczność wyłączenia 

reguł sportowych spod jurysdykcji danego systemu prawnego i jego mocy 

obowiązywania. 

Prawo sportowe jest ujmowane w wąskim znaczeniu jako ogół norm prawa 

dotyczących sportu, które sformułowane są w aktach prawnych wydawanych przez 

władze państwowe. W takim ujęciu prawo sportowe jest częścią prawa 

powszechnego
285

. 

Prawo sportowe traktowane jest jako ogół norm „oficjalnych” regulujących 

uprawianie sportu i działalności sportowej niebędących jednak normami prawnymi. 

                                                       
281 A. J. Szwarc, Sport…, s. 25-31. 
282 P. Łebek, Autonomia organizacji sportowych, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, 

Europejskiego i Porównawczego, vol. IX, A.D. MMXI, s. 156. 
283 S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013, s. 23 i n.; M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 42; 

Tenże, Z zagadnień odpowiedzialności…, s. 83; Tenże, Wokół prawnej problematyki szkód sportowych, 

Pal., nr 2/1972, s. 23; S. Jędruch, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z uprawianiem 

sportu, Warszawa 1972, s. 22 i n.; Tenże, Niektóre cywilnoprawne aspekty odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone w związku z uprawianiem sportu, Pal., nr 1/1971, s. 24; A. Giersz, Cele i założenia ustawy 

o sporcie, [w:] Ustawa o sporcie, red. A. J. Szwarc, Poznań 2011, s. 13-15; K. Vieweg, Fascynacja 

prawem sportowym. Wprowadzenie, Sport i Prawo 2010, s. 4; P. Łebek, Autonomia organizacji…, s. 155 i n. 
284 H. Radke, Sport i prawo – jakie regulacje, jaki zakres?, SW, nr 7-9/2007, s. 139-142; S. Jędruch, 

Odpowiedzialność…, s. 104 i n.; P. Łebek, Autonomia organizacji…, s. 155 i n.; R. Kubiak, Legalność…,  

s. 27; A. J. Szwarc, Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977; A. Gubiński, Wyłączenie 

bezprawności…, s. 103; M. Filar, Herosi…, s. 34 i n.; M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 50; 

Z. Młynarczyk, Karnoprawne aspekty wypadku sportowego, PiP, nr 4/1985, s. 26-29.  
285 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 28.  
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Są to normy wyrażone w regulaminach sportowych, regulaminach technicznych, 

statutach
286

. 

Przez prawo sportowe rozumie się sumę norm „oficjalnych” regulujących 

uprawianie sportu i działalności sportowej oraz ogół norm prawa dotyczących 

sportu. Są to zatem wszystkie normy „sportowe” stanowione przez władze 

sportowe oraz władze państwowe bez względu na rodzaj spraw związanych  

ze sportem regulowanych tymi normami287. 

Prawo sportowe określa się jako ogół wszystkich reguł związanych ze sportem, 

związanych z uprawianiem sportu i działalnością sportową, bez względu na to 

przez kogo zostały ustanowione, bez względu na ich rangę. Są to normy pisane 

i niepisane, obowiązujące powszechnie lub tylko dla danej dyscypliny sportowej
288

. 

Prawo sportowe w najszerszym ujęciu traktowane jest również jako ogół reguł 

sportowych
289

.  

Nie wszystkie przytoczone określenia są do zaakceptowania. Prawem sportowym 

określić można tylko te normy, które faktycznie posiadają charakter norm 

prawnych, w tym również reguł sportowych o charakterze norm prawnych.  

Są to zatem normy ustanowione przez władze państwowe w ustawach lub innych 

aktach prawnych.  

Ani ustawa o sporcie, ani żadna inna ustawa nie definiuje pojęcia regulamin. 

W polskim porządku prawnym regulaminy wydawane są w formie rozporządzeń
290

, 

aktów prawa miejscowego
291

, albo w formie aktów prawa wewnętrznego
292

.  

Mimo iż akty prawa miejscowego są aktami prawa powszechnie obowiązującego,  

a ich miejsce w hierarchii źródeł prawa określa Konstytucja to jednak regulaminów 

sportowych nie można zaliczyć do źródeł prawa powszechnie obowiązującego
293

. 

W rzeczywistości reguł sportowych, co do zasady nie zalicza się do tak pojmo-

wanego i powszechnie obowiązującego prawa sportowego, ponieważ przepisy 

dotyczące uprawiania sportu, nawet jeśli wydawane są przez międzynarodowe 

władze sportowe, zobowiązują do pewnego zachowania tylko sportowców, którzy 

dobrowolnie poddają się takim regułom i to tylko w kwestii uprawiania sportu.  

Nie mają one charakteru powszechnego
294

. Dalsze szczegółowe rozważania na ten 

temat zostały uwzględnione w rozdziale dotyczącym charakteru prawnego reguł 

sportowych. 

                                                       
286 Tamże, s. 27-28. 
287 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 99. 
288 Tamże, s. 99 i n.  
289 Tamże, s. 100. 
290 Np. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Dz. U. 2016 poz. 508 
291 Np. uchwała nr LII/1581/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawy. 
292 S. Wronkowska, O źródłach prawa i aktach normatywnych raz jeszcze, [w:] Prawo prywatne czasu 

przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicki, 

Poznań 2005, s. 113 i n. 
293 P. Jóźwiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, Poznań 2014, s. 120. 
294 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 28.  
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Sprzeczne poglądy na temat prawa sportowego powodują także rozbieżności 

w kwestii traktowania prawa sportowego jako samodzielnej gałęzi prawa. Istnieją 

w tym zakresie dwa dominujące poglądy.  

Według pierwszego z nich prawo sportowe wyłącza prawo powszechne, jeśli 

sport uprawiany jest zgodnie z zasadami przyjętymi dla danej dyscypliny, 

a współzawodnictwo odbywa się za zezwoleniem organów państwowych. Dopiero 

naruszenie reguł sportowych powoduje, że wypadki sportowe rozpatrywane są 

z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnego. Prawo karne nie znajduje 

zastosowania, dopóki przestrzegane są reguły sportowe, a za wypadki sportowe 

spowodowane w warunkach poszanowania reguł sportowych odpowiedzialność 

karna sprawcy zostaje wyłączona. W tym ujęciu przestrzeganie reguł sportowych 

jest czynnikiem determinującym stosowanie przepisów prawa karnego, a reguły 

sportowe wyznaczają granicę pomiędzy wypadkiem sportowym zagrożonym 

odpowiedzialnością karną, a wypadkiem bezkarnym
295

. 

Według drugiego poglądu tzw. autonomia prawa sportowego jest jeszcze 

szersza i zakłada, że normy prawa sportowego obowiązują zawsze wtedy,  

gdy uprawiana działalność rozumiana jest jako sport. W tym ujęciu prawo 

sportowe zachowuje swoją autonomię nie tylko wówczas, gdy współzawodnictwo 

przebiega w warunkach poszanowania reguł sportowych, ale również wówczas, 

gdy reguły zostaną pogwałcone. W takim ujęciu wypadki sportowe oceniane  

są tylko przez pryzmat przepisów prawa sportowego i możliwe jest pociągnięcie 

sprawcy tylko do odpowiedzialności sportowej. Zgodnie z tym poglądem reguły 

sportowe mają rangę norm prawnych skutecznie wyłączających moc 

obowiązywania norm prawa karnego i należy traktować je jako część prawa 

powszechnego
296

. 

Przytoczone poglądy na temat tzw. autonomii prawa sportowego stanowią jedną 

z koncepcji dotyczących uchylania odpowiedzialności karnej sprawców wypadków 

sportowych i stoją w sprzeczności ze wskazanym powyżej stanowiskiem w kwestii 

„prawa sportowego”, ponieważ zgodnie z teorią autonomii prawa sportowego 

zarówno w szerszym i węższym ujęciu regulaminy gry sportowej, normy organiza-

cyjne czy przepisy dyscyplinarne traktowane są na równi z normami prawa 

powszechnego i stanowią podstawę egzekwowania prawa sportowego przez sędziów, 

organy wewnętrzne na szczeblu klubowym, sportowym czy międzynarodowym
297

. 

Tak pojmowane prawo sportowe tworzy system przepisów korporacyjnych, które 

regulują sytuację prawną dla określonej grupy podmiotów w konkretnych okolicz-

nościach i obowiązuje tylko podczas zawodów i gier sportowych. W takim ujęciu 

stanowi podstawę do uchylenia normy prawa powszechnego
298

. 

Wobec sportowców nie stosuje się innych szczególnych przepisów w zakresie 

odpowiedzialności karnej sportowca, który w trakcie współzawodnictwa sportowego 

spowodował wypadek sportowy, ponieważ takie przepisy na gruncie polskiego 

prawa karnego w ogóle nie istnieją. Skoro więc nie istnieją szczególne przepisy 
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dotyczące odpowiedzialności karnej sportowca to jednocześnie nie istnieją też 

„przestępstwa sportowe” sensu stricto299. 

Na gruncie polskiego systemu prawa karnego przytoczone przesłanki 

w zakresie autonomicznego charakteru prawa sportowego nie są spełnione przede 

wszystkim dlatego, że nie ma przepisu, który uchyla odpowiedzialność karną za 

wypadki sportowe i wyraźnie sankcjonuje doniosłość reguł sportowych na tej 

płaszczyźnie. Brak również podstaw, aby przyjąć, iż prawo sportowe może być 

utożsamiane z prawem powszechnym, nawet jeśli reguły sportowe dopuszczają 

stosowanie czynów zabronionych pod groźbą kary to nie posiadają one charakteru 

norm prawnych, nie mogą więc konkurować z normami prawa karnego. 

W przeciwnym razie norma dotycząca gry sportowej uchylałaby normę prawną
300

. 

Koncepcja autonomii prawa sportowego jest powszechnie krytykowana. 

Stosownie do art. 87 Konstytucji RP
301

 normy pochodzące od podmiotów, które nie 

posiadają uprawnień prawodawczych nie mogą stanowić prawa. W związku z tym 

tak pojmowane „prawo sportowe” nie może być ani tworzone, ani egzekwowane 

przez organy sportowe. W takim ujęciu nie mogą one uchylać norm powszechnie 

obowiązujących, a w szczególności przepisów prawa karnego, które mają stać na 

straży dóbr prawnych takich jak życie, zdrowie czy mienie. Niewyobrażalnym jest 

zatem, aby przepisy regulaminów sportowych mogły uchylać moc prawną 

przepisów karnych
302

. 

Istnieje także stanowisko odmienne. Według J. Skoczyńskiego regulamin 

sportowy, co prawda nie posiada zakotwiczenia w Konstytucji RP, ale trudno 

znaleźć argumenty, które przesądzałyby o tym, że regulaminom sportowym nie 

można przypisać charakteru normatywnego w drodze zwykłego ustawodawstwa, 

ponieważ w żaden sposób nie podważa to konstytucyjnych zasad w zakresie źródeł 

prawa
303

. Jego zdaniem Konstytucja RP reguluje prawotwórczą działalność 

organów państwa i tworzenie norm prawnych na terytorium całego państwa
304

, tym 

samym regulacja ta nie wyklucza dopuszczalności istnienia autonomicznych źródeł 

prawa sportowego
305

. 

Podobnie wypowiada się J. Jabłońska-Bonca, która uważa, że wewnętrzne 

normy związków sportowych jako eksperckie i autonomiczne regulacje podsys-

temów normatywnych posiadające status publiczny, często połączone z systemem 

jednolitego międzynarodowego arbitrażu można porównać do prawa zwyczajo-

wego. W takiej formie byłby to system pisanego prawego zwyczajowego
306

. 

                                                       
299 A. J. Szwarc, Wypadki sportowe w świetle prawa karnego, Poznań 1972, s. 10 i n. 
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 Art. 87. § 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 

ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. § 2. Źródłami powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, 
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Nawet jeśli w licznych przypadkach wypadki sportowe rozstrzygane są przez 

sportowe sądy dyscyplinarne, a nie przez sądy powszechne, należy uznać,  

iż proponowana koncepcja autonomii prawa sportowego nie stanowi podstawy  

do wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku sportowego, ponieważ 

reguły sportowe nie mogą konkurować z normami prawa powszechnego. Podstaw 

wyłączenia odpowiedzialności karnej za naruszenia sportowe należy zatem 

upatrywać gdzie indziej. 

2. Obiektywna istota przestępstw sportowych 

Według jednej z koncepcji brak odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe 

jest skutkiem legalności pierwotnej zachowania sportowców. W ramach tej 

koncepcji są prezentowane różne argumenty objęte wspólną nazwą „wyłączenia 

obiektywnej istoty przestępstwa”
307

. 

Legalność pierwotna ma miejsce, gdy spełnione są dwie przesłanki: dobro 

chronione prawem nie zostaje naruszone i zostają zachowane reguły ostrożności 

wobec dobra chronionego prawem. W tym przypadku zachowanie jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami i zasadami ostrożności, nie ma więc potrzeby 

stosowania kontratypu dozwolonego ryzyka
308

. Nie ma potrzeby przywoływać 

okoliczności wyłączających bezprawność, usprawiedliwiających tzw. „wtórną 

legalizację” ani też okoliczności wyłączających winę lub społeczną szkodliwość 

czynu, ponieważ takie zachowanie nie jest objęte normą sankcjonowaną
309

.  

Niewypełnienie przesłanek legalności pierwotnej skutkuje powstaniem odpo-

wiedzialności karnej pod warunkiem, że wystąpią pozostałe elementy struktury 

przestępstwa, w szczególności zaś wina i bezprawność. Wówczas odpowiedzialność 

karna sprawcy jest wyłączona w oparciu o kontratyp lub inną okoliczność 

uchylającą winę. Jest wiele koncepcji uzasadniających wyłączenie bezprawności lub 

winy za naruszenia sportowe. Nie sposób wymienić wyczerpująco wszystkich, które 

powstały w zakresie karnoprawnej oceny wypadków sportowych oraz wszystkich 

okoliczności, którymi próbowano usprawiedliwić wyłączenie odpowiedzialności 

karnej za przedmiotowe wypadki. Bezkarność wypadków sportowych w oparciu 

o tzw. obiektywną istotę przestępstwa uzasadnia się: brakiem winy sportowca, tzw. 

koncepcją prawa zawodowego, interesem społecznym, zwyczajem, zezwoleniem 

państwowym, tzw. koncepcją celu, koncepcjami: Stossa, Kosta, Kardinga, 

Vollratha, L. Le Rouxa, Schmidta, Klee’go, czy Villnowa.  

2.1. Brak winy 

Koncepcja braku winy zakłada, że wzajemne naruszenia wywoływane w trakcie 

gry lub walki sportowej czynione są w sposób niezamierzony. Sportowcom nie 

towarzyszą uczucia „nienawiści czy gniewu”, brak określonych pobudek nie 

                                                       
307 A. J. Szwarc, Podstawy wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, SW, nr 5/1972,  
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wyklucza winy
310

. Rozważano również problem relacji pomiędzy winą a naru-

szeniem reguł sportowych oraz to czy naruszenie tych reguł zawsze przesądza 

o winie, jak również problem określenia granic ostrożności obowiązujących w toku 

współzawodnictwa sportowego
311

. Doprowadziło to do wniosku, że wyłączenie 

odpowiedzialności za wypadek sportowy powinien być rozważany od strony braku 

winy, a nie bezprawności
312

.  

Naruszenia spowodowane rozmyślnie nie mają nic wspólnego ze sportem 

i stanowią zwykłe przestępstwo popełniane przy okazji uprawiania sportu
313

, 

podczas gdy do większości wypadków sportowych dochodzi z winy nieumyślnej
314

. 

Od tej reguły jest jednak wyjątek. Niektóre dyscypliny sportu wymagają ze swej 

istoty, aby zawodnicy naruszali wzajemnie swą nietykalność cielesną. W takich 

przypadkach wymóg umyślności działania sprawcy nie budzi żadnych wątpliwości.  

Bezkarność sportowca jest zachowana, ale opiera się na innej podstawie 

usprawiedliwiającej, a nie na braku winy
315

. Konstrukcja odpowiedzialności karnej 

zawodnika na ogólnych zasadach winy powodowałaby sytuację, w której zawsze 

można postawić zawodnikowi zarzut argumentując go lekkomyślnością lub 

niedbalstwem. Takie rozwiązanie spowodowałoby nieuzasadnioną penalizację 

hamując rozwój sportu, zwłaszcza sport wyczynowy
316

. 

2.2. Koncepcja prawa zawodowego 

Koncepcja prawa zawodowego zakłada, że popieranie przez państwo danego 

zawodu stanowi podstawę do wyłączenia odpowiedzialności karnej za czyny 

mieszczące się w ramach jego wykonywania. Problemy w tym zakresie powoduje 

interpretacja pojęć „zawód” czy „obowiązek zawodowy”. Okoliczność ta budzi 

wątpliwości zwłaszcza w odniesieniu do uprawiania sportu, ponieważ powstaje 

pytanie, czy sportowiec to też zawód oraz, czy z tych względów można w ogóle 

powoływać się na wspomnianą koncepcję w odniesieniu do wypadków 

sportowych
317

. 

Najczęściej mianem sportowca określa się człowieka uprawiającego sport
318

  

i w takim kontekście nie można traktować go jako osobę wykonującą zawód. Jeśli 

natomiast sportowiec bierze udział we współzawodnictwie sportowym lub należy 

do klubu sportowego można go również określać mianem zawodnika nieprofesjo-

nalnego lub profesjonalnego, jeśli nawiązał stosunek pracy z klubem sportowym
319

. 

Należy więc uznać, że zawodnik profesjonalny wykonuje zawód i tym samym jego 

odpowiedzialność karna za czyny popełnione w związku z jego wykonywaniem 

może być wyłączona na podstawie teorii prawa zawodowego. 
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Natomiast uprawianie sportu w sposób amatorski w ogóle nie mieści się 
w pojęciu zawodowego charakteru działalności sportowej

320
. Biorąc pod uwagę 

obszerną definicję sportu koncepcję prawa zawodowego jako podstawę wyłączenia 
odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe należy odrzucić, ponieważ sport 
nie zawsze uprawiany jest zawodowo.  

2.3. Interes społeczny  

Koncepcja interesu społecznego opiera się na dążeniu do osiągnięcia pewnych 
korzyści przez grupę podmiotów. Są to np. korzyści, które płyną z uprawiania 
sportu mimo możliwości zaistnienia pewnych negatywnych konsekwencji, jakie 
mogą się z tym wiązać. Aktywność fizyczna stanowi ważną potrzebę człowieka, 
którą w dużej mierze realizuje poprzez uprawianie sportu. Aktywność ta  
jest jednym ze sposobów zaspokajania potrzeb społecznych. Tego rodzaju 
działania budują i wzmacniają tożsamość społeczną jednostek, które się w nie 
angażują oraz zwiększają zaufanie wewnątrz wspólnoty. Ustawodawca uznając za 
słuszną ochronę tak pojmowanego interesu ustanawia normę prawną dającą grupie 
podmiotów podstawę do roszczenia, aby ten interes był zaspokojony

321
.  

Zdaniem A. Gubińskiego jest to argument stanowiący podstawę wyłączenia 
odpowiedzialności za wypadki sportowe mogące wystąpić w trakcie uprawiania 
sportu, a które jednocześnie wypełniają znamiona czynu zabronionego. Mimo iż 
uprawianie sportu wiąże się nierozerwalnie z niebezpieczeństwem dla dóbr innych 
osób to jednak korzyści płynące z uprawiania sportu są przeważające

322
.  

Ze względu na swój bardzo ogólnikowy charakter uznaje się, że interes 
społeczny leży u podstaw skuteczności bardzo wielu kontratypów

323
. 

2.4. Stosowanie przepisów o pojedynku do działalności sportowej 

Po raz pierwszy zastosowano przepisy o pojedynku do wypadków sportowych 
w XIX w. w Niemczech. Koncepcja ta opierała się na złożeniu, że zarówno 
podczas pojedynku, jak i w trakcie współzawodnictwa sportowego dochodzi do 
starcia się przeciwników, którzy postępują według wcześniej ustalonych reguł 
i dążą do pokonania przeciwnika

324
.  

Na gruncie polskim zastosowanie miał mieć art. 238 kodeksu karnego z 1932 r.
325

, 
który określał typ uprzywilejowany zabójstwa i uszkodzenia ciała: „Kto 
w pojedynku zabija człowieka albo zadaje mu uszkodzenie ciała podlega karze 
więzienia do lat 5 lub aresztu”. Przepis ten jednak nie znalazł odzwierciedlenia 
w kodeksie karnym z 1969 r. ani późniejszych regulacjach, dlatego omawiana 
koncepcja utraciła podstawę swego założenia i współcześnie posiada jedynie walor 
historyczny

326
. 
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2.5. Rozkaz lub polecenie 

Niekiedy sport uprawiany jest z obowiązku, w takich warunkach również 
dochodzi do wypadków sportowych. Zgodnie z prezentowaną koncepcją rozkaz 
lub polecenie wyłącza bezprawność wypadków sportowych

327
. Teorię tą 

kwestionował J. Sawicki, który twierdził, że wydanie wiążącego rozkazu  
np. w szkole jest pozbawione znaczenia prawnego

328
. 

2.6. Zwyczaj 

Za przesłankę usprawiedliwiającą bezkarność wypadków sportowych uznaje się 
zwyczaj

329
. Koncepcja ta ma charakter kontratypowy i zakłada, że wypadki 

sportowe można usprawiedliwić, jeśli zachowanie sportowców jest zgodne 
z ukształtowanym przez moralność oraz zasady słuszności zwyczajem. Sportowcy 
nie działają z zamiarem wyrządzenia szkody czy naruszenia dóbr prawnych i co do 
zasady nie dążą do takiego celu. Ich zachowanie jest zatem zgodne z zasadami 
moralności, a ratio legis konkretnych norm prawnych takich jak: naruszenie 
nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), zniszczenie mienia (art. 288 k.k.)  
czy spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (157 k.k.) nie zostaje zrealizowane. 
Tym samym karanie sprawców wypadków sportowych powinno być wyłączone 
właśnie w oparciu o zwyczaj

330
. 

Koncepcja ta jest jednak łatwa do podważenia, ponieważ zawodnik, zwłaszcza 
taki który uprawia sporty walki, działa ze świadomością narażania dóbr osobistych 
swojego przeciwnika, a co więcej nawet do tego dąży, ponieważ jest to niezbędne 
do odniesienia zwycięstwa

331
. Dlatego najczęściej przypisuje się zwyczajowi 

znaczenie pośrednie, a wyłączenie odpowiedzialności karnej sportowców  
za wypadki sportowe uzasadnia się jakąś inną okolicznością usprawiedliwiającą, 
której znaczenie dla prawa karnego wywodzi się właśnie z mocy zwyczaju

332
. 

2.7. Zezwolenie państwowe 

Koncepcja zezwolenia państwowego zakłada, że państwo popiera, uznaje 
i toleruje uprawianie sportu, ma swój normatywny wyraz w art. 68 ust. 5 Konsty-
tucji, zgodnie z którym władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej. 
Uznaje się, że najważniejszym przejawem kultury fizycznej, która stanowi istotny 
element kultury narodowej, jest właśnie uprawienie sportu. Tak pojmowany sport 
stanowi dobro narodowe, które wymaga ochrony ze strony państwa. Jeśli więc 
państwo popiera, a wręcz propaguje uprawianie sportu to nie może jednocześnie  
za nią karać, ponieważ byłoby to logicznie sprzeczne. W związku, z czym 
bezprawność wypadków sportowych jest wyłączona. 

Uznawany przez państwo cel działania sportowego usprawiedliwia w świetle 
prawa środki użyte dla jego realizacji, pomimo szkód, z jakimi niekiedy łączy się 
aktywność sportowa. W takim ujęciu cel sportowy stanowi główną przesłankę 
legalności gier, zabaw, walk czy zawodów sportowych. Tolerowany przez państwo 
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cel sportowy wystarcza dla uznania legalności działania sportowego, jednocześnie 
określa on granice, w których wyrządzona szkoda sportowa może być 
usprawiedliwiona

333
.  

Koncepcja zezwolenia państwowego ma jednak pewne słabe punkty.  
Po pierwsze, bierność organów ścigania za wypadki sportowe nie jest jeszcze 
jedno-znaczna z akceptacją wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej rozumianej 
jako sport. Po drugie, decyzje administracyjne oraz podustawowe akty prawne 
będące wyrazem popierania sportu nie mogą uchylać karalności uszkodzeń ciała 
płynących z norm prawa karnego

334
.  

2.8. Koncepcja celu 

W prawie karnym wyłączenie odpowiedzialności za wypadki sportowe uzasadnia 
się również tzw. teorią celu

335
, w myśl której czyny zabronione są usprawiedliwione, 

jeśli zostały poczynione dla urzeczywistnienia istotnego celu, jaki niesie za sobą 
uprawianie sportu. Celem tym może być: poprawa kondycji fizycznej, rozwijanie 
siły i zręczności, dbanie o sylwetkę, hartowanie ciała, kształtowanie woli, odwagi 
czy sprawności psychicznej. Jako cel stawia się również odprężenie, regenerację czy 
wypoczynek

336
. Innymi słowy, sportowiec co do zasady kieruje się celem 

sportowym, a nie zamiarem uszkodzenia ciała czy naruszenia nietykalności cielesnej. 
Pierwotnie dopatrywano się podobieństw pomiędzy celem ustawy karnej a celem 

zabiegów lekarskich twierdząc, iż tzw. obiektywna istota przestępstw przeciwko 
zdrowiu i życiu nie obejmuje naruszeń w postaci zabiegów lekarskich

337
. Lekarz, 

przeprowadzając zabieg lekarski, co do zasady działa z zamiarem poprawienia 
zdrowia swojego pacjenta, a jego celem nie jest uszkodzenie ciała. 

W tym ujęciu usprawiedliwione są czyny zabronione, jeśli zmierzają do realizacji 
powszechnie uznanego celu zarówno sportowego, jak i leczniczego. Kontrowersyjny 
jest jednak sposób pojmowania celu usprawiedliwiającego takie czyny

338
. 

Wątpliwości budzi również sam cel sportowy, który mógłby usprawiedliwiać 
naruszenia sportowe oraz to, kto i w jakiej formie powinien ten cel popierać

339
. 

Teoria ta posiada jedną zasadniczą wadę w swych założeniach. Jeśli 
odpowiedni przepis kodeksu stanowi o jakichkolwiek uszkodzeniach ciała  
to okoliczność ta oznacza, iż wolą ustawodawcy było objąć w ten sposób wszystkie 
uszkodzenia ciała wywołane przez ludzi. Niezależnie od możliwych interpretacji 
treści ustawy cel nie może pozostawać w sprzeczności z jednoznaczną treścią 
konkretnego przepisu

340
. 

W piśmiennictwie z reguły nie porusza się tej kwestii w ogóle. A. Gubiński 
podkreśla tylko, że sportowiec wywołujący wypadek wypełnia znamiona strony 
przedmiotowej konkretnego przestępstwa z kodeksu karnego

341
. Podobne 

stanowisko zajmuje M. Bojarski, który uważa, że czyny podejmowane w ramach 
uprawiania sportu czasami wypełniają ustawowe znamiona przestępstwa

342
. 
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2.9. Inne koncepcje 

Koncepcję tzw. obiektywnej istoty przestępstw sportowych usprawiedliwia się 
różnymi teoriami zaczerpniętymi od autorów, którzy tworzyli je z myślą 
o zabiegach lekarskich i rozważania te tylko teoretycznie zostały przeniesione na 
grunt wypadków sportowych. Do teorii tych zalicza się: koncepcję Stossa, Kosta, 
Kardinga, Vollratha, L. Le Rouxa, Schmidta, Klee’go czy Villnowa. Ogólnym 
zamysłem tych teorii jest wyłączenie odpowiedzialności karnej lekarza, który 
podczas zabiegów leczniczych nie realizuje istoty czynu, ponieważ rozcięcie skóry, 
amputacja kończyny czy usunięcie jakiegoś organu nie stanowi uszkodzenia ciała 
sensu stricto, a tym samym nie wypełnia obiektywnej istoty przepisu kodeksu 
karnego w tym zakresie. Podobnie sportowiec nie może ponosić odpowiedzialności 
karnej, ponieważ jego zachowanie nie wyczerpuje znamion normy 
prawnokarnej

343
.  

2.9.1.  Koncepcja Stossa 

Jedną z bardziej znanych koncepcji, którymi uzasadniano twierdzenie,  
że z powodu niespełnienia tzw. obiektywnej istoty przestępstwa wykluczone jest 
stosowanie przepisów prawa karnego, które regulują odpowiedzialność karną za 
zamach na takie dobra prawem chronione jak: zdrowie czy życie człowieka,  
jest teoria Stossa. Uzasadniał on ją tym, że uszkodzenie ciała podczas zabiegu 
leczniczego jest w końcowym efekcie korzystne dla zdrowia, a już z całą 
pewnością przeprowadzone jest w celu uzyskania pewnych korzyści dla zdrowia 
i życia pacjenta. U podstaw tego poglądu leżało założenie, że na początkowe 
uszkodzenie ciała należy patrzeć przez pryzmat wpływu, jaki to uszkodzenie ciała 
przyniesie na funkcjonowanie całego organizmu. Zatem, jeśli uprzednie 
uszkodzenie ciała w efekcie końcowym jest korzystne dla organizmu to nie można 
jednocześnie uznać, że uszkodzenie takie jest zarazem szkodliwe dla całości 
organizmu lub chociażby dla części jego organów

344
. 

Przenosząc tę koncepcję na grunt rozważań sportowych należy w pierwszym 
rzędzie zaznaczyć, iż Stoss nigdy nie usprawiedliwiał wypadków sportowych, 
a odnosił ją bezpośrednio tylko do zabiegów leczniczych. Teoria Stossa zakłada,  
że tzw. obiektywna istota przestępstwa uszkodzenia ciała obejmuje tylko te naru-
szenia, które mają niekorzystny wpływ dla całego organizmu. Natomiast Kost

345
, 

Karding
346

, Vollrath
347

, L. Le Roux
348

, próbowali odnieść powyższą teorię do 
działalności sportowej i z reguły odrzucali teorię Stossa jako możliwość 
uzasadnienia bezkarności wypadków sportowych.  
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2.9.2. Koncepcja Kosta 

H. Kost twierdził, że ani w przypadku zabiegów leczniczych, ani też w kwestii 

wypadków sportowych nie da się znaleźć podstawy usprawiedliwiającej, która jest 

właściwa bez względu na skutek mogący wystąpić. Zarówno praktyka lekarska,  

jak i sportowa pokazuje, że może wystąpić skutek w postaci śmierci człowieka,  

a takie następstwo nigdy ze swej natury nie jest obiektywnie korzystne dla zdrowia 

człowieka. Taki skutek nigdy nie może być postrzegany jako cel lekarza, który 

dąży raczej do wyleczenia pacjenta, a nie do spowodowania jego śmierci
349

.  

2.9.3.  Koncepcja Kardinga 

E. Karding akceptował istnienie podobieństwa pomiędzy działalnością lekarską 

a sportową, jednak uważał, że teoria Stossa pozbawiona jest w tym przypadku 

znaczenia. Twierdził, że w sporcie celem działania jest wzmocnienie, uodpornienie 

czy zahartowanie organizmu, ale z całą pewnością celem nie jest spowodowanie 

uszczerbku na zdrowiu czy też śmierć przeciwnika
350

.  

2.9.4.  Koncepcja Vollrahta 

A. Vollrath wykluczał możliwość usprawiedliwiania wypadków sportowych 

teorią Stossa, ponieważ z góry wiadomo, że zadawanie ciosów w twarz w trakcie 

walki sportowej nigdy w swej naturze nie jest korzystne dla zdrowia. Z drugiej zaś 

strony wybicie zęba albo co gorsze oka podczas takiej walki nie może mieć nic 

wspólnego z hartowaniem organizmu. Powstaje zatem istotna różnica pomiędzy 

działaniem lekarza, który działa w celu poprawienia stanu zdrowia pacjenta 

a działaniem sportowca, który naruszając nietykalność cielesną przeciwnika 

świadomie pogarsza jego stan zdrowia
351

.  

Nie można generalizować tezy, że sport jest niekorzystny dla organizmu 

ludzkiego, ale trzeba mieć na względzie, że niektóre dyscypliny nie wpływają 

dodatnio na stan zdrowia. Zastrzeżenia budzi też sugerowanie podobieństwa 

pomiędzy uprawianiem sportu a zabiegami lekarskimi. Przeciwko takim sugestiom 

przemawiają względy zdrowotne pojmowane jako cel działania, który stanowi 

warunek sine qua non zabiegu lekarskiego, a który niejednokrotnie obcy jest idei 

uprawiania sportu.  

2.9.5.  Koncepcja L. Le. Roux 

W przeciwieństwie do wskazanych uprzednio poglądów L. Le Roux 

sformułował tezę, która odnosiła się tylko i wyłącznie do wypadków sportowych. 

Prezentował pogląd, że wypadki sportowe w ogóle nie są objęte przepisami 

kodeksu karnego regulującymi odpowiedzialność karną za spowodowanie śmierci 

czy uszkodzenie ciała, ponieważ przepisy te tworzono, zanim jeszcze sport, 

a zwłaszcza boks i towarzyszące mu uszkodzenia ciała były zjawiskiem tak 

powszechnym. W tych warunkach ustawodawca nie mógł mieć na myśli wypadków 
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sportowych
352

. Koncepcja L. Le Roux krytykowana jest głównie dlatego, że jej 

autor oddzielał wykładnię logiczną od wykładni gramatycznej przepisów kodeksu 

karnego
353

. 

Przedstawione dotychczas poglądy, w ramach obiektywnej istoty przestępstw 

sportowych, opierają się na tym samym błędnym założeniu, że spełnienie  

tzw. obiektywnej istoty przestępstwa warunkuje się pewnymi dodatkowymi 

okolicz-nościami takimi jak: cel, wola, zezwolenie, zwyczaj, zgoda 

pokrzywdzonego czy uczucie nieprzyjemności, które w rzeczywistości nie należą 

do ustawowych znamion konkretnych przestępstw. Wskazane elementy stanowią 

jedynie dodatkowe zabarwienie, ale nie są expressis verbis wymienione  

w kodeksie. Te dodatkowe elementy są na ogół akceptowane, ale nie oznacza to,  

że wyłączenie tzw. obiektywnej istoty przestępstwa usprawiedliwia wypadki 

sportowe, zwłaszcza że niejednokrotnie określony cel czy inne wymieniane  

w poszczególnych teoriach okoliczności nieraz w ogóle nie towarzyszą uprawianiu 

sportu
354

. 

2.9.6.  Koncepcja Schmidta 

Schmidt uważał, że tzw. obiektywna istota przestępstwa nie obejmuje tych 

naruszeń nietykalności cielesnej, które spowodowano za zgodą pokrzywdzonego. 

Twierdził, że człowiek, który zezwala na takie naruszenia jest z góry na nie 

przygotowany i dlatego nie traktuje tych naruszeń jako „zamachu na dobro 

prawne”. W warunkach zgody takie naruszenia nie stanowią krzywdy
355

. 

2.9.7.  Koncepcja Klee’go i Villnowa 

Koncepcje Klee’go oraz Villnowa pokrywają się w zasadzie ze wskazaną 

koncepcją Schmidta, z tym tylko rozróżnieniem, że koncepcja Villnowa ogranicza 

zakres skuteczności do usprawiedliwiania bezkarności tylko tych naruszeń, które 

powstały w wyniku pojedynku
356

. Teorie te formułują przekonanie, że przedmiotowa 

strona przestępstw uszkodzenia ciała spełniona jest tylko, gdy naruszenie spowo-

dowano wbrew woli lub bez zgody pokrzywdzonego
357

.  

3. Zgoda pokrzywdzonego 

Początkowo pojęcie zgody bardziej utożsamiane było z krzywdą czy 

przykrością. W rozważaniach poświęconych wypadkom sportowym takie stano-

wisko z reguły jest wykluczane, a możliwość usprawiedliwiania bezkarności 

sportowców zgodą w takim ujęciu raczej nie jest akceptowane. Podkreśla się 
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bowiem, że przykrość czy też krzywda wywołana naruszeniem nietykalności 

cielesnej jest odczuwalna również wówczas, gdy istnieje zgoda pokrzywdzonego
358

. 

Zgoda pokrzywdzonego jest jedną z najbardziej popularnych koncepcji 

powoływanych dla uzasadnienia bezkarności wypadków sportowych, ale bezkar-

ność sportowców usprawiedliwia się zgodą w przypadku naruszenia nietykalności 

cielesnej i drobnych uszczerbków, jednak nie odnosi się jej do poważniejszych 

naruszeń czy też śmierci359.  

W takim ujęciu zgoda pokrzywdzonego traktowana jest przez niektórych
360

 jako 

okoliczność przesądzająca o tzw. „wtórnej legalizacji” zachowań wywołujących 

wypadki sportowe.  

Zgoda dla swej ważności musi spełniać szereg przesłanek, bez wypełnienia, 

których nie może stanowić okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną za 

wypadki sportowe. Zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, świadomie,  

bez przymusu i podstępu
361

. Ponadto sprawca musi mieć świadomość, iż działa za 

zgodą dysponenta, a jego wiedza musi być zgodna z rzeczywistością
362

. Zgoda 

musi być wyrażona przez osobę poczytalną
363

 i mającą prawo dysponowania 

dobrem prawnym, którego zgoda dotyczy
364

. Swobodne rozporządzenie dobrem 

prawnym oznacza, że jego ochrona zależy od woli samego pokrzywdzonego
365

. 

Zgoda musi być konkretna i powinna być wyrażona w momencie ingerencji 

w dobro prawne, czyli przed rozpoczęciem współzawodnictwa sportowego
366

. 

Charakter prawny zgody ujęty został w kategorii działań prawnych niebędących 

czynnościami prawnymi. Zgodę zdefiniuje się jako jednostronne odwołalne 

działanie prawne zbliżone w swym charakterze do oświadczenia woli. Zbliżone, 
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choć oczywiście nie tożsame, albowiem nie każdy przejaw woli jest bowiem 

równoznaczny ze złożeniem oświadczenia woli
367

.  

Część doktryny podziela pogląd, że zgoda bywa okolicznością uzasadniającą 

wyłączenie odpowiedzialności karnej z tytułu wypadków sportowych w szerszym 

lub węższym zakresie
368

.  

A. Gubiński przyjął w pewnym zakresie koncepcję zgody pokrzywdzonego, 

jednak skuteczność zgody uzależniał od rodzaju dyscypliny sportowej i w takim 

zakresie ograniczał się tylko do wypadków zdarzających się w dyscyplinach 

należących do grupy tzw. „gier – walk sportowych”, w których to główną rolę 

odgrywa siła fizyczna, np. zapasy czy boks. Zdaniem A. Gubińskiego uczestnicy 

walki bokserskiej przystępując do zawodów wobec istniejących reguł gry wyrażają 

dorozumianą zgodę na wymianę ciosów
369

. Kwestionował on natomiast 

przydatność zgody ze względu na wiek i brak należytego rozumienia znaczenia 

dobra prawnego. Uważał on ponadto, że przyjęcie koncepcji dorozumianej zgody 

jako generalnego uchylenia przestępności czynów dokonanych przez uczestników 

gier i ćwiczeń sportowych nie jest zasadne zarówno ze względu na jej nieadek-

watność wobec rzeczywistości, jak i związane z nią trudności praktyczne
370

.  

J. Sawicki był zwolennikiem teorii „rozsądnego kompromisu”, która miała 

połączyć dwie koncepcje wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki 

sportowe w jedną. Koncepcja ta opierała się na próbie zespolenia w jedną całość 

dopuszczalnego ryzyka sportowego i zgody pokrzywdzonego. Na tej podstawie 

J. Sawicki częściowo usprawiedliwiał wyłączenie odpowiedzialności karnej za 

wypadki sportowe zgodą pokrzywdzonego, a częściowo ryzykiem. W przypadku 

gier opartych na współzawodnictwie, czyli takich, w których zawodnik dąży do 

wyprzedzenia pozostałych zawodników poprzez osiągnięcie jak najlepszych 

wyników wyłączenie odpowiedzialności opierał na koncepcji tzw. dopuszczalnego 

ryzyka. Do tej grupy gier zaliczał m.in.: rzut kulą, biegi, wioślarstwo czy 

podnoszenie ciężarów. Natomiast w odniesieniu do grupy tzw. „gier – walk 

sportowych”, tj. boks, szermierka, zapasy czy tenis, przyjął tezę, iż przy grach 

sportowych, które w swą treść wpisaną mają walkę, czyli takich, które polegają na 

pokonaniu zawodnika, uczestnicy biorący w nich dobrowolny udział wyrażają 

jednocześnie dorozumianą zgodę na naruszenie swych dóbr osobistych.  

Jego zdaniem w dyscyplinach sportowych, które polegają na indywidualnych lub 

zespołowych walkach przeciwnicy przez samo udzielenie zgody na uczestnictwo 

nie godzą się bynajmniej na okaleczenie, śmierć lub chorobę ponosząc jedynie 

ryzyko związane z udziałem w walce lub zawodach. Ewentualne negatywne 

konsekwencje dla zdrowia lub życia, jakie mogą wyniknąć w związku z udziałem 
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w takiej grze – walce sportowej, pomimo stosowania się do obowiązujących dla 

danej dziedziny sportu reguł, powinny być uznane za nieszczęśliwy wypadek, 

którego skutki ponosi sam pokrzywdzony
371

.  

Podobnie S. Jędruch uważał, że zgoda pokrzywdzonego może być prawnie 

skuteczna tylko w niektórych dyscyplinach sportowych określanych przez autora 

jako gry sportowe charakteryzujące się akcją sportową typu Mann neben Mann, 

np.: piłka nożna, tenis, hokej, jak również takich, w których o zwycięstwie 

decyduje siła fizyczna, np.: boks, zapasy, dżudo. W tych dyscyplinach zgoda może 

uchylać bezprawność, ale tylko za naruszenia nietykalności cielesnej oraz lekkie 

uszkodzenie ciała. Natomiast w kategoriach wyczynów sportowych i wyścigów 

znaczenie zgody jest mniejsze, ponieważ obejmuje tylko skutki własnej 

nieostrożności lub nieumiejętności sportowca
372

.  

L. Lernell zwracał uwagę na ograniczoną skuteczność zgody pokrzywdzonego, 

ponieważ nie w każdej grze sportowej można mówić o domniemanej zgodzie 

pokrzywdzonego. Podkreślał ponadto, że kontratyp zgody wyłącza odpowie-

dzialność karną tylko w niektórych przypadkach
373

. 

M. Siewierski twierdził, że w zakresie wypadków sportowych wyłączenie 

bezprawności działania, które doprowadziło do nieszczęśliwego skutku (wypadku) 

należy doszukiwać się przede wszystkim w zgodzie pokrzywdzonego. Natomiast 

w sytuacji, gdy zgoda jest niewystarczająca lub nie można przyjąć jej istnienia, 

teoria posługuje się konstrukcją ryzyka
374

.  

Koncepcja oparta na zgodzie poszkodowanego w zakresie odpowiedzialności  

za wypadki sportowe ma także swych zwolenników wśród cywilistów. A. Szpunar 

opierał na tej podstawie wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej 

w sporcie
375

. S. Garlicki akceptował tą koncepcję, a zgodą poszkodowanego uspra-

wiedliwiał zarówno wyłączenie znamion czynu niedozwolonego w stosunkach 

cywilnoprawnych, jak również przestępczość czynu. Uważał, że w dziedzinach 

sportu polegających na walce (boks, zapasy), a nie na współzawodnictwie, 

należałoby przyjąć, iż każdy uczestnik wyraża domniemaną zgodę na naruszenie 

swojej nietykalności cielesnej, a fakt ten rekompensowany jest uprawnieniem  

do tożsamego naruszenia nietykalności przeciwnika
376

. 

A. J. Szwarc dość sceptycznie podchodzi do przydatności kontratypu zgody 

pokrzywdzonego i w kategorii wypadków sportowych zakres zgody ocenia dość 

wąsko. Nie tyle jednak z uwagi na przedmiotowe ograniczenia skuteczności zgody, 

ile w decydującym stopniu ze względu na ograniczoną faktyczną treść zezwolenia 

udzielanego przez sportowców. Jego zdaniem żadne poważniejsze wypadki nie 

mogą zostać usprawiedliwione zgodą, ponieważ nawet jeśli pokrzywdzony godzi 

się na najgorsze mogące wystąpić dla siebie następstwa to zezwolenie takie jest 

bezskuteczne, ponieważ dysponowanie w ten sposób tak cennymi dobrami, jakimi 
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są życie czy zdrowie, jest na ogół nieważne
377

. Ponadto podnosił problem 

skuteczności zgody osób niemających dostatecznego rozeznania w przedmiocie 

udzielonego zezwolenia
378

.  

Jego zdaniem zgoda udzielana przez sportowca zdeterminowana jest rodzajem 

lub charakterem dyscypliny sportowej, którą pokrzywdzony uprawia. To z kolei 

prowadzi do wniosku, że udzielana zgoda może mieć znaczenie tylko w przypadku 

uprawiania niektórych sportów, natomiast w innych w ogóle nie występuje, dlatego 

zgodą pokrzywdzonego usprawiedliwia się tylko wypadki sportowe towarzyszące 

pewnej grupie dyscyplin sportowych. Szczególną kontrowersję budzą sporty, 

w których ze względu na charakter ćwiczeń lub gier uczestnik godzi się z góry na 

urzeczywistnienie pewnych niepożądanych dla niego skutków, skutków, które 

z bardzo dużym prawdopodobieństwem wystąpią
379

.  

A. J. Szwarc twierdzi, że dobrowolne uprawianie pewnych sportów wiąże się ze 

świadomością dopuszczalności wzajemnego naruszania nietykalności cielesnej, 

a niekiedy nawet z koniecznością wystąpienia takiego naruszenia, dlatego przyjmuje, 

iż sportowcy obejmują pewnego rodzaju naruszenia nietykalności cielesnej zgodą, 

o ile dzieje się to z poszanowaniem reguł sportowych. Zgoda pokrzywdzonego 

stanowi zatem okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną za wypadki 

sportowe. Treść stosownej normy sankcjonowanej zakazującej naruszenie określo-

nego dobra jest w tym przypadku uzupełniana w sposób dorozumiany klauzulą, 

która stanowi, iż zakazem tym objęte jest naruszenie dobra tylko wówczas, gdy 

jego ochrona prawnokarna leży w interesie dysponenta tegoż dobra. Udzielenie 

zgody przez dysponenta na naruszenie określonego dobra jest jednoznaczne 

z brakiem takiego interesu. Warunkiem koniecznym do przyjęcia takiej zgody jest 

naturalnie ustalenie, czy udzielający zgody jest wyłącznym dysponentem dobra 

prawnego, które ma zostać naruszone. W przypadku dobra prawnego w postaci 

nietykalności cielesnej powszechnie przyjmuje się, że tak właśnie jest
380

.  

Uważa, że niezależnie od rodzaju dyscypliny sportu w sytuacji zachowań 

powodujących lekkie uszczerbki na zdrowiu możliwe jest uzasadnienie tych 

naruszeń zgodą pokrzywdzonego sportowca. Do takiego wniosku prowadzi 

spostrzeżenie, iż co prawda lekkie uszczerbki na zdrowiu nie są nieodzownym 

elementem ich uprawiania, to zdarzają się na tyle często, iż można przypuszczać, 

że sportowcy nie tylko akceptują ryzyko ich wystąpienia i nie tylko liczą się 

z ewentualnością ich wystąpienia, ale wręcz uczestnicząc dobrowolnie w uprawianiu 

pewnych dziedzin sportu mają świadomość nieuchronności omawianych następstw, 

a wręcz się godzą na ich wystąpienie
381

. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku poważniejszych następstw mogących 

powstać w trakcie uprawiania sportów. Mowa tu o śmierci czy narażeniu na 

niebezpieczeństwo utraty życia oraz o ciężkim uszczerbku na zdrowiu. W takim 

przypadku zgoda pokrzywdzonego nie znajduje usprawiedliwienia przy wyłączeniu 

odpowiedzialności karnej za spowodowanie wskazanych następstw. Nie można 
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bowiem przyjąć, aby sportowcy w ogóle takie następstwa obejmowali swą zgodą 

i nawet jeśli liczą się z możliwością ich wystąpienia to jednak z całą pewnością ich 

unikają. Sama świadomość takich niebezpieczeństw nie może być utożsamiana  

ze zgodą na ich urzeczywistnienie, dlatego należy przyjąć, iż nie jest to zgoda na 

spowodowanie opisanych następstw, a jedynie akceptacja ryzyka ich wystąpienia. 

Ponadto należy przypomnieć, iż zgoda pokrzywdzonego w przypadku śmierci lub 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest bezskuteczna, ponieważ dotyczy naruszenia 

dóbr, które zostały wyjęte spod swobodnego dysponowania. Jednostka nie posiada 

zatem prawa do wyrażenia zgody na ich naruszenie przez inne osoby
382

. 

M. Bojarski kwestionował przydatność zgody pokrzywdzonego dla usprawied-

liwienia wypadków sportowych spowodowanych przez osoby, które nie posiadają 

pełnej zdolności do czynności prawnych
383

. Autor ten uważa, że uprawianie sportu 

łączy się z pewną niedookreślonością następstw, niektóre z nich są niemal pewne, 

inne tylko możliwe do wystąpienia, przy czym stopień prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia jest różny dla każdej dyscypliny sportu. Z tego względu powstaje 

trudność z ustaleniem, na które z możliwych następstw godzi się uczestnik gry  

lub walki sportowej. W takich sytuacjach należałoby się posługiwać zgodą 

generalną, a taka pozostaje nieskuteczna. Nie można więc przyjąć, że sportowiec 

godzi się na wszystkie negatywne skutki mogące wystąpić w toku uprawiania 

działalności sportowej, ponieważ tak pojmowana zgoda jest nieważna
384

.  

Nomenklatura dotycząca zgody nie jest jednolita. W literaturze zamiennie 

używa się określenia „zgoda”
385

 lub „zezwolenie”
386

, przy czym zgoda jest pojęciem 

mniej formalnym, natomiast zezwolenie traktowane jest jako bardzo oficjalne 

wyrażenie zgody. Różnica pomiędzy tymi pojęciami nie jest jednak duża, dlatego 

też używanie tych terminów zamienne nie powinno budzić większych 

wątpliwości
387

.  

Poważniejszy problem pojawia się z określeniem samego podmiotu, który 

wyraża zgodę. Najczęściej używane terminy opisujące podmiot wyrażający zgodę 

w tym zakresie to: „zgoda uprawnionego”
388

, „zgoda osoby zainteresowanej”
389

, 
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„zgoda poszkodowanego”
390

, „zgoda dysponenta dobrem prawnym”
391

, „zgoda 

pokrzywdzonego”
392

. 

Zgoda osoby uprawnionej czy osoby zainteresowanej jest pojęciem zbyt mało 

precyzyjnym i obejmującym zbyt szeroki krąg podmiotów
393

. Osoba 

zainteresowana kojarzona jest raczej z kimś, kto się czymś interesuje
394

, a to nie 

przesądza o skutecznym udzieleniu zgody.  

Zgoda dysponującego dobrem prawnym jest z kolei określeniem zbyt szerokim. 

Obejmuje zarówno sytuacje, w których pojawia się szkoda lub krzywda,  

jak również zespół okoliczności, w których kwestie szkody lub krzywdy są dysku-

syjne, ale ich istnienie nie budzi wątpliwości prawa podmiotowego
395

. Są jednak 

poglądy, że określenie podmiotu mianem dysponenta dobrem prawnym jest 

najtrafniejsze. Przemawia za tym fakt, że zgoda pokrzywdzonego zawiera pewną 

wewnętrzną sprzeczność, gdyż zgoda dla swej ważności musi być wyrażona 

dobrowolnie, zatem w sytuacji, gdy dysponent dobra prawnego wyraża świadomie 

i dobrowolnie zgodę na naruszenie przynależnego mu dobra prawnego nie można 

utożsamiać dysponenta z pokrzywdzonym. W tej sytuacji dysponent aprobuje 

zachowanie sprawcy prowadzące do naruszenia dobra prawnego, a nawet jest 

zainteresowany takim naruszeniem, gdyż upatruje w tym pewne korzyści dla 

siebie
396

.  

Najbardziej trafne wydaje się określenie podmiotu zgody jako pokrzyw-

dzonego, ponieważ odnosi się to wprost do osoby, której dobro prawne zostało 

bezpośrednio naruszone lub zagrożone konkretnym przestępstwem. 

Samo pojęcie zgody pokrzywdzonego interpretowane jest jako pewnego rodzaju 

oświadczenie, w którym dysponent deklaruje, iż godzi się na naruszenie przyna-

leżnego mu dobra prawnego. Istotne znaczenie ma charakter dobra prawnego, które 

ma ulec naruszeniu. Biorąc pod uwagę charakter dóbr prawych zgoda dysponenta 

pełni różne funkcje w prawie karnym
397

. W każdym społeczeństwie istnieją dobra 
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W odpowiedzi…, A. J. Szwarc, Wypadki sportowe…, s. 151; A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1183 i n.; 

J. Sawicki, Tajniki…, s. 71; tenże, Ryzyko w sporcie…, s. 14; K. Szczucki, s. 1; A. Spotowski, 
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prawne oparte na wewnętrznym systemie wartości wyrażone w normach prawnych. 

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny konstytucyjne gwarancje danej wartości, 

prawa czy wolności prowadzą do uznania określonej wartości za dobro prawne. 

Wartość wymaga ochrony prawnej, do czego zobowiązany przede wszystkim jest 

ustawodawca zwykły. Ustanowienie zakazów lub nakazów mających na celu 

nienaruszalność danego dobra gwarantuje taką ochronę. Istnienie przedmiotowych 

zakazów i nakazów powoduje, że określone zachowanie naruszające wartość 

konstytucyjną uważane jest za zachowanie bezprawne
398

. 

W literaturze dopuszczalność wyrażenia przez dysponenta dobrem prawnym 

zgody na naruszenie lub zagrożenie tego dobra często uzasadniane jest rzymską 

paremię volenti non fit iniura. J. Śliwowski również przychylał się do poglądu,  

że jeśli sam pokrzywdzony nie jest zainteresowany ochroną dobra o „niewielkiej 

cenności społecznej” to czyn naruszający takie dobro nie może być zachowaniem 

bezprawnym
399

.  

Ta maksyma znajduje w pełni zastosowanie na gruncie prawa cywilnego, 

jednak nie można jej przenieść wprost na kanwę regulacji prawnokarnych, 

ponieważ w tej materii to władze państwowe rozstrzygają o tym, co jest 

dozwolone, a co zabronione. To prowadzi do wniosku, że niektóre dobra prawne 

zostały wyjęte spod samodzielnej dyspozycji jednostki. Władza odbiera bowiem 

taką swobodę, jeśli uzna, że leży to w interesie społecznym
400

. 

Lista dóbr, którymi jednostka może dysponować w sposób nieograniczony nie 

jest zamknięta i określona jednoznacznie przez prawo, a wynika z jego 

wykładni
401

. Rozróżnia się dobra prawne mające charakter indywidualny
402

, które 

chronią interes jednostki i są związane bezpośrednio z określonym w ustawie 

typem przestępstwa (utożsamiane są z indywidualnym przedmiotem ochrony),  

są to dobra prawne, którymi jednostka może swobodnie dysponować, np. wolność 

i mienie. Występują też dobra prawne, które chronią interes jednostki, takie jak 

życie i zdrowie, którymi dysponent nie może swobodnie rozporządzać. Innymi 

słowy, dysponent nie może wyrazić zgody na naruszenie tych dóbr bez względu na 

to, czy ma taką wolę. Taki stan rzeczy ma swoje uzasadnienie w przekonaniu,  

iż w pewnych okolicznościach naruszenie dobra prawnego o charakterze 

indywidualnym może naruszać nie tylko interes jednostki, ale również interes 

społeczny
403

. 

Najmniej kontrowersji w doktrynie budzi zgoda dysponenta w zakresie 

naruszenia nietykalności cielesnej. Przyjmuje się, iż sportowiec może wyrazić 

skuteczną zgodę na wywołanie takiego skutku, np. poprzez uderzenie lub inne 
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naruszenie nietykalności cielesnej dysponenta, a zgoda w takim aspekcie stanowi 

podstawę do usprawiedliwienia bezkarności czynu. Natomiast powszechnie przyj-

muje się w doktrynie, iż pozbawienie życia nigdy nie może być usprawiedliwiane 

omawianym kontratypem
404

. Nawet jeśli pokrzywdzony godziłby się na swą 

śmierć. Okoliczność ta jest zdeterminowana przede wszystkim faktem,  

iż dysponent nie posiada możliwości dysponowania w ten sposób własnym życiem. 

Ponadto trudno jednak przyjąć pogląd, iż sportowiec obejmuje swą zgodą utratę 

życia, dlatego powoływanie się w takim przypadku na kontratyp zgody 

pokrzywdzonego jest bezprzedmiotowe
405

. Poglądy te są akceptowane zarówno 

w nauce prawa karnego, jak i cywilnego
406

. 

W doktrynie wyraża się pogląd, iż sportowiec dysponuje swoim zdrowiem,  

a w związku z tym może skutecznie wyrazić zgodę na uszkodzenie swego ciała. 

W takim przypadku zgoda pokrzywdzonego ma charakter okoliczności uchylającej 

odpowiedzialność karną. Jednak zasada obowiązuje tylko w odniesieniu do lekkich 

uszkodzeń, a przypadki cięższych uszkodzeń nie mogą być nigdy usprawiedliwiane 

zgodą, choćby pokrzywdzony akceptował takie naruszenie
407

. Akceptacja tego 

stanowiska znajduje swe odzwierciedlenie w art. 157 § 2 k.k., zgodnie z którym 

spowodowanie lekkiego uszkodzenia ciała jest w Polsce przestępstwem ściganym 

z oskarżenia prywatnego
408

. W tym przypadku interes społeczny ma charakter 

wtórny w odniesieniu do interesu jednostki i z tego względu pokrzywdzony może 

dysponować swobodnie swoimi dobrami osobistymi. Największe problemy 

powoduje rozgraniczenie uszkodzeń ciała powstałe w wyniku współzawodnictwa 

sportowego są przypadkami „mniejszej wagi” uzasadniającymi stosowanie  

omawianego kontratypu. Ocena konkretnego przypadku jest zdeterminowana 

różnymi okolicznościami
409

.  

Zgoda usprawiedliwia tylko takie naruszenia lub szkody, które faktycznie 

zostały objęte zgodą udzielaną przez sportowca. Okoliczność ta zatem nie może 

prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności karnej za wywołanie skutków, które 

nie zostały objęte zgodą sportowca, a więc takich, których pokrzywdzony nie 

akceptował. Zdaniem A. J. Szwarca uczestnicy walk i gier sportowych nie godzą 

się na wszelkie następstwa wypadków sportowych. Czasem zgoda pokrzyw-

dzonego jest bezskuteczna także w odniesieniu do naruszeń lub szkód objętych 

zezwoleniem i dzieje się tak, ponieważ zgoda jako okoliczność wyłączająca 

                                                       
404 S. Śliwiński, Polskie prawo karne…, s. 177-182; W. Świda, Prawo karne…, s. 142-143 i 213-214; 
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odpowiedzialność ma znaczenie, jak podkreślano, tylko wobec pewnej kategorii 

naruszeń lub szkód
410

. 

Zgoda dysponenta dobrem prawnym pozostaje w ścisłym związku z prawem 

jednostki do samostanowienia o samym sobie. Prawo to odzwierciedla uprawnienie 

dysponenta określonego dobra prawnego do swobodnego dysponowania nim 

przyznane jednostce na podstawie porządku konstytucyjno- i cywilnoprawnym
411

.  

Tak skonstruowany kontratyp zgody pokrzywdzonego uchyla odpowiedzialność 

karną, ale tylko w przypadku niektórych naruszeń sportowych. Okoliczność ta 

nawiązuje do przekonania, że człowiek posiada tylko ograniczoną możliwość 

dysponowania dobrami, które objęte zostały ochroną przez prawo karne. Podobne 

stanowisko przyjmuje się w zakresie skuteczności zgody w dziedzinie wyłączenia 

odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe
412

.  

4. Dopuszczalne ryzyko sportowe 

Ryzyko sportowe jest najbardziej popularną teorią, jaką uzasadnia się brak 

odpowiedzialności karnej sprawcy za spowodowanie wypadku sportowego. Każda 

działalność człowieka narażona jest na pewne niebezpieczeństwo powstania 

negatywnych skutków. Sport to dziedzina szczególnie narażona na wystąpienie 

takich negatywnych następstw ze względu na zwiększoną eksploatację potencjału 

ludzkiego
413

.  

Teoria dopuszczalnego ryzyka sportowego stanowi kontratyp wykluczający 

przestępność czynu za wypadki sportowe i jest szczególną formą kontratypu 

„dopuszczalnego ryzyka”. Nie ma jednolitego stanowiska w zakresie przesłanek 

kontratypu ryzyka sportowego. Zostały one wypracowane przez doktrynę. 

Według A. Gubińskiego niezbędne do zaistnienia kontratypu ryzyka 

sportowego są łącznie trzy przesłanki: 1) dyscyplina sportowa jest dopuszczona do 

uprawiania, 2) zachowanie sportowca jest zgodne z regułami, 3) a jego działanie 

jest podjęte w celu sportowym
414

. Takie stanowisko popierał także A. Zębik, 

jednak za wątpliwy wskazywał cel sportowy, ponieważ jego zdaniem kryterium to 

trudne do udowodnienia
415

. 

M. Cieślak wymienia trzy warunki kontratypu ryzyka sportowego:  

1) dyscyplina sportowa jest dopuszczona do uprawiania, a w zakresie dyscyplin 

nieuznanych przez państwo wyłączenie odpowiedzialności karnej następuje, jeśli 

spełniony jest warunek dobrowolnego uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym, 2) działanie sportowca jest podjęte w celu sportowym, 3) zachowanie 

sportowca jest zgodne z regułami. Podkreśla on jednak, że zbyteczne jest 

przestrzeganie wszelkich reguł sportowych, w takiej sytuacji zawodnik może 

zostać ukarany sankcjami dyscyplinarnymi
416

. 
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W. Wolter wskazywał takie okoliczności jak: 1) istnienie zgody uczestnika gry, 

2) realizacja reguł przypisanych do danej dyscypliny, 3) cel sportowy
417

. Tożsame 

warunki wymieniają również J. Śliwowski
418

 i K. Buchała
419

.  

I. Andrejew oprócz wskazanych już przesłanek, czyli 1) istnienia zgody uczest-

nika gry, 2) realizacji reguł przypisanych do danej dyscypliny, 3) celu sportowego 

wymaga, aby naruszenie wystąpiło 4) w czasie gry lub ćwiczeń sportowych
420

. 

Według W. Świdy warunkami wyłączającymi odpowiedzialność karną  

za spowodowanie wypadku sportowego są: 1) dopuszczalność dyscypliny sportu 

do uprawiania przez państwo, 2) działanie zgodne z regułami sportowymi, 3) czyn 

podjęty w celu sportowym
421

. 

M. Bojarski proponuje dwa warunki dopuszczalności ryzyka sportowego: 1) cel 

działającego ma być oceniony dodatnio z punktu widzenia interesu społecznego,  

2) działający zachowa zasady ostrożności po to, aby uniknąć negatywnego 

skutku
422

. 

I. Zgoliński wyróżnia trzy podstawowe warunki niezbędne dla wyłączenia 

bezprawności wypadków sportowych oraz jeden warunek dodatkowy. Wśród 

warunków podstawowych wylicza następujące: 1) dyscyplina sportowa musi być 

uznana przez państwo, na terenie, którego odbywają się zawody, 2) współzawod-

nictwo musi przebiegać w warunkach przestrzegania reguł sportowych, 3) postępo-

wanie w celu sportowym. Natomiast jako warunek dodatkowy wymaga zgody 

zawodnika na dobrowolne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym
423

.  

I. Sawicki opiera prawność działalności sportowej na trzech warunkach:  

1) określona dziedzina sportu musi być uznana przez państwo, jako dopuszczalna, 

2) zawodnicy muszą uczestniczyć w zawodach dobrowolnie, 3) zawodnicy muszą 

stosować się do obowiązujących w danej dyscyplinie sportu reguł i zasad
424

. 

J. Warylewski do warunków, jakie musi spełniać ryzyko sportowe wyłączające 

bezprawność zalicza: 1) legalność danej dyscypliny sportu, 2) niesprzeczność 

czynu z regułami gry, 3) zgodę pokrzywdzonego oraz 4) zachowanie sprawcy 

w celu sportowym
425

. 

Zdaniem L. Gardockiego muszą zostać spełnione trzy przesłanki,  

tj. 1) uprawianie danej dyscypliny sportu ma być dozwolone, 2) działanie podjęte 

musi być w celu sportowym, 3) nie mogą być przy tym naruszone reguły danej 

dyscypliny sportowej
426

. Takie stanowisko jest najczęściej popierane w doktrynie
427

. 
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Analogiczny katalog przesłanek wymienia A. Marek, który jednak kwestionuje 

w pewnych okolicznościach przesłankę dobrowolnego udziału we współza-

wodnictwie sportowym. Chodzi tu między innymi o sytuację, gdy uczestnicy 

zostają przymuszeni do ćwiczeń wojsku lub w trakcie zajęć szkolnych
428

. 

Podobne stanowiska zajmował M. Surkont, który uważał, że przesłanka 

zgodności z regułami danej dyscypliny sportu nie musi być zawsze spełniona. Jego 

zdaniem w pewnych okolicznościach przekroczenie zasad gry może skutkować 

jedynie karą sportową lub dyscyplinarną
429

. 

Także G. Rejman akceptowała taki trójpodział jak L. Gardocki, czyli:  

1) dopuszczalność dyscypliny sportowej do uprawiania, 2) zgodność zachowania 

z regułami sportowymi, 3) realizację celu sportowego. Wyjaśniała jednak,  

że niedopuszczalność pewnej gałęzi sportu do uprawiania nie przesądza  

o odpowie-dzialności karnej uczestników, gdyż odpowiedzialność może powstać, 

dopiero gdy w toku współzawodnictw dojedzie do naruszenia dóbr prawnych
430

. 

J. Giezek co do zasady akceptuje proponowany zakres przesłanek, jednak 

poddaje pod rozwagę czy pewne, szczególnie niebezpieczne dyscypliny sportu, 

takie jak: boks czy wyścigi samochodowe, nie powinny być zakazane
431

.  

Wątpliwości w kwestii wskazanych przesłanek zgłasza A. J. Szwarc, który po 

pierwsze uważa, iż w polskim prawie nie ma katalogu dyscyplin dopuszczonych do 

uprawiania, a po drugie, jego wątpliwości budzi warunek przestrzegania reguł 

sportowych. Z uwagi na różnorodny charakter reguł sportowych niektóre z nich 

w ogóle nie służą ochronie dóbr prawnych, a w pewnych dyscyplinach naruszenie 

reguł bywa niekiedy nieuniknione. Według niego również cel sportowy stanowi 

wątpliwą przesłankę ryzyka sportowego z uwagi na niezwykle trudne okoliczności 

w kwestii dowodowej. Z tego powodu A. J. Szwarc jest bardziej zwolennikiem 

legalizacji zachowań sportowych na podstawie zgody pokrzywdzonego oraz 

legalności pierwotnej niż na podstawie kontratypu ryzyka sportowego
432

.  

Jego zdaniem na konstrukcję ryzyka sportowego można powołać się tylko 

w odniesieniu do takich zachowań i powstałych następstw, które nie są elementem 

koniecznym uprawiania danego sportu i stanowią one jedynie pewnego rodzaju 

niebezpieczeństwo mu towarzyszące. Tylko zachowania powodujące pewne 

nieoczekiwane, negatywne konsekwencje można określić mianem ryzykownych. 

Są to zachowania, które w warunkach przestrzegania reguł sportowych określa się 

jako podjęte w ramach dopuszczalnego ryzyka sportowego. Powoływanie się na 

konstrukcję dopuszczalnego ryzyka nie jest jednak możliwe dla uzasadnienia 

bezkarności zachowań powodujących ujemne implikacje, jeśli są one nieod-

łącznymi, nieuchronnymi, a wręcz elementami koniecznymi dla danej dziedziny 

sportu, bez których uprawianie tegoż sportu byłoby w ogóle niemożliwe
433

. 

                                                       
428 A. Marek, Prawo karne…, s. 179-182. 
429 M. Surkont, Prawo karne, Bydgoszcz-Gdynia 2001, s. 107. 
430 Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999, s. 773-774. 
431

 J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 158. 
432 A. J. Szwarc, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 77 i n. 
433 tenże, Znaczenie zgody pokrzywdzonego w odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, [w:] Zgoda 

pokrzywdzonego, red. R. Zawłocki, Warszawa 2012, s. 109 i n. 
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Najszerszą definicję kontratypu ryzyka sportowego proponuje R. A. Stefański. 

Według niego warunkami wyłączającymi bezprawność wypadków sportowych są: 

1) dopuszczenie danej dyscypliny sportu do uprawiania, 2) uregulowanie zasad 

uprawniania danej dyscypliny, np. w regulaminach, 3) zgodność zachowania 

z tymi regułami, 4) podjęcie działania w czasie gry lub ćwiczeń sportowych,  

5) podjęcie działania w celu sportowym, 6) dobrowolne uczestnictwo w grze lub 

zawodach434. 

Odmienne zdanie ma A. Zoll, który uważa, iż ryzyko sportowe w ogóle nie 

stanowi okoliczności wyłączającej bezprawność, więc nie można go traktować jako 

kontratypu. Zachowanie zagrażające dobru prawnemu, które powstaje w warunkach 

przestrzegania reguł danej dyscypliny sportowej nie może być uznane za 

bezprawne, o ile dyscyplina sportu nie została zakazana
435

.  

Ponadto A. Zoll wskazuje, iż kontratypy charakteryzują się sytuacją kolizyjną 

dwóch dóbr posiadających pewną wartość społeczną, adresat dokonuje wyboru 

dobra ratowanego w oparciu o kryterium opłacalności społecznej, a dobro ratowane 

powinno przedstawiać wartość wyższą od dobra poświęconego. Jego zdaniem trudno 

uznać, iż w przypadku kontratypu ryzyka sportowego, taka sytuacja występuje
436

. 

A. Zoll uważa, że jeśli dyscyplina sportu jest legalna, a współzawodnictwo 

sportowe przebiega w warunkach przestrzegania wszelkich reguł go dotyczących 

to ewentualny wypadek sportowy pozbawiony jest cech bezprawności, ponieważ 

sprawca nie narusza reguł postępowania z danym dobrem prawnym i nie 

przekracza granic społecznie akceptowanego poziomu ryzyka. Zachowanie takie 

pozbawione jest cech bezprawności, bo nie atakuje dobra prawnego społecznie 

cennego, zatem zachowanie takie pozostaje pierwotnie legalne.  

Stanowisko A. Zolla nie jest trafne, prowadzi bowiem do wniosku, iż dobra 

osobiste sportowca, które co do zasady ulegają naruszeniu, np. podczas walki 

bokserskiej, nie przedstawiają wartości społecznie cennych. Twierdzenie takie jest 

niedopuszczalne, ponieważ ochronę dóbr prawnych, jakimi są: nietykalność 

cielesna, zdrowie i życie nakazuje Konstytucja RP. Taki pogląd świadczyłby 

o tym, że wymienione dobra nie są objęte przedmiotową ochroną, ponieważ dobra 

te zostały pozbawione wszelkiej wartości z uwagi na pewne abstrakcyjne 

okoliczności. Naruszałoby to podstawowe gwarancje prawne, ponieważ uzależniałoby 

wartość danego dobra jedynie od kryteriów ocennych.  

Nie można się również zgodzić z twierdzeniem, iż kontratyp ryzyka sportowego 

nie opiera się na kolizji dóbr. Być może nie zawsze ta kolizja jest oczywista 

w przypadku dóbr o tzw. względnej lub niewielkiej wartości społecznej, ponieważ 

czasem dobrem prawnym chronionym będzie sama swoboda dysponowania tym 

dobrem. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku ryzyka sportowego.  

Podobnie kontratyp zgody pokrzywdzonego nie wyłączy wszelkiej odpowie-

dzialności karnej za wypadek sportowy. Może się bowiem zdarzyć, iż sportowiec 

będzie dobrowolnie uprawiał dyscyplinę sportu zabronioną przez państwo. 

Spowodowanie wypadku sportowego w tych okolicznościach nie może być 

                                                       
434 R. A. Stefański, Glosa…, s. 156-163 
435 A. Zoll, Kontratypy…, s. 12 i n.; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne..., s. 215. 
436 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 101 i n. 
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usprawiedliwione zgodą, choć niewątpliwie zgoda uczestników współzawodnictwa 

„zakazanego” może mieć wpływ na wymiar kary. Prawnie relewantna zgoda może 

być tylko wówczas, gdy dotyczy dóbr pozostających w dyspozycji sportowca 

i odnosi się w zasadzie do poszczególnych naruszeń. Nie może mieć jednak 

charakteru abstrakcyjnego.  

Tym samym zgoda pokrzywdzonego wyłącza odpowiedzialność karną sportowca 

za naruszenie nietykalności cielesnej, za spowodowanie lekkiego uszczerbku na 

zdrowiu oraz za niszczenie mienia. Natomiast wszelkie poważniejsze skutki 

spowodowane w związku z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, np. 

w postaci ciężkiego uszkodzenia ciała czy spowodowania śmierci, wymagają innej 

przesłanki usprawiedliwiającej wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadek 

sportowy. Sama zgoda pokrzywdzonego jest w tym zakresie niewystarczająca, 

ponieważ dotyczy dóbr prawnych wyłączonych spod samodzielnej dyspozycji 

sportowca. 

Powyższe wskazuje, że w doktrynie brak jest jednolitego stanowiska uzasad-

niającego wyłączenie odpowiedzialności karnej sprawców naruszeń dóbr prawnych 

w toku współzawodnictwa sportowego. Każda z wymienionych teorii posiada 

pewne elementy świadczące o jej zasadności. W większości przypadków podstawą 

usprawiedliwienia braku odpowiedzialności karnej za wypadek sportowy będzie 

kontratyp dopuszczalnego ryzyka sportowego, choć motywowany w różnoraki 

sposób. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż pojęcie sport zostało ustawowo 

podzielone na różne kategorie i jest rozumiane bardzo szeroko. Należy przyjąć,  

że stanowisko prezentowane przez R. A. Stefańskiego w kwestii ryzyka 

sportowego jest najpełniejsze. Kontratyp ryzyka sportowego stanowi okoliczność 

wyłączającą bezprawność wypadków sportowych, jeśli spełnione są kumulatywnie 

wszystkie wymienione wcześniej elementy.  
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ROZDZIAŁ IV  

Wypadki sportowe 

Co do zasady sport ukierunkowany jest na realizowanie celów rozrywkowych 

i rekreacyjnych. Mimo że głównym założeniem sportu jest poprawa kondycji 

fizycznej i psychicznej to wypadki sportowe towarzyszą uprawianiu sportu od 

początku jego istnienia. Wypadek „to coś, co się zdarzyło, nieszczęśliwe 

wydarzenie”
437

, które spowodowało straty materialne lub w którym ktoś ucierpiał. 

Wypadek jest skutkiem naruszenia pewnych zasad (reguł) i z tym naruszeniem jest 

przyczynowo związany.  

1. Pojęcie wypadku sportowego 

Pojęcie wypadek sportowy nie jest określeniem jednolitym. Termin ten jest 

różnie rozumiany i warunkowany takimi okolicznościami jak: osoba sprawcy lub 

pokrzywdzonego, rodzaj wywołanych skutków, czas czy miejsce jego wystąpienia. 

Dla określenia wypadku sportowego w literaturze używa się takich terminów 

takich jak szkoda sportowa
438

 czy przestępstwo sportowe
439

. Pierwsze określenie 

jest zaczerpnięte z prawa cywilnego, natomiast drugie przesądza karnoprawną 

ocenę wypadku i odnosi się jedynie do tych, z którymi wiąże się odpowiedzialność 

karna sprawcy
440

. Polskie prawo karne nie zawiera jednak przepisów, które 

przewidywałyby istnienie przestępstw sportowych jako sui generis przestępstw 

rodzajowych, mimo iż propozycja taka była rozważana
441

. Dlatego określenie  

to należy uznać za błędne.  

W literaturze występują również takie określenia jak: urazy sportowe
442

, 

uszkodzenia sportowe
443

 lub obrażenia sportowe
444

. Uraz sportowy stanowi 

wspólną nazwę dla wszelkiego rodzaju urazów odnoszonych w trakcie aktywności 

fizycznej
445

. Określenia uszkodzenie lub obrażenie często używane są omylnie, 

ponieważ stanowią one skutek zadziałania urazu jako siły mechanicznej na 

organizm
446

. Uraz sportowy definiuje się jako: 

                                                       
437 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 1208. 
438 J. Sawicki, Zakazana…, s. 4; M. Sośniak, Z zagadnień…, s. 82 i n. 
439 A. J. Szwarc, Sport…, s. 25 i n. 
440 Tenże, Karnoprawne funkcje…, s. 51 i n.  
441 J. Sawicki, Ryzyko…, s. 78 i n.; G. Rejman, Prawo karne…, s. 69; B. Popielski, O wypadkach śmierci 

w boksie, Polska Gazeta Lekarska, nr 17/1934, s. 319.  
442 Mała encyklopedia zdrowia PWN, Warszawa 1967, s. 1006; J. Widuchowski, J. Franiel, 

W. Widuchowski, Ostre obrażenia stawu skokowo-goleniowego u sportowców, Chirurgia Kolana, 

Artroskopia, Traumatologia Sportowa, nr 3/2005, s. 51-61; G. Adamczyk, Urazy w piłce nożnej, Forum 

Trenera, nr 1/2005, s. 171 i n. 
443 Z. Knychalska, Mechanizm uszkodzenia sportowego twarzy ze szczególnym uwzględnieniem szczęk 

i zębów, KF, nr 7/1953, s. 530-537; A. Górecki, Uszkodzenia stawu kolanowego, Warszawa 2002, s. 250. 
444 Tamże, s. 250. 
445 J. Widuchowski, J. Franiel, W. Widuchowski, Ostre obrażenia…, s. 51-61. 
446 A. Górecki, Uszkodzenia stawu …, s. 250. 
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 konsekwencję brania udziału w zajęciach sportowych, która wiąże się ze 

zmniejszeniem możliwości wykonania wysiłku fizycznego, potrzeb pomocy 

medycznej i skutkami ekonomicznymi
447

; 

 uraz mający miejsce podczas uprawiania aktywności fizycznej o charakterze 

sportowym głównie w czasie treningów i zawodów powodujący wystąpienie 

obrażenia sportowego, którego następstwem jest wyłączenie czasowe lub 

całkowite z dalszego udziału aktywności sportowej
448

; 

 nieszczęśliwy splot okoliczności
449

. 

Określenia te sugerują tylko skutki naruszeń w sferze integralności cielesnej,  

ale nie obejmują swym znaczeniem tych poważniejszych skutków w postaci 

śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ani też uszkodzenia mienia
450

.  

A. J. Szwarc określa wypadki występujące w trakcie uprawiania sportu jako 

naruszenia sportowe
451

. Do tej kategorii zalicza wszystkie wypadki, które 

objawiają się w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, naruszenia nietykalności 

cielesnej, a które wywołane zostały wzajemnie przez osoby uprawiające sport. 

Nie można zgodzić się z propozycją A. J. Szwarca w kwestii określenia 

wypadków sportowych mianem naruszeń sportowych, ponieważ określenie  

to sugeruje zdarzenia, do których dochodzi na skutek naruszenia przepisów 

sportowych.  

Zgodnie z definicją słownikową naruszać – to znaczy łamać przepisy lub 

prawo
452

. Natomiast do nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem osób uprawiających 

sport dochodzi zarówno w konsekwencji łamania przepisów sportowych, jak  

i w granicach poszanowania tych przepisów, dlatego określenie naruszenie 

sportowe nie obejmuje swym zakresem wszystkich nieszczęśliwych zdarzeń, do 

których dochodzi w toku współzawodnictwa sportowego. 
Określenie wypadek sportowy wydaje się najpełniejsze. Znaczenie słowa 

„wypadek” pozwala objąć nim zarówno zdarzenia, których negatywnym 
następstwem jest uszkodzenie ciała czy śmierć człowieka, naruszenia nietykalności 
cielesnej albo zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Równocześnie termin ten nie 
zawiera w sobie żadnych sugestii co do prawnej oceny określonych w ten sposób 
zdarzeń

453
. W stosunku do naruszenia nietykalności cielesnej, lekkiego uszkodzenia 

ciała czy też uszkodzenia mienia niewielkiej wartości, określenie wypadek 
sportowy wydaje się zbyt kategoryczne, jednak ujęcie takie traktować należy 
bardziej jako konsekwencję

454
.  
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W innym ujęciu wypadkiem sportowym jest każde uszkodzenie ciała, do 
którego dochodzi w trakcie uprawiania sportu, ponieważ jest ono nieprzewi-
dzianym i nieplanowanym zakłóceniem zamierzonego ruchu

455
.  

Niekiedy wypadek sportowy określany jest wąsko jako zdarzenie wywołane 
tylko przez osoby bezpośrednio zaangażowane w uprawianie sportu, czyli tylko 
przez sportowców

456
.  

Istotnym elementem wypadku sportowego jest kryterium czasu i miejsca. 
Chodzi o spowodowanie zdarzenia podczas współzawodnictwa sportowego  
i w miejscu, gdzie ono się odbywa. Nie wyklucza to jednak możliwości 
spowodowania obrażeń ciała u osób znajdujących się poza linią mety czy linią 
boiska ani też zdarzeń, do których doszło już po sygnale kończącym rundę walki 
czy połowę meczu

457
.  

Wypadek sportowy ma miejsce, gdy urzeczywistnione są wskazane wyżej 
skutki uprawiania sportu, a nie, gdy istnieje tylko ryzyko spowodowania zdarzeń 
wywołujących niebezpieczeństwo wystąpienia takich skutków. Sprowadzenie 
niebezpieczeństwa wypadku jest w sporcie zjawiskiem powszechnym, jednak 
konsekwencje prawne pociąga za sobą wypadek sportowy

458
.  

R. Kubiak rozróżnia dwa rodzaje wypadków, do których dochodzi w trakcie 
uprawiania sportu. Pierwszy z nich obejmuje naruszenia dóbr prawnych 
wywołanych w toku współzawodnictwa, które stanowią istotę danej dyscypliny 
sportu. Do tych naruszeń dochodzi za zgodą zainteresowanych uczestnictwem 
w tej dyscyplinie, więc odpowiedzialność karna jest legalizowana zgodą pokrzyw-
dzonego. Drugi rodzaj naruszeń stanowią te wywołane w związku z uprawianiem 
sportu, ale nie objęte istotą danej dyscypliny. Ten drugi rodzaj stanowi właśnie 
wypadki sportowe związane z ryzykiem sportowym

459
.  

Należy przyjąć, że wypadkiem sportowym jest każdy wypadek wywołany 
w trakcie współzawodnictwa sportowego, do którego dochodzi w wyniku 
nieszczęśliwego zdarzenia, gdy pokrzywdzonym jest inny sportowiec, czyli 
uczestnik walki lub gry sportowej, zarówno przeciwnik, jak i partner lub osoba 
trzecia, np. sędzia, trener, osoba z personelu technicznego obsługującego zawody, 
reporter, kibic, a nawet osoba zupełnie postronna, niezwiązana, a nawet 
niezainteresowana rozgrywką sportową. Wypadek sportowy następuje w związku 
ze współzawodnictwem sportowym, a dyscyplina sportu pozostaje tu bez znaczenia 
i w czasie jego uprawiania. Skutek w postaci wypadku może nastąpić zarówno 
bezpośrednio podczas rywalizacji sportowej, jak i po jej zakończeniu, ale musi on 
być następstwem podjętego działania sportowego. 

2. Definicja sportu 

Ze względu na to, że wypadkiem sportowym jest wypadek, który miał miejsce 

podczas współzawodnictwa sportowego, istotne jest określenie pojęcia sport. 

Słowo „sport” wywodzi się z ludowej łaciny używanej pod koniec Imperium 

Rzymskiego, kiedy to organizowano dla ludności miast gry i zabawy poza murami. 
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Nieznany jest pierwotny kształtu tego wyrazu. We francuskiej formie określano  

je terminem disporte – poza bramą (porta – brama, a przedrostek dis – poza), 

a znaczyło to wykonywanie czynności rekreacyjnych. Do Anglii sport został 

przeniesiony po najeździe normańskim (1066 r.). W XVIII w. pojmowano go jako 

całokształt współzawodnictwa o charakterze zabawowym
460

.  

Pierwotnie terminem „sport” określano wszelkiego rodzaju zabawy, gry 

i rozrywki na wolnym powietrzu. Sport w wielu dziedzinach nawiązuje do 

praktycznych czynności człowieka takich jak rybołówstwo, łowiectwo, wioślarstwo 

czy łucznictwo
461

. Wiele dyscyplin wywodzi się z igrzysk, które służyły głównie 

celom widowiskowym. W średniowieczu natomiast były znane gry i zabawy, które 

stanowiły elementy wychowania rycerskiego
462

.  

Podobne stanowisko prezentuje F. Znaniecki, który przez sport rozumie 

działalność fizyczną, która nie kształtuje wartości użytecznych takich jak praca, 

lecz służy zabawie i rekreacji. Kwalifikuje on do sportu czynności, które kiedyś 

pełniły funkcje społeczne, ale z czasem utraciły charakter utylitarny jak np.: 

myślistwo czy rzut oszczepem. Sportem stały się również zdaniem F. Znanieckiego 

zwykłe codzienne czynności jak np. bieganie czy skakanie, poprzez wprowadzenie 

pewnych elementów w formie uregulowanych zasad współzawodnictwa w danych 

dyscyplinach
463

. 

Dziś sport ma zupełnie inne znaczenie i wydaje się, że jego głównym celem jest 

zaspokajanie potrzeb w postaci doskonalenia własnych cech fizycznych i umys-

łowych oraz współzawodnictwa. Obserwując współczesnych sportowców raczej 

wydaje się, że pierwotny cel sportu, jakim niegdyś była zabawa, dziś stanowi cel 

drugorzędny.  

Sport w aktualnej, międzynarodowej odsłonie jest jednym z najbardziej 

wyraźnych dzieł cywilizacji europejskiej. Na obecny kształt miały wpływ dwie 

kultury: helleńska i brytyjska. Pierwsza, oparta na greckim systemie społecznym, 

obejmowała wychowanie cielesne i etyczne, którego istotnym elementem były 

religijne igrzyska, które do dzisiaj rozgrywane są cyklicznie. Natomiast sport 

brytyjski swe początki miał w tradycji rycerskiej. Była to forma wychowania 

fizycznego, która przekształcała się w samorzutne gry i zabawy ludowe dostoso-

wane do potrzeb zindustrializowanego społeczeństwa. To właśnie scalone wpływy 

Anglii i narodów celtyckich na Wyspach Brytyjskich miały największy wpływ na 

rozwój sportu europejskiego. Na tych terenach zaczęły się formułować pierwsze 

etyczne zasady sportu, ówcześnie nazywane zasadami fair play w zakresie 

chociażby stroju sportowego, standardów technicznych i organizacyjnych wielu 

dyscyplin
464

.  

W drugiej połowie XIX wieku istotnym elementem, który miał wpływ na obecny 

kształt sportu była także tradycja północnoamerykańska i dalekowschodnia. Chodzi 

                                                       
460 W. Lipoński, Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa 2012, s. 261. 
461 Tamże, s. 264 i n. 
462 Tamże, s. 264 i n. 
463 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 1973, s. 353. 
464 W. Lipoński, Historia sportu…, s. 17 i n. 
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głównie o USA i Kanadę, z których pochodzą takie dyscypliny jak: siatkówka, 

koszykówka, football amerykański, hokej, baseball czy wreszcie kajakarstwo
465

.  

Termin sport początkowo definiowany był następująco: „Sport, tak w Anglii 

nazywa się mianowicie zabawa na otwartym powietrzu, jak np. polowanie, 

rybołówstwo, wyścigi itp. Zamiłowanie do tego rodzaju zabaw jest cechą charakteru 

narodowego Anglików zarówno w najwyższych, jak i najniższych warstwach 

społecznych. Sport rozszerzył swe pierwotne znaczenie prostej igraszki i wyrobił 

się w rodzaj wyższej sztuki i nauki pielęgnowanej starannie i niezbędnej do 

wykształcenia skończonego gentelmena”
466

. Natomiast pierwszym polskim 

słownikiem, który uwzględnił termin sport był Słownik języka polskiego, a hasło 

to ukazało się w 1915 roku i brzmiało: „sport to rozrywka wymagająca ruchu 

i zręczności jak wyścigi konne, polowanie, wioślarstwo”
467

. Fakt, iż słowo sport 

trafiło do polskich słowników tak późno nie oznacza, iż Polska nie miała wcześniej 

tradycji sportowych. Już w średniowieczu tradycja gier i zabaw ludowych  

czy turniejów rycerskich była w Polsce rozwinięta na podobnym poziomie jak 

w Europie, mimo iż sam termin sport był jeszcze wówczas nieukształtowany. 

W Polsce termin ten był znany wśród arystokracji czartoryskiej, jednak z uwagi na 

liczne wojny słowo sport możemy znaleźć dopiero w jednoaktówce Konstantego 

Gaszyńskiego pt. „Wyścigi konne w Warszawie (1826 r.)”
468

. 

Z. Jaworski zaproponował podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego 

Międzynarodowej Rady Wychowania Fizycznego i Sportu przy UNESCO dnia 22 

października 1964 r. w Tokio następującą definicję sportu: „jest to działalność 

mająca na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej manifestację, działalność 

uprawiana systematycznie, według reguł, w których występuje pierwiastek 

współzawodnictwa i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników”
469

. 

W kolejnych latach pojawiały się kolejne definicje, które określały sport jako: 

 „działalność mającą na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej 

manifestację, uprawianą systematycznie według pewnych reguł, w której 

występuje pierwiastek współzawodnictwa i dążenie do osiągania jak 

najlepszych wyników. Wobec wieloznaczności pojęcia sportu jest to tylko 

jedna z możliwych definicji”
470

; 

 „ćwiczenia i gry mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej”
471

; 

 „ćwiczenia i gry mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej 

manifestację, uprawiane według ustalonych reguł, przy współzawodnictwie 

w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników”
472

; 

 „ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej 

i wyrabianiu pewnych cech charakteru jak wytrwałość, lojalność, nawyk 

przestrzegania reguł”
473

; 

                                                       
465 Tamże, s. 16 i n. 
466 S. Orgelbrand, Encyklopedia Powszechna, t. 23, Warszawa 1966. 
467 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki, Słownik języka polskiego, t. 6, Warszawa 1965, s. 342 
468 K. Gaszyński, Wyścigi konne w Warszawie, Lwów 1857, s. 5. 
469 Z. Jaworski, Sport – problem desygnat i definicji, Lider, nr 4/2011, s. 9 i n. 
470 Wielka encyklopedia powszechna PWN, red. B. Suchodolski, Warszawa 1967, s. 719.  
471 Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1973, s. 715.  
472 Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, red. H. Bonecki, Warszawa 1976. 
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 „świadomą i dobrowolną działalność człowieka podejmowaną głównie w celu 

zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego dosko-

nalenia się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych 

i wolicjonalnych. Współzawodnictwo sportowe (indywidualne i zespołowe), 

którego specyficzną formą jest system zawodów, ma charakter nieanta-

gonistyczny, a warunki, w jakich się toczy i przepisy, które go określają mają 

na celu obiektywne i precyzyjne porównywanie walorów, zdolności i umiejęt-

ności ludzkich zapewniając możliwość ich maksymalnego przejawiania się. 

Celem współzawodnictwa sportowego jest pokonywanie czasu, przestrzeni, 

przeciwnika lub dążenie do osiągnięcia idealnej (umownie) postaci wzorca 

ruchowego”
474

; 

 „świadomą aktywność człowieka, której istotę stanowią:  

a) indywidualne lub zespołowe współzawodnictwo ludzi (niekiedy z udzia-

łem zwierząt) w pokonywaniu czasu, przestrzeni, przeszkód naturalnych 

lub sztucznych oraz przeciwnika, przy czym elementy te występują 

łącznie lub rozdzielnie w proporcjach zależnych od dyscypliny sportu;  

b) doskonalenie walorów fizycznych jak siła, szybkość, skoczność, wy-

trzymałość, zręczność i precyzja działania, równolegle do doskonalenia 

sił psychicznych, w tym cech woli i charakteru, zasad moralnych 

i umiejętności taktyczno – koncepcyjnych;  

c) dobrowolność uczestnictwa;  

d) podporządkowanie się regułom gry – skodyfikowanym, uznawanym 

zwyczajowo lub doraźnie umownym wynikającym z istoty danej 

dyscypliny lub konkurencji sportu, a pod względem etycznym z zasady 

fair play;  

e) brak bezpośrednich celów pozasportowych militarnych i produk-

cyjnych”
475

; 

 „różne ćwiczenia fizyczne i gry, które wymagają sprawności fizycznej  

i w których ludzie uczestniczą dla przyjemności lub aby współzawodniczyć 

z innymi”
476

; 

 jako synonim kultury fizycznej, czyli zespół form aktywności ruchowej 

człowieka podejmowanych przez niego świadomie i celowo dla poprawiania 

zdrowia i urody, rozwoju sprawności fizycznej, podporządkowanych wzorowi 

osobowości dynamicznej, harmonijnej i wszechstronnej. Z tendencją do 

instytucjonalizacji przejawiającej się w postaci gier, zabaw, gimnastyki 

i turystyki
477

; 

 forma kultury fizycznej, która służy zaspokajaniu potrzeb samorealizacji na 

drodze współzawodnictwa poprzez dążenie do osiągnięcia maksymalnie 

                                                                                                                                          
473 M. Szymczak red., Słownik języka polskiego…, s. 732. 
474 Mała encyklopedia sportu, red. K. Hędzelek, Warszawa 1987, s. 352. 
475 W. Lipoński, Humanistyczna encyklopedia sportu, Warszawa 1987, s. 185.  
476 M. Szymczak red., Słownik języka polskiego…, s. 732. 
477 Z. Krawczyk, Kultura fizyczna, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX w. Kultura fizyczna. Sport, red. 

Z. Krawczyk, Warszawa 1997, s. 11 i n. 
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najlepszych wyników w zakresie sprawności fizycznej i ruchowej przy 

akceptowaniu ryzyka wynikającego z uprawiania danej dyscypliny
478

; 

 współzawodnictwo mające na celu doskonalenie fizyczne i techniczne poprzez 

podporządkowanie się regułom społecznym charakteryzujące się aktywnością 

motoryczną może się cechować pragnieniem sukcesu lub bezinteresownością 

oraz dobrowolnością uczestnictwa
479

; 

 „współzawodnictwo z założenia pokojowe, którego istotę stanowi indywidualna 

lub zespołowa rywalizacja (według określonych reguł) prowadzona zgodnie 

z zasadami fair play oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników 

podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech 

fizycznych. Wobec wieloznaczności pojęcia sportu jest to tylko jedna z wielu 

możliwych definicji”
480

. 

W Europejskiej Karcie Sportu z dnia 24 września 1992 r. sport określono jako 

„wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji 

fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników 

sportowych na wszelkich poziomach”. 

W polskim ustawodawstwie pierwsza legalna definicja sportu została zawarta 

w ustawie z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej
481

. Art. 1 ust. 2 pkt 3 tej 

ustawy określał sport jako proces polegający na doskonaleniu sprawności 

psychofizycznej zaspokajający potrzeby rywalizacji i dążenia do osiągnięcia 

wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa. 

Definicja sportu znalazła się również w kolejnej ustawie z dnia 18 stycznia 

1996 r. o kulturze fizycznej
482

. W art. 3 pkt 3 tej ustawy określono sport  

„jako formę aktywności człowieka mającą na celu doskonalenie jego sił psycho-

fizycznych indywidualnie lub zbiorowo według reguł umownych”.  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
483

 zawierała 

natomiast definicję terminu „sport kwalifikowany”, zgodnie z którą „sport 

kwalifikowany jest formą aktywności człowieka związaną z uczestnictwem  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym  

w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty 

działające z jego upoważnienia”. Zakres znaczeniowy terminów sport i sport 

kwalifikowany różnią się zasadniczo. Definicja sportu zawarta w ustawie  

o kulturze fizycznej bliska była pierwotnej idei uprawiania sportu jako czynności 

służącej doskonaleniu sił i kondycji psychofizycznych. Ustawa o sporcie 

kwalifikowanym wprowadza większy instytucjonalizm, wymaga organizacji 

dyscyplin sportowych przez polskie związki sportowe, a samodoskonalenie 

sportowca przesuwa na drugi plan.  

                                                       
478 H. Grabowski, Teoria wychowania fizycznego: tezy wykładów, pytania pomocnicze i wskazówki 

biograficzne, Kraków 1994, s. 23. 
479 R. Winiarski, Aktywność sportowa młodzieży: geneza, struktura, uwarunkowania, Kraków 1995, s. 10. 
480 Wielka encyklopedia PWN, t. 25, red. J. Wojnowicz, Warszawa 2004, s. 248. 
481 Dz. U. 1984 nr 34, poz. 181 z późn. zm. 
482 Dz. U. 1996 nr 25, poz. 113 z późn. zm. 
483 Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298. 
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Opracowana przez Radę Europy Biała Księga
484

 definiuje sport jako: „wszelkie 

formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorgani-

zowane stawiają sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej 

i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych 

na wszelkich poziomach”. W księdze tej wskazuje się jednocześnie na specyficzne 

cechy sportu, które są charakterystyczne dla tej dziedziny. Przede wszystkim 

zwraca się uwagę na charakterystykę aktywności sportowej oraz zasad sportowych 

takich jak oddzielne zawody dla kobiet i mężczyzn, ograniczenia w liczbie 

uczestników w zawodach oraz co wydaje się najistotniejsze, zapewnienie niepew-

ności dotyczącej wyników i zachowanie równowagi konkurencyjnej między klubami 

biorącymi udział w tych samych zawodach. Ponadto rozróżnia się specyfikę 

konstrukcji sportu, która obejmuje między innymi autonomię i zróżnicowanie orga-

nizacji sportowych, wielowarstwową strukturę zawodów od stopnia podstawowego 

do elitarnego, zreorganizowane mechanizmy solidarnościowe między różnymi 

poziomami i operatorami, organizację sportu na szczeblu krajowym oraz zasadę 

jednej federacji na daną dyscyplinę sportu. Takie podejście ma wprowadzać 

jednolite reguły i warunki dla wszystkich sportowców uprawiających daną 

dyscyplinę
485

. 

Definicja sportu zawarta w Białej Księdze została wprost przeniesiona do 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
486

. Zgodnie z art. 2 ust 1 tej ustawy 

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”. We wskazanym przepisie stworzono legalną 

definicję terminu „sport”.  

Wydaje się, że ta definicja sportu jest wadliwa. Punktem wyjścia do wyjaśnienia 

wadliwości powyższej definicji jest stwierdzenie, że sport obejmuje wszelkie formy 

aktywności fizycznej. Trudno bowiem rywalizację opartą na wysiłku intelektualnym 

(np. szachy czy brydż) uznać za aktywność fizyczną. Łączenie aktywności fizycznej 

z poprawą kondycji fizycznej i psychicznej, rozwojem stosunków społecznych lub 

poprawą wyników sportowych, prowadzi do tego, że sport definiuje się jako 

aktywność fizyczną zmierzającą m.in. do poprawienia wyników sportowych,  

co stanowi swojego rodzaju tautologię. Ponadto definicja ta nie zawiera żadnego 

odniesienia do podmiotu – osoby podejmującej ową aktywność fizyczną. Brak 

takiego określenia powoduje, że za aktywność fizyczną możemy uznać niemalże 

każdą czynność życia codziennego (np. praca fizyczna, spacer, a nawet jedzenie)
487

. 

Z analizowanej definicji wynika, że aktywność wiąże się z trzema elementami. 

Dwa elementy mają charakter indywidualny, są to: poprawa kondycji fizycznej 

i psychicznej oraz poprawa wyników sportowych, a trzeci ma wartość społeczną 

wyrażającą się w rozwoju stosunków społecznych. Osiągnięcie wskazanych 

efektów musi być objęte świadomością i wolą osoby podejmującej taką działalność. 

                                                       
484 Biała Księga z dnia 11 lipca 2007 r. na temat sportu przygotowana przez Komisję Europejską, s. 2. 
485 Tamże, s. 2. 
486 Dz. U. 2017 poz. 1463. 
487 S. Fundowicz, Prawo sportowe…, s. 18 i n. 
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Innymi słowy, musi być nakierowana poprzez swą aktywność na osiągnięcie takich 

celów jak poprawa wyników w danej dyscyplinie
488

.  

Definicje sportu formułowane są również na gruncie prawnokarnej proble-

matyki wypadków sportowych. Według S. Jędrucha sportem można określić każdą 

działalność człowieka, która jest uznawana przez społeczeństwo, które odznacza 

się pewnym stopniem kultury i cywilizacji, za działanie sportowe. Taka działalność 

może być realizowana indywidualnie lub w formie zinstytucjonalizowanej poprzez 

udział w różnego rodzaju organizacjach sportowych. Realizacja czynności 

sportowych następuje w ramach pewnych reguł, które ustalane są zwyczajowo lub 

formalnie. Celem sportu jest rozrywka, czynny odpoczynek oraz przede wszystkim 

podniesienie tężyzny fizycznej
489

. 

Zdaniem A. Szwarca sportem określa się nie tylko uprawianie określonej 

działalności w sposób systematyczny, lecz także sporadyczny oraz niezwykle rzadki 

udział w walce lub grze, nawet gdy wskutek braku stosownego przygotowania 

i treningu prezentowany przez uczestnika poziom jest wyjątkowo niski. Idąc dalej, 

można stwierdzić, iż pojęcie sport nie ogranicza się tylko do działalności, którą 

zwykle się określa mianem sportu wyczynowego, obejmuje się natomiast tym 

pojęciem wszelkie formy udziału w walkach i grach sportowych. Jest to zarówno 

działalność uprawiana w sposób zorganizowany w klubach i innych organizacjach 

sportowych, jak również działalność uprawiana poza nimi, w sposób prywatny. 

Biorąc pod uwagę powyższe, sportem jest nie tylko uprawianie określonej 

dyscypliny w trakcie specjalnie zorganizowanych zawodów odbywających się 

publicznie lub bez udziału widzów, ale również uprawianie takiej działalności poza 

zawodami sportowymi w sposób indywidualny, doraźny we własnym mniejszym 

lub większym gronie, jak również uczestnictwo w treningu sprawdzianie  

czy rozgrzewce. W przytoczonej definicji jednym z wymogów jest, aby określona 

działalność odpowiadała wzorcowi jednej z dyscyplin sportowych. Chodzi tu 

o wzorzec działalności, który w powszechnym odczuciu społecznym traktowany jest 

jako forma uprawiania sportu, a mówiąc ściślej jako rodzaj dyscypliny sportowej
490

.  

Powyższa definicja wydaje się najbardziej pełna, ponieważ określa najistot-

niejsze elementy, jakie cechują współczesny sport. Mimo iż definicja ta powstała 

kilkadziesiąt lat temu stosowanie jej obecnie jest jak najbardziej poprawne. Sport 

może istnieć tylko wówczas, gdy istnieją osoby, które go uprawiają. Zwykle takie 

osoby nazywane są sportowcami lub zawodnikami.  

3. Sportowiec a zawodnik 

Jak już zauważono wypadkiem sportowym jest wypadek z udziałem sportowca, 

istotne jest zatem określenie tego pojęcia. Najczęściej mianem sportowca określa 

się człowieka uprawiającego sport
491

. Jeśli natomiast sportowiec bierze udział  

we współzawodnictwie sportowym lub należy do klubu sportowego można  

go również określać mianem zawodnika
492

. Nie jest to jedyne znaczenie 

                                                       
488 M. Gniatowski, Ustawa o sporcie. Komentarz, Wrocław 2011, s. 19-21. 
489 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 8 i n.  
490 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 22. 
491 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 10. 
492 S. Fundowicz, Prawo sportowe…, s. 41. 
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przypisywane pojęciu sportowiec. Często używa się tego określenia w szerszym 

znaczeniu określając w ten sposób każdego, kto zajmuje się sportem i jest 

zwolennikiem sportu
493

 lub jest sportowi oddany
494

. Sportowiec to też człowiek, 

który uprawia jakąś dyscyplinę sportową
495

. 

Z drugiej strony mianem sportowca w węższym znaczeniu określa się tylko 

osobę, która uprawia sport regularnie lub posiada formalny status sportowca 

(zawodnika), będąc tym samym członkiem stowarzyszenia, klubu lub sekcji 

sportowej
496

. 

Definicje sportowca i zawodnika ewoluowały na przestrzeni lat. Ustawa 

o kulturze fizycznej z 1984 r. definiowała zawodników jako członków stowarzyszeń 

kultury fizycznej uprawiających określoną dyscyplinę sportu systematycznie 

i biorących udział w zawodach sportowych organizowanych przez te stowarzyszenia, 

związki stowarzyszeń kultury fizycznej albo w których stowarzyszenie lub związek 

bierze udział (art.17 pkt1) . Zgodnie z cytowaną ustawą zawodnicy klasyfikowani 

byli zgodnie z obowiązującymi w danej dyscyplinie sportu klasami sportowymi, 

a warunkiem nadania zawodnikowi odpowiedniej klasy sportowej było uzyskanie 

przez niego określonej normy kwalifikacyjnej (art.17 pkt 2).  

Ponadto art. 18 omawianej ustawy o kulturze fizycznej z 1984 r. określał 

obowiązki zawodników, do których należała m.in.:  

 godna postawa obywatelska i sportowa; 

 konieczność podnoszenia poziomu sportowego oraz ambitne współ-

zawodnictwo w zawodach sportowych; 

 reprezentowanie barw narodowych w zawodach międzynarodowych; 

 systematyczne, zdyscyplinowane i aktywne uczestnictwo w treningach; 

 przestrzeganie regulaminów sportowych oraz zasad uczciwej walki sportowej 

i szacunku dla rywali; 

 dbałość o bezpieczeństwo swoje, swoich kolegów i rywali podczas treningów 

i zawodów; 

 dbałość o sprzęt, ubiór oraz obiekty sportowe; 

 wykonywanie badań lekarskich i stosowanie się do zaleceń lekarskich. 

Ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. wprowadzała podział na sportowców 

profesjonalnie uprawiających sport oraz sportowców amatorów. Za zawodnika 

uważano osobę uprawiającą amatorsko albo profesjonalnie określoną dyscyplinę 

sportu i uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym. Taki stan rzeczy 

potwierdzał art. 22 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym sport uprawiać mogli 

zawodnicy posiadający status zawodnika profesjonalnego albo amatora. Zawodnikiem 

posiadającym status zawodnika profesjonalnego była osoba uprawiająca sport na 

podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej i otrzymująca 

za to wynagrodzenie. Zawodnik posiadający status amatora mógł natomiast 

otrzymywać wyłącznie stypendium sportowe
497

.  

                                                       
493 M. Arcta, Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa 1916, s. 325.  
494 J. Karłowicz i in., Słownik języka polskiego…, s. 319. 
495 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 944. 
496 A. Ziemilski, Sport jako rola społeczna – próba analizy strukturalne, WFS, nr 3/1963, s. 364 i n. 
497 S. Fundowicz, Prawo sportowe…, s. 41. 



Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym 

95 

Jednocześnie ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. uszczupliła zakres 

obowiązków zawodników odsyłając w tym przedmiocie do przepisów regula-

minowych i statutowych tworzonych przez polskie związki sportowe. Art. 25 

ustawy wyliczał jedynie podstawowe obowiązki zawodnika, do których należało: 

 reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych; 

 aktywny udział w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym; 

 poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim; 

 przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej. 

Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. zdefiniowała w art. 3 pkt 5 

zawodnika jako osobę uprawiającą określoną dyscyplinę sportu i posiadająca 

licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym. Ustawa dzieliła zawodników na zrzeszonych w klubach sportowych 

oraz na zawodników niezrzeszonych. Zawodnikiem zrzeszonym w klubie 

sportowym był tylko ten zawodnik, który spełniał jeden z poniższych warunków
498

:  

 był członkiem klubu sportowego; 

 był związany z klubem sportowym umową; 

 prowadził osobiście lub wspólnie z innymi osobami klub sportowy.
 
 

Do podstawowych obowiązków zawodników zgodnie z art. 28 omawianej 

ustawy należało: 

 przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; 

 reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych. 

W pozostałym zakresie szczegółowe prawa i obowiązki zawodnika określały 

regulaminy tworzone przez polskie związki sportowe. Art. 4 ust. 2 ustawy 

o sporcie kwalifikowanym zawierał także katalog warunków, jakie musiał spełnić 

sportowiec, aby uzyskać formalny status zawodnika. Z dyspozycji tego przepisu 

wynika, że zawodnik musiał być:  

 członkiem klubu sportowego – dotyczyło to klubów sportowych działających 

w formie stowarzyszenia, których ustrój regulowała ustawa z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
499

; 

 związany z klubem sportowym umową – choć ustawa nie określała tego 

wprost możliwe było tu zastosowanie dwóch rodzajów umów określających 

wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem  

– umowy o pracę oraz umowy o świadczenie usług sportowych;  

 osobą prowadzącą osobiście lub wspólnie z innymi osobami klub sportowy  

– była to regulacja nowa, która wprowadzała instytucję nieznaną wówczas 

w polskim systemie prawnym. Taka regulacja powodowała, że terminem 

„zawodnik” można było określić osobę, która prowadziła klub sportowy 

(samodzielnie lub z innymi osobami). Ustawodawca dopuszczał możliwość, 

gdy zawodnik jednocześnie występował w roli – zawodnika oraz np. członka 

władz klubu sportowego (działającego w formie stowarzyszenia lub spółki 

prawa handlowego). W praktyce taka sytuacja mogła się zdarzyć głównie 

w sportach indywidualnych jak np. lekkoatletyka, gdzie jedna osoba mogła 

                                                       
498 W. Casjel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym. Komentarz, Warszawa 2006, s. 52 i n. 
499 Dz. U. 2017 poz. 210. 
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być jednocześnie zawodnikiem biorącym udział w rywalizacji sportowej oraz 

np. prezesem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

prowadzącą działalność z zakresu sportu kwalifikowanego (której np. 

jedynym pracownikiem jest ta sama osoba – zawodnik i prezes zarządu)
500

. 

Podział ten został zniesiony poprzez przepisy ustawy o sporcie z 2010 r., 

w której nie ma już definicji zawodnika. Intencją ustawodawcy było odstąpienie od 

definiowania takich pojęć jak: kultura fizyczna, współzawodnictwo sportowe czy 

też klub sportowy, kadra narodowa oraz zawodnik, ponieważ uprzednie definicje 

nieprawidłowo odzwierciedlały stan faktyczny. Uznano, że powyższe pojęcia są 

powszechnie zrozumiałe, a pozostawienie tych podstawowych terminów bez 

ustawowych definicji miało spowodować, że regulacja w tym zakresie będzie 

bardziej elastyczna, a z perspektywy przeciętnego obywatela stanie się bardziej 

zrozumiała
501

.  

Formalny statusu sportowca reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  

– Kodeks pracy
502

. Zgodnie z powyższym sportowiec może stać się pracownikiem, 

a klub sportowy pracodawcą. Taką możliwość potwierdza również rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania
503

. 

W niektórych regulacjach wewnętrznych polskich związków sportowych 

podział na sportowców profesjonalnych i amatorów został jednak utrzymany.  

Dla przykładu Zarząd PZPN w uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 r.
504

 

w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz 

zasad zmian przynależności klubowej przyjął, że amatorami określa się 

zawodników, którzy nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnego innego świadczenia 

pieniężnego lub rzeczowego z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej 

działalności z tym związanej. Zawodnikami profesjonalnymi są zawodnicy, którzy 

zawarli z klubem umowę (kontrakt) o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz 

zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności 

z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub 

rzeczowe, wyższe niż w przypadku zawodników amatorów. Status zawodnika 

profesjonalnego posiada również małoletni, który po ukończeniu 15 roku życia 

zawarł umowę z klubem za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.  

Według A. J. Szwarca sportowcem jest nie tylko osoba, która posiada formalny 

status członka organizacji sportowej i w takim charakterze uprawia określoną 

dyscyplinę sportową, lecz każda osoba, która uprawia sport, a więc również taka, 

która robi to prywatnie poza klubem sportowym, jak również doraźnie w sposób 

                                                       
500 W. Casjel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym…, dz. cyt., s. 52 i n. 
501 S. Fundowicz, Prawo sportowe…, s. 41 i n. 
502 Dz. U. 2017 poz. 244 ze zm. 
503 Dz. U. 2010 nr 82, poz. 537 z późn. zm. 
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całkowicie niezorganizowany
505

. Nie należy więc utożsamiać sportowca wyłącznie 

z osobą, która posiada formalnie usankcjonowane uprawnienia do uprawiania 

określonej dyscypliny sportu. Oczywiście w wielu dyscyplinach takie uprawnienia 

są konieczne, a uprawianie określonej dyscypliny sportowej bez wymaganych 

uprawnień może powodować po stronie uprawiającego sport różnego rodzaju 

konsekwencje, między innymi w obszarze ewentualnej odpowiedzialności  

za spowodowany wypadek. Nie można bowiem bez specjalnych uprawnień 

uprawiać szybownictwa, żeglarstwa czy sportu żużlowego oraz niektórych innych 

sportów motorowych. Takie wymogi są całkowicie zasadne, a wymóg konkretnych 

uprawnień nie dotyczy wszystkich dziedzin sportu. Można nawet zaryzykować 

stwierdzenie, że wymóg posiadania uprawnień dotyczył tylko nielicznej grupy 

dyscyplin sportowych
506

. 

W związku z przyjęciem określonej wcześniej definicji dotyczącej znaczenia 

słowa sport, należy przyjąć, iż terminem sportowiec nie można objąć ani osób, 

które same nie uczestniczą w walce lub grze a jedynie pełnią funkcje 

organizatorskie, ani też trenerów, opiekunów, sędziów sportowych oraz widzów 

obserwujących widowiska sportowe, choć nieraz używa się omawianego pojęcia 

w znaczeniu obejmującym również takie osoby.
507

  

Przyjmując za A. J. Szwarcem sportowcem jest każda osoba uprawiająca sport. 

Termin sportowiec odnosi się w równym stopniu zarówno do osób, które uprawiają 

sport systematycznie, wręcz wyczynowo, jak również do osób, które uprawiają 

sport doraźnie. Są to osoby, które uprawiają daną dyscyplinę sportową amatorsko 

lub zawodowo. Sportowcem jest więc nie tylko uczestnik oficjalnych zawodów 

sportowych, ale także ten, kto uczestniczy w walce lub grze nieposiadającej takiego 

charakteru, jest to osoba, która uprawia daną dyscyplinę zarówno w ramach klubu 

sportowego, jak również osoba, która ćwiczy indywidualnie w niezrzeszonej 

grupie, a nawet odbywająca jedynie trening czy rozgrzewkę sportową
508

.  

Do powyższej definicji należy jednak wprowadzić pewne ograniczenie 

czasowe. Sportowcem jest zatem tylko ten, kto uprawia sport, kto uczestniczy 

w walce lub grze i to w chwili, gdy to czyni. Nie jest to więc cecha przypisywana 

człowiekowi na stałe tylko dlatego, że uprawia sport od czasu do czasu. W języku 

potocznym zdarza się, że określenie to rzeczywiście bywa przypisywane na stałe 

osobom, które uprawiają sport systematycznie, wyczynowo, w organizacjach 

sportowych czy wręcz profesjonalnie. Jednak na potrzeby niniejszej pracy należy 

przyjąć, iż sportowcem jest tylko i wyłącznie osoba uprawiająca sport w chwili, 

gdy to czyni
509

.  

Określenia sportowiec i zawodnik pomimo pewnych różnic zakresowych 

potocznie używane są zamiennie i traktowane są raczej jako synonimy. Sportowiec 

odnosi się zarówno do osób uprawiających sport w formie współzawodnictwa 

profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego, natomiast zawodnik z reguły odnosi się 

tylko osób uprawiających sport zawodowo.  
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Istotną składową sportu jest współzawodnictwo sportowe, ponieważ jest to 
czynnik, który ma duży wpływ na ilość i intensywność wypadków sportowych.  
To właśnie rywalizacja powoduje, że sportowcy chcą osiągać jeszcze lepsze 
wyniki sportowe, a dążenie do sukcesów sportowych jest nieodzownym 
pierwiastkiem współzawodnictwa.  

4. Współzawodnictwo sportowe 

Elementem wyróżniającym w sposób szczególny sport jest współzawodnictwo, 
które motywuje sportowców do wszechstronnego rozwoju własnych możliwości. 
Współzawodnictwo to w najprostszym ujęciu ubieganie się kilku osób lub grup 
o pierwszeństwo w czymś lub o zdobycie czegoś

510
. Natomiast współzawodnictwo 

sportowe określa się jako:  

 system zawodów o charakterze nieantagonistycznym, który toczy się 
w warunkach przestrzegania przepisów sportowych. Ma na celu precyzyjne 
i obiektywne porównywanie zdolności i umiejętności ludzkich zapewniając 
możliwość ich maksymalnego przejawiania się. Celem współzawodnictwa 
sportowego jest pokonywanie przeciwnika, czasu bądź przestrzeni oraz 
dążenie do osiągnięcia idealnej postaci wzorca ruchowego

511
; 

 organizowanie aktywności ruchowej człowieka indywidualnej, jak i zespołowej, 
zarówno spontanicznej, jak również zinstytucjonalizowanej, której celem jest 
zaspokojenie potrzeby fizjologicznej ruchu, zabawy, a także sprawdzenia się, 
poznania możliwości własnego organizmu, porównania osiągnięć własnych 
z innymi przy zachowaniu określonych norm i przepisów ustanowionych na 
potrzeby walki i współzawodnictwa w sportowych praktykach, dążenia do 
sukcesu sportowego, finansowego, indywidualnego i społecznego, w tym 
również politycznego, narodowego, patriotycznego

512
; 

 systematyczna bezpośrednia rywalizacja z innymi zawodnikami, która stanowi 
podstawowy warunek rozwoju sportu

513
. 

Ustawa o kulturze fizycznej z 1984 r. nie zawierała definicji współzawodnictwa 
sportowego. Definicję tę wprowadziła dopiero ustawa o kulturze fizycznej z 1996 
r., która określała współzawodnictwo sportowe jako: indywidualną lub zbiorową 
rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych do 
pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika. 

Natomiast ustawa o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. definiowała współza-
wodnictwa sportowego jako: indywidualną lub zbiorową rywalizację osób 
zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny sportu rezultatów. 

W ustawie o sporcie z 2010 r. ustawodawca nie zawarł legalnej definicji 
współzawodnictwa. Art. 7 ust. 1 ustawy o sporcie stanowi jedynie, iż „w celu 
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być 
utworzony polski związek sportowy”. Nie wyklucza to organizowania współza-
wodnictwa sportowego przez inne podmioty takie jak związki sportowe czy kluby 
sportowe. 

                                                       
510 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 1173. 
511

 Mała encyklopedia sportu…, s. 439.  
512

 J. Nowocień, Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Warszawa 2001,  

s. 23-24. 
513 T. Ulatowski, Teoria i metodyka sportu, Warszawa 1979, s. 151. 



Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym 

99 

W. Cajsel definiuje współzawodnictwo sportowe jako: indywidualną lub 
zbiorową rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów 
sportowych, do uzyskania właściwych dla danego sportu rezultatów

514
. 

Zdaniem M. Gniotkowskiego i P. Kokot współzawodnictwo to szczególny 
rodzaj uprawiania sportu, który polega na ubieganiu się sportowców o pierw-
szeństwo w danym sporcie. Współzawodnictwo jest ukierunkowane na osiąganie 
najlepszych wyników w rywalizacji sportowej zarówno indywidualnej,  
jak i drużynowej

515
. 

We współzawodnictwie sportowym rozróżnia się dwa elementy: kooperację 
pozytywną i negatywną

516
. Pierwszy rozumiany jest jako współdziałanie 

sportowców zmierzające do osiągnięcia celu, jakim jest doskonalenie samego 
siebie. W tym rozumieniu współzawodnictwo sportowe staje się siłą napędową do 
osiągania możliwie najwyższej wartości określanej jako zwycięstwo nad samym 
sobą. Wysiłki te można określić jako nieustanne dążenie do bycia lepszym

517
. 

W trakcie tak pojmowanego współzawodnictwa sportowiec spotyka niewroga czy 
przeciwnika, ale konkurenta, którego perfekcjonizm prowokuje do poprawiania 
sportowych możliwości. To konkurowanie z innymi sportowcami prowadzi do 
powstania rywalizacji, ale w tym ujęciu konstytuuje się zasada pozytywnego 
współdziałania, ponieważ nikt nigdy nie jest przegrany

518
.  

Drugi element dotyczy wartości podrzędnej współzawodnictwa, czyli kooperacji 
negatywnej, która wynika z dążenia sportowców do zwycięstwa. Powstaje 
rywalizacja między sportowcami zainteresowanymi osiągnięciem tego samego celu. 
W tym ujęciu współzawodnictwo sportowe polega na byciu lepszym od innych, 
a sportowcy dążą do zwycięstwa starając się sobie nawzajem przeszkadzać

519
.  

Przyjąć należy, że współzawodnictwem sportowym jest organizowanie aktyw-
ności ruchowej człowieka zarówno spontanicznej, jak też zinstytucjo-nalizowanej, 
indywidualnej i zespołowej, której celem jest zaspokojenie potrzeby fizjologicznej 
ruchu, zabawy, a także sprawdzenia się, poznania możliwości własnego organizmu, 
jak również mające na celu precyzyjne i obiektywne porównywanie walorów, 
zdolności i umiejętności ludzkich w warunkach przestrzegania przepisów sporto-
wych. Celem współzawodnictwa sportowego jest pokonywanie czasu, przestrzeni, 
przeciwnika lub dążenie do samodoskonalenia.  

Dynamiczny rozwój sportu powoduje, że coraz więcej osób chce go uprawiać. 
Rośnie też liczba osób zainteresowanych produkowaniem sprzętu sportowego, 
wyposażaniem hal sportowych, oglądaniem widowisk sportowych, a nawet treno-
waniem sportowców. Niestety wzrost osób zainteresowanych sportem sensu largo 
powoduje, że wypadki sportowe stają się zjawiskiem powszechnym. Karnoprawna 
ocena wypadków sportowych jest niezwykle trudna, ponieważ jest ona uzależniona 
od wielu czynników. Na tej płaszczyźnie wyróżnia się kilka kategorii wypadków 
sportowych.  

                                                       
514 W. Cajsel, Ustawa o sporcie, Komentarz, Warszawa 2011, s. 67. 
515 M. Badura, H. Basińki, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011,  

s. 44. 
516 T. Pszczołowski, Organizacja od dołu do góry, Warszawa 1984, s. 98 i n. 
517 J. Lipiec, Kalokagatia – szkice z filozofii sportu, Warszawa 1988, s. 180 i n. 
518 Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, Wrocław 1999, s. 12 i n. 
519 Tamże, s. 12 i n. 
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5. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia wypadku sportowego 

Bezpieczne uprawianie sportu zdeterminowane jest różnymi czynnikami. 

Rozróżnia się zewnętrzne i wewnętrzne czynniki zwiększające ryzyko powstania 

wypadków sportowych
520

. Środki ochrony indywidualnej należą do grupy 

czynników zewnętrznych zwiększających to ryzyko. 

Czynniki zewnętrzne: 

 nieprawidłowe zachowanie zawodnika; 

 nieprawidłowe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne miejsca współza-

wodnictwa sportowego; 

 brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej; 

 wady sprzętu sportowego; 

 niekorzystne warunki higieniczne i atmosferyczne w trakcie współzawod-

nictwa sportowego; 

Czynniki wewnętrzne: 

 przemęczenie i zaburzenia koordynacji oraz uwagi; 

 niedostateczne przygotowanie merytoryczne zawodnika; 

 nieprawidłowe wzorce ruchowe; 

 lekkomyślność, brawura i brak wyobraźni; 

 nieświadomość poziomu własnych możliwości i umiejętności. 

Największy wpływ na powstawanie wypadków sportowych mają sami 

zawodnicy
521

. Najczęściej wypadki powstają wskutek zachowania się zawodnika 

lub ze względu na jego słabe przygotowanie techniczne. Do sportów wysokiego 

ryzyka zalicza się sporty walki takie jak boks czy zapasy oraz wszelkiego rodzaju 

sporty kontaktowe takie jak piła nożna, piłka ręczna czy hokej, ponieważ ich istotą 

jest bezpośredni kontakt zawodników
522

.  

Równie często wypadki zdarzają się w grupie sportów, których bezpieczeństwo 

zależy od warunków atmosferycznych takich jak narciarstwo, alpinizm czy sporty 

wodne
523

. 

Do wypadków sportowych może dojść w wyniku wadliwego sprzętu i środków 

ochrony indywidualnej, które mają szczególne znaczenie w sportach narciarskich, 

wodnych, jeździectwie czy kolarstwie
524

. Mimo iż po stronie osób uprawiających 

sport powinna istnieć świadomość stosowania środków ochrony indywidualnej,  

to aspekt ten bywa lekceważony, co przekłada się na ilość wypadków sportowych.  

W Polsce obowiązują przepisy prawne określające konieczność stosowania 

środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania sportu, które zmniejszają 

ilość wystąpienia wypadków sportowych lub łagodzą ich skutki525. Zalicza się do 

nich: kamizelki ratunkowe, kaski, rękawice, gogle, ochraniacze, buty oraz odzież 

                                                       
520 T. Dobrzański, Medycyna wychowania fizycznego i sportu, Warszawa 1989, s. 260 i n. 
521 S. Chojecki, M. Napierała, M. Cieślicka, M. Muszkieta, W. Zukow, V. Karaskowa, Kontuzje i urazy 

w boksie w opinii bokserów, Journal of Health Sciences, nr 3/2013, s. 193-208. 
522 R. M. Kalina, Teoria sportów walki, Warszawa 2000, s. 20 i n. 
523 T. Dobrzański, Medycyna…, s. 26 i n. 
524 A. Pościk, Zastosowanie środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin 

sportowych, Bezpieczeństwo Pracy, nr 2/2006, s. 22-26. 
525 Dz. U. 2005 poz. 259.  



Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym 

101 

ostrzegawczą. Niestety do wypadków sportowych dochodzi nieraz pomimo 

stosowania środków ochrony indywidualnej, pomimo przestrzegania reguł ostroż-

ności przyjętych w danej dyscyplinie sportowej oraz wszelkich reguł sportowych. 

Wystąpienie wypadku sportowego mimo dochowania przez sportowca wszelkiej 

staranności w celu jego uniknięcia należy właśnie określić ryzykiem sportowym. 

Na tej podstawie rozróżnia się pewne kategorie wypadków sportowych. 

6. Kategorie wypadków sportowych 

Przyczyny wypadków sportowych są różnorodne. Niekiedy powstają one na 

skutek braków i nieprawidłowości sprzętowych, organizacyjnych lub osobowych, 

które przekładają się pośrednio lub bezpośrednio na powstanie wypadku sporto-

wego. Inne związane są z czynnikami technicznymi, bądź z ogólną organizacją 

zawodów sportowych. Często wypadek sportowy stanowi sumę kilku przyczyn 

i wówczas ustalenie, kto powinien ponieść odpowiedzialność karną za jego 

spowodowanie bywa trudne
526

.  

Wieloprzyczynowość tych wypadków pozwala wysnuć wniosek, że wypadek 

stanowi skutek następujących po sobie zdarzeń, z których każdy incydent jest 

skutkiem zdarzenia poprzedniego i przyczyną zdarzenia przyszłego
527

. 

Rozróżnia się różne kategorie wypadków sportowych, m.in. ze względu na:  

 podmioty biorące w nim udział;  

 rodzaj skutku; 

 przyczynę; 

 ilość osób pokrzywdzonych. 

6.1. Podział wypadków sportowych ze względu na podmioty biorące 

w nim udział 

Z uwagi na różnorodność podmiotów, które mogą brać udział w wypadku 

sportowym zarówno po stronie pokrzywdzonej, jak i po stronie sprawcy zdarzenia, 

rozróżnia się wypadki sportowe, w których: 

 biorą udział sami sportowcy; 

 sportowiec sam sobie czyni krzywdę, jest więc jednocześnie sprawcą 

i pokrzywdzonym; 

 sprawcą jest sportowiec, a pokrzywdzonym jest osoba trzecia; 

 sprawcą jest osoba trzecia, a pokrzywdzonym sportowiec. 

6.1.1. Wypadki z udziałem samych sportowców 

Do podstawowej kategorii wypadków sportowych zalicza się wypadki 

z udziałem samych zainteresowanych, czyli takie, w których uczestniczą sami 

współzawodnicy sportowi. Chodzi o uczestnictwo czynne, a nie o podmioty tylko 

pośrednio związane ze współzawodnictwem, gdy zarówno pokrzywdzonym,  

jak i sprawcą jest tylko uczestnik walki lub gry sportowej
528

. Są to wypadki  

z udziałem zarówno przeciwników sportowych, jak i partnerów sportowych. 

                                                       
526 L. Pietrzak, Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Warszawa 2007, s. 5 i n. 
527 R. Studenski, Zarządzanie bezpieczeństwem. Prawne, techniczne i psychologiczne zasady organizacji 

bezpiecznej pracy w małej i średniej firmie, Katowice 1999, s. 140. 
528 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 54. 
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Taki wypadek z udziałem tylko samych uczestników współzawodnictwa 

sportowego wydarzył się w 2011 r. podczas treningu żużlowego pierwszoligowego 

Startu Gniezno, gdzie zginął Arkadiusz Malinger, zawodnik miejskiego klubu. 

Zawodnik spadł w trakcie treningu z motocykla i został uderzony przez motocykl 

kolegi jadącego tuż za nim
529

. 

Podobny wypadek z udziałem samych sportowców miał miejsce w Puerto 

Vallerto w Meksyku podczas gali boksu. Pięściarz Marco Nazareth przegrał walkę 

z Omarem Chavezem po nokaucie technicznym. Tuż po ogłoszeniu wyników 

Marco padł na ring i został odwieziony do szpitala, a po czterech dniach zmarł na 

skutek krwotoku wewnętrznego mózgu. Krwotok był skutkiem ciosów, które 

pięściarz przyjął w trakcie walki
530

. 

6.1.2. Wypadki bez udziału osób trzecich 

Odrębną kategorię wypadków sportowych stanowią wypadki z udziałem 

sportowców, gdzie urazu doznaje sam sportowiec w trakcie ćwiczeń lub zawodów 

sportowych, ale bez udziału osób trzecich
531

. Są to wypadki, w których 

pokrzywdzony jest jednocześnie sprawcą wypadku sportowego. Innymi słowy, 

sportowiec sam sobie czyni krzywdę. 

Takim zdarzeniem był wypadek hokeisty polskiego pochodzenia Wojtka 

Wolskiego, który podczas meczu ligi rosyjskiej rzucił się w kierunku krążka głową 

do przodu i uderzył w bandę. Mimo iż zdarzenie wyglądało niegroźnie hokeista 

doznał złamania dwóch kręgów kręgosłupa szyjnego
532

.  

Podobny wypadek wydarzył się podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janerio 

w 2016 r., gdzie holenderka Annemiek van Vleuten w trakcie wyścigu kolarskiego 

wjechała w zakręt ze zbyt dużą prędkością i uderzyła głową w krawężnik,  

na skutek czego w stanie ciężkim trafiła do szpitala
533

.  

Mniej szczęścia miał doświadczony angielski motocyklista Cameron Waugh, 

który w trakcie pierwszego etapu wyścigu Abu Dhabi Desert Challenge w 2014 r. 

uległ wypadkowi, na którego skutek odniósł liczne obrażenia, które niestety 

okazały się śmiertelne
534

.  

Do podobnego wypadku doszło również podczas kwalifikacji do mistrzostw 

Europy w Siguldzie doszło do wypadku. Polska saneczkarka Natalia Wojtuściszyn 

wywróciła się na ostatnim odcinku toru, na skutek czego stłukła lewe udo i łydkę
535

. 

                                                       
529 2011, Arkadiusz Malinger nie żyje. Jak zginął żużlowiec Startu Gniezno, [http://sport.se.pl/inne-

sporty/sporty-motorowe/arkadiusz-malinger-nie-zyje-jak-zginal-zuzlowiec-startu-gniezno_200847.html]. 
530 2009, Tragiczna śmierć boksera w ringu, [http://sport.dziennik.pl/artykuly/91965,tragiczna-smierc-

boksera-w-ringu.html]. 
531 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 54. 
532 Robert Czykiel, 2016, Koszmarny wypadek polskiego hokeisty. Wojtek Wolski uszkodził rdzeń 

kręgowy, [http://sportowefakty.wp.pl/sportowybar/637535/koszmarny-wypadek-polskiego-hokeisty- 

z-lodowiska-wyjechal-na-noszach]. 
533 Jakub Kręcidło, 2016, Okropny wypadek Holenderki. Jechała po złoty medal, [http://www. 

przegladsportowy.pl/igrzyska-olimpijskie/rio-2016,annemiek-van-vleuten-miala-okropny-upadek-musi-

pozostac-w-szpitalu,artykul,707987,1,13446.html]. 
5342014, Śmiertelny wypadek w pierwszym odcinku Abu Dhabi Challenge, http://www.sport.pl 

/moto/1,64997,15751897,Abu_Dhabi_Challenge_Smiertelny_wypadek_na.html. 
535 Paweł Burlewicz, 2014, Wypadek saneczkarki Wojtuściszyn, [http://www.przegladsportowy.pl/ sporty-

zimowe/bobsleje-i-sanki,soczi-niegrozny-wypadek-saneczkarki-wojtusciszyn,artykul,301860, 1,980.html]. 
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6.1.3. Wypadki z udziałem osób trzecich 

Podmiotami narażonymi na wypadki mogące wydarzyć się podczas uprawiania 

sportu są także osoby trzecie. Są to osoby związane w sposób pośredni ze 

współzawodnictwem sportowym, np. trenerzy, sędziowie, personel medyczny czy 

techniczny obsługujący zawody sportowe. Do tej kategorii zaliczyć należy także 

publiczność i reporterów sportowych oraz inne osoby zainteresowane współzawod-

nictwem sportowym, ale niebiorące w nim bezpośredniego udziału. Osoby te nie są 

sportowcami, ale niekiedy dochodzi do wypadków z ich udziałem
536

. W tej grupie 

wypadków są również wypadki z udziałem zupełnie przypadkowych osób trzecich, 

niezainteresowanych współzawodnictwem sportowym, które np.: na trasie wyścigu 

kolarskiego znalazły się zupełnie przypadkowo nie mając świadomości,  

jak przebiega jego trasa. 

Do wypadku z udziałem kibiców doszło podczas rajdu samochodowego 

w Hiszpanii w 2015 r., gdy kierowca wypadł na zakręcie z trasy i wjechał w grupę 

kibiców, z których sześciu odniosło skutek śmiertelny
537

. Podobny wypadek wydarzył 

się w 2013 r. w Poznaniu podczas Gran Turismo, gdzie kierowca samochodu 

sportowego stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w grupę widzów
538

. 

Do wypadku z udziałem trenera doszło w trakcie treningu Pawła Fajdka na 

stadionie AZS w Poznaniu, gdy wyrzucony przez sportowca młot z ogromną 

prędkością trafił trenera Czesława Cybulskiego, wskutek czego trener doznał 

kontuzji kolana i połamania kości piszczelowej
539

.  

Do podobnych wypadków dochodzi również z udziałem sędziów. W trakcie 

mityngu lekkoatletycznego w Dusseldorfie w 2012 r. zmarł 75-letni arbiter, który 

wbiegł na murawę, zanim oszczep spadł na ziemię i został trafiony oszczepem 

w tętnicę szyjną
540

. Do podobnego zdarzenia doszło w 2010 r. podczas mityngu 

w Tallinnie, gdzie 77-letni sędzia został trafiony oszczepem w głowę. Zmarł 

w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń
541

.  

6.1.4. Wypadki spowodowane przez osoby trzecie 

Sprawcą wypadku sportowego może być również osoba trzecia. Rozstrzyg-

nięcie o powstaniu lub wyłączeniu odpowiedzialności karnej za spowodowanie 

wypadku sportowego przez osoby trzecie nie jest jednak jednoznaczne. Należy 

odróżnić zdarzenia o charakterze chuligańskim od wypadków sportowych. 

Sprawcy zdarzeń chuligańskich wobec sportowców ponoszą odpowiedzialność 

karną na zasadach ogólnych. Do zdarzeń chuligańskich zaliczyć można sytuację, 

jaka miała miejsce już w pierwszej minucie meczu z Czarnogórą w Podgoricy 

                                                       
536 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 54. 
537 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18716630,wypadek-podczas-rajdu-samochodo 

wego-w-hiszpanii-co-najmniej.html. 
538 2013, Wypadek podczas Gran Tourismo: sportowe auto wpadło w ludzi. 17 osób rannych, 

[http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wypadek-podczas-gran-turismo-sportowe-auto-wpadlo-w-ludzi- 

17-osob-rannych,336508.html]. 
539 http://www.przegladsportowy.pl/lekkoatletyka,fajdek-uderzyl-mlotem-trenera,artykul,578882,1,28 

7.html. 
540 2012, Niemcy: Zmarł sędzia trafiony oszczepem, [http://www.newsweek.pl/sport/wiadomosci-

sportowe/niemcy--zmarl-sedzia-trafiony-oszczepem,95429,1,1.html]. 
541 Tamże. 
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w eliminacjach Euro 2016. Podczas tej rozgrywki rosyjski bramkarz Igor 

Akinfiejew został trafiony rzuconą z trybun odpaloną racą, na skutek czego odniósł 

liczne obrażenia
542

 oraz sytuację, która miała miejsce 20 października 1998 r. pod 

koniec pierwszego meczu drugiej rundy Pucharu UEFA między Wisłą Kraków 

a AC Parmą, kiedy to Paweł M. rzucił nożem w Dino Baggio, raniąc włoskiego 

piłkarza w głowę
543

. 

Do kategorii wypadków sportowych, w których sprawcą jest osoba trzecia 

zalicza się przede wszystkim wypadki spowodowane przez trenera lub instruktora 

w trakcie treningu przygotowującego sportowca do współzawodnictwa sportowego. 

Szczegółowe kwalifikacje zawodowe, jakie muszą spełniać trener i instruktor 

sportowy określa ustawa o sporcie (art. 41). Trener lub instruktor jest w określo-

nym zakresie odpowiedzialny za wyniki sportowe osiągane przez zawodników,  

ale ponosi on również odpowiedzialność prawną za organizację treningu i bezpie-

czeństwo zawodników.  

Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności zawodowej osób z określoną 

wiedzą fachową, również na trenerze sportowym spoczywa szczególny obowiązek 

zapewnienia prawidłowego przebiegu treningu i to nie tylko pod względem 

przestrzegania obowiązujących w danej dyscyplinie sportu reguł walki, lecz także 

pod względem przydatności (stanu zdrowia czy kondycji) zawodników do udziału 

w treningu i zawodach
544

.  

Tym samym na trenerze i instruktorze sportowym spoczywa szczególny 

obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków w czasie treningu sportowego. 

Niemniej niekiedy dochodzi do wypadków sportowych, gdzie sprawcą jest właśnie 

trener. Możliwa jest wszak sytuacja, w której podczas treningu bokserskiego trener 

chcąc nauczyć zawodnika nowego ciosu uderza go czyniąc mu przy tym krzywdę lub 

w trakcie treningu szermierczego trener niefortunnie trafia zawodnika raniąc go. 

Wątpliwości budzi kwestia odpowiedzialności karnej trenera czy instruktora 

sportowego, który powoduje wypadek sportowy. W szczególności istotne jest,  

czy można uznać jego czyn za popełniony w warunkach kontratypowych. Trener 

nie jest bowiem podczas treningu sportowego sportowcem sensu stricto, ale działa 

niewątpliwie w celu sportowym z zachowaniem reguł sportowych przypisanych do 

legalnej dyscypliny sportu. Zgodnie z przyjętą definicją również stanowi współ-

zawodnictwo sportowe. Trafnie zauważa się, że również odpowiedzialność karna 

trenera czy instruktora sportowego może zostać wyłączona w oparciu o kontratyp 

ryzyka sportowego
545

. 

Podsumowując rozważania na temat podmiotów biorących udział w wypadkach 

sportowych należy stwierdzić, że wyłączenie odpowiedzialności karnej za 

                                                       
542 2015, Skandal w Czarnogórze. Rosyjski bramkarz trafiony racą! Mecz odwołany, 

[http://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/euro-2016,mecz-w-czarnogorze-przerwany-igor-akin fiejew-

zostal-trafiony-raca,artykul,554798,1,12341.html]. 
543 2013, Kiedyś rzucił nożem w Dino Baggio, dzisiaj grozi mu 5 lat więzienia, [http://sport.se.pl/ 

inne/kiedys-rzucil-nozem-w-dino-baggio-dzisiaj-grozi-mu-5-lat-wiezienia_352274.html]. 
544

 Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1973 r., I CR 306/73, OSNC 1974/2/34. 
545

 R. A. Stefański, Glosa…, s. 156-163; T. Humaniak, Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 

r., V KK 158/07, PnD, nr 1/2009 s. 9-10; A. Marek, Prawo karne…, s. 179; L. Gardocki, Prawo karne..., 

s. 136; L. Wilk, [w:] Prawo karne..., s. 150. 
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spowodowanie wypadku sportowego w warunkach kontratypowych może zaistnieć 

tylko wówczas, gdy w wypadku biorą udział sami sportowcy, czyli takie, 

w których zarówno pokrzywdzonym, jak i sprawcą jest sportowiec oraz takie, 

w których skutki zachowania uczestnika zawodów sportowych dotykają osób 

trzecich (postronnych). 

Natomiast bez znaczenia dla określenia odpowiedzialności karnej na postawie 

kontratypu ryzyka sportowego pozostają wypadki z udziałem samych zaintereso-

wanych, gdzie pokrzywdzony jest jednocześnie sprawcą i sam sobie czyni krzywdę 

oraz wypadki, których sprawcą jest osoba trzecia, a pokrzywdzonym sportowiec 

z wyłączeniem wypadków spowodowanych przez trenerów i instruktorów sportowych. 

6.2. Podział wypadków sportowych ze względu na kryterium skutku 

Wypadki sportowe dzieli się również ze względu na rodzaj skutków, jakie może 

pociągać za sobą rywalizacja sportowa i pojęcie to ujmowane jest bardzo szeroko. 

Mając powyższe na względzie skutkiem wypadku sportowego może być: 

 śmierć (art. 155 k.k.); 

 ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.); 

 średni i lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 k.k.); 

 narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.); 

 naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.); 

 zniszczenie mienia (art. 288 k.k.). 

6.2.1.  Wypadek sportowy za skutkiem śmiertelnym 

Zdarza się, że podczas współzawodnictwa sportowego dochodzi do śmierci 

sportowca, która jest niezamierzonym skutkiem zachowania się sprawcy podczas 

współzawodnictwa sportowego. Śmierć sportowca stanowi najpoważniejszą 

konsekwencję, jaka może się wydarzyć podczas uprawiania sportu, ale jest częstym 

rezultatem współzawodnictwa sportowego. 

Skutek śmiertelny z reguły wynika z niezachowania przez sportowca wymaganej 

ostrożności i powoduje odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci. 

W sytuacji, w której do takiego wypadku dochodzi pomimo zachowania wszyst-

kich reguł sportowych przypisanych do danej dyscypliny sportu oraz pomimo 

przestrzegania wymaganych zasad ostrożności. Odpowiedzialność karna sprawcy 

wyłączona jest w oparciu o kontratyp ryzyka sportowego.  

Przykładowo w maju 2016 r. doszło do śmiertelnego wypadku 18-letniego 

żużlowca Krystiana Rempały. Sportowiec zderzył się na pierwszym wirażu 

z Kacprem Woryną. Obaj z impetem uderzyli w tor, a następnie w bandę. 

K. Woryna zszedł na parking o własnych siłach, niestety K. Rempała nie miał tyle 

szczęścia. Zawodnik stracił przytomność, przewieziono go do szpitala w Jastrzębiu-

Zdroju, gdzie został poddany operacji. Po tygodniu 18-latek zmarł
546

. 

Do tragicznego zdarzenia doszło także w czerwcu 2015 r. podczas meczu rugby 

w Australii. James Ackerman w czasie jednego z ataków rywali został trafiony 

                                                       
546 2017, Kubica, Schumacher, Rempała. Tragiczne wypadki sportowców, [http://www.tvp.info/30100748/ 

kubica-schumacher-rempala-tragiczne-wypadki-sportowcow]. 
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w głowę. Dramat miał miejsce podczas meczu Pucharu Queensland, w którym 

zmierzyły się drużyny Sunshine Coast Falcons i Nirths Devils. 25-letni sportowiec 

został szybko przewieziony do szpitala, gdzie po długiej reanimacji zmarł
547

. 

6.2.2.  Wypadek sportowy, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek 

na zdrowiu 

Zgodnie z art. 156 § 1 k.k. ciężki uszczerbek na zdrowiu polega na pozbawieniu 

człowieka wzroku, słuchu, mowy lub zdolności płodzenia. Oznacza to całkowitą 

utratę tych funkcji, bez ich stopniowania
548

 lub inne ciężkie kalectwo, które przejawia 

się jako zupełne zniesienie bądź znaczne ograniczenie czynności narządu, nawet 

gdy jest to jeden narząd z kategorii narządów parzystych (np. nerka, jądro czy 

płuco)
549

.  

Jest to również uszczerbek w postaci ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby 

nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 

psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub 

trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. 

Do wypadku sportowego, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu, 

doszło w czerwcu 2012 r. podczas towarzyskiego meczu piłki ręcznej Polska 

–Chorwacja. W dziesiątej minucie Karol Bielecki próbował zablokować Chorwata 

Josipa Valcicia, a ten przypadkowo trafił Polaka kciukiem w lewe oko. Na skutek 

tego zdarzenia polski szczypiornista stracił jedno oko
550

. 

Tragiczny w skutkach był również wypadek żużlowca Tomasza Golloba 

w kwietniu 2017 r. na torze żużlowym w Chełmie. W czasie treningu klasyfi-

kacyjnego sportowiec uległ wypadkowi, na skutek czego doznał urazu kręgosłupa 

w odcinku piersiowym, złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia 

między szóstym a siódmym kręgiem oraz do uszkodzenia rdzenia kręgowego, 

połamania żeber i przebicia opłucnej
551

. 

6.2.3.  Wypadek sportowy, którego skutkiem jest średni i lekki 

uszczerbek na zdrowiu 

Średni uszczerbek na zdrowiu polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub 

rozstroju zdrowia innym niż określonym w art. 157 § 1 k.k. Czas trwania 

niesprawności narządu lub choroby przekracza 7 dni i nie musi pokrywać się 

z czasem niezdolności do pracy
552

. 

Lekki uszczerbek na zdrowiu polega na naruszeniu czynności narządu ciała lub 

rozstroju zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. Jest to skutek zbliżony do skutku, 

jaki wywołuje naruszenie nietykalności cielesnej, ponieważ powoduje naruszenie 

czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na stosunkowo krótki okres,  

                                                       
547 Tamże. 
548 O. Górniok, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 914. 
549 Wyrok SN z dnia 10 XI 1973 r., IV KR 340/73, OSNPG 1974, nr 3 poz. 42. 
550 2010, Karol Bielecki – koszmarna kontuzja. Jak do tego w ogóle doszło?, [http://www.sport.pl/ 

reczna/1,64983,8035891,Karol_Bielecki___koszmarna_kontuzja__Jak_do_tego_w.html]. 
551 2017, Małgorzata Święchowicz, Wypadek Tomasza Golloba. Czy legenda żużla wróci do zdrowia?, 

[http://www.newsweek.pl/polska/ludzie/wypadek-tomasza-golloba-czy-legenda-zuzla-wro ci-do-zdrowia-

,artykuly,409851,1.html] 
552 O. Górniok, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 917. 
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ale jednak dochodzi do naruszenia lub rozstroju, podczas gdy naruszenie 

nietykalności cielesnej takich skutków nie wywołuje i tylko w nieznacznym 

stopniu pozostawia ślady na ciele pokrzywdzonego
553

.  

Lekkich uszkodzeń ciała doznał podczas Tour de France w 2017 r. walijski 

kolarz Thomas Geraint z ekipy Sky. Do wypadku doszło przed półmetkiem etapu 

na zjeździe z Col de la Biche. Polski kolarz Rafał Majka przewrócił się przed 

walijskim kolarzem i niestety ten nie miał gdzie uciec, co doprowadziło do jego 

upadku. Na skutek zdarzenia Thomas Geraint odniósł lekkie uszkodzenia ciała 

i zrezygnował z dalszej części wyścigu
554

. 

6.2.4.  Wypadek sportowy, którego skutkiem jest narażenie 

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu 

Zgodnie z dyspozycją art. 160 § 1 k.k. odpowiedzialności karnej podlega ten, 

kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Do narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia może 

dojść podczas uprawiania niemal każdej dyscypliny sportu. Narażeniem jest 

działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zmiana sytuacji, w jakiej znajduje 

się dana osoba. W szczególności polega na przeniesieniu jej z bezpiecznego 

położenia w położenie stwarzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub 

zdrowia. Przestępstwo dokonane jest z chwilą narażenia, niezależnie od tego, czy 

osoba narażona dozna krzywdy, czy nie
555

. 

Znamię w postaci narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia lub zdrowia może zostać zrealizowane: przez sprowadzenie zagrożenia, 

jego znaczne zwiększenia lub przez niespowodowanie jego ustąpienia albo 

zmniejszenia przy przestępstwach z zaniechania
556

. 

Bezpośredniość realnie grożącej sytuacji charakteryzuje się dużym prawdopo-

dobieństwem wystąpienia negatywnych następstw w najbliższym czasie w sytuacji 

stworzonej przez sprawcę
557

. Chodzi o konkretne, realne i natychmiastowe 

zagrożenie, a nie o sytuację, w których niebezpieczeństwo wprawdzie istnieje, 

ale jego realizacja zależy od innych dalszych działań
558

. 

                                                       
553 Tamże, s. 918. 
554 2017, Tour de France: Thomas obwinia Majkę za wypadek, [http://www.przegladsportowy.pl/ 

kolarstwo/kolarstwo-szosowe,tour-de-france-geraint-thomas-oskarza-rafala-majke-o-wypadek,artykul, 

798215,1,974.html]. 
555 Wyrok SN z dnia 3 października 1973 r., IV KR 256/73, Biuletyn SN 1974 nr 2 poz. 26. 
556 Wyrok SN z dnia 12 lipca 2011 r., III KK 77/2011.  
557 Wyrok SN z dnia 29 listopada 1973 r., Rw 902/73, OSNPG 1974, nr 2 poz. 24. 
558 Wyrok SA z dnia 20 marca 2003 r., II AKa 18/2003. 
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6.2.5. Wypadek sportowy, którego skutkiem jest naruszenie 
nietykalności cielesnej 

Naruszenie nietykalności cielesnej określone w art. 217 § 1 k.k. nie powinno 
przekraczać pewnego stopnia intensywności i nie powinno pozostawiać lub 
pozostawiać tylko nieznaczne ślady na ciele takie jak siniaki czy zadrapania, 
których nie można zakwalifikować jako uszkodzenia ciała. Jednym ze sposobów 
naruszenia nietykalności cielesnej jest uderzenie, przy czym uderzeniem jest 
również kopnięcie

559
. 

Do naruszeń nietykalności cielesnej co do zasady dochodzi w trakcie sportów 
walki oraz sportów kontaktowych. Naruszenia te stanowią element tego rodzaju 
dyscyplin sportowych. Należy przypomnieć, iż ściganie naruszenia nietykalności 
cielesnej następuje z oskarżenia prywatnego, zatem podobnie jak w przypadku 
lekkiego uszkodzenia ciała zgoda pokrzywdzonego wyłącza odpowiedzialność 
karną sprawcy za ten czyn. 

6.2.6.  Wypadek sportowy, którego skutkiem jest zniszczenie mienia 

Zgodnie z art. 288 § 1 k.k. odpowiedzialność karną ponosi ten, kto niszczy, 
uszkadza lub czyni niezdatną do użytku cudzą rzecz. Niszczenie polega na 
unicestwieniu wartości danego przedmiotu, uszkodzenie natomiast na zmniejszeniu 
tej wartości. Uszkodzeniem jest każde naruszenie integralności danego przedmiotu, 
które uszczupla jego wartość, co nie musi być jednoznaczne z uszczupleniem jego 
substancji

560
.  

Czynienie niezdatnym do użytku oznacza takie zachowanie sprawcy, które nie 
jest niszczeniem ani uszkodzeniem rzeczy, ale jednak uniemożliwia jej prawidłowe 
funkcjonowanie. Powoduje to, że rzecz może nie nadawać się do użytku, pomimo 
braku zewnętrznych tego oznak

561
. 

W sporcie zniszczenie mienia nie jest zjawiskiem rzadkim i niekiedy rozmiary 
tych zniszczeń są znaczne np.: na 17 odcinku Grand Prix Australii w 2016 r. 
Fernando Alonso zaczepił przy trzecim zakręcie o bolid Estebana Gutierreza, na 
skutek czego obydwa samochody wypadły na pobocze. Zawodnicy nie odnieśli 
poważniejszych obrażeń, jednak w wyniku kraksy obydwa bolidy uległy bardzo 
poważnym uszkodzeniom

562
. 

6.3. Podział wypadków sportowych ze względu na przyczynę 
ich powstania  

Przyczyna to w najprostszym ujęciu czynnik lub zespół czynników 
wywołujących skutek, powodujących powstanie jakiegoś zjawiska lub zdarzenia

563
. 

Uwzględniając to kryterium wyróżnia się trzy główne przyczyny wypadków 
sportowych: 
 czynnik ludzki; 
 czynnik techniczny; 
 siła wyższa. 

                                                       
559 O. Górniok, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 1036 i n. 
560 Tamże, s. 1186. 
561 Tamże, s. 1187. 
562 2016, Potężna kraksa w Grand Prix Australii. Bolid Alonso doszczętnie zniszczony, 
[http://www.przegladsportowy.pl/motosporty/formula-1,formula-1-kraksa-fernando-alonso-i-estebana-
gutierreza- w-gp-australii,artykul,656423,1,474.html]. 
563 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 789. 
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6.3.1.  Wypadek sportowy, którego przyczyną jest czynnik ludzki 

Najczęstszą przyczyną wypadków sportowych jest czynnik ludzki. Działanie 
człowieka ograniczone jest przez uwarunkowania: fizyczne (temperatura ciała), 
fizjologiczne (ciśnienie krwi, tlen), psychologiczne (zmysły), psychosocjalne 
(komunikacja, współdziałanie drużynowe), patologiczne (urazy, choroby)

564
. 

Podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich na mamuciej skoczni Kulm 
w 2016 r. 23-letni Lukas Müller, austriacki skoczek klubu SV Villach, miał 
poważny wypadek w trakcie próbnej serii skoków. Zawodnik oddawał skok 
w trudnych warunkach atmosferycznych, jednak nie to stanowiło bezpośrednią 
przyczynę wypadku. Podczas lotu skoczek nagle stracił równowagę. Uderzył lewą 
nartą o ciało, co spowodowało rotację. Z prędkością około 110 km/h uderzył 
w zeskok. Prawdopodobnie przyczyną wypadku skoczka był źle zapięty but

565
. 

Przyczyną wypadku żużlowca Krystiana Rempały był niezapięty kask.  
Na skutek zderzenia z Woryną, do którego doszło w trakcie wyścigu, kask spał 
żużlowcowi z głowy, a ten uderzył głową z impetem w tor, co stanowiło 
bezpośrednią przyczynę jego śmierci

566
. 

6.3.2.  Wypadek sportowy, którego przyczyną jest czynnik techniczny 

Czynnik techniczny dotyczy m.in. sprzętu, pojazdu czy wyposażenia hal oraz 
wszelkich innych akcesoriów niezbędnych do uprawiania danej dyscypliny takich 
jak: obuwie sportowe, tyczki, rakiety, sztangi, piłki, rowery, bolidy, a nawet 
żaglówki.  

Wypadki sportowe, których przyczyną jest czynnik techniczny najczęściej 
powstają na skutek: niewystarczającej wytrzymałości czynnika materialnego, 
z którego wykonany jest sprzęt sportowy, ukrytej wady materiałowej tego sprzętu, 
niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny sprzętu sportowego, a nawet wady 
konstrukcyjnej tego sprzętu.  

Podczas zgrupowania w Hiszpanii w 2017 r. polski tyczkarz Robert Sobera 
uległ wypadkowi, gdyż w trakcie skoku pękła jego tyczka. Sportowiec odniósł 
poważną kontuzję śródręcza

567
. 

Do podobnego wypadku doszło w 2016 r. w czasie wspinaczki Adama 
Bieleckiego na Nanga Parbat. Podczas poręczowania sportowiec zaczął spadać 
z urwaną liną, druga lina asekuracyjna zatrzymała go jednak w odpowiednim 
momencie i jego obrażenia ograniczyły się do stłuczenia prawej dłoni

568
. 

                                                       
564 T. Dzik, J. Ziółkowski, Czynnik ludzki a obsługa sprzętu lotniczego, Przegląd Sił Powietrznych,  

nr 7/2005, s. 39-42 
565 Marcis Stus, 2016, Dramatyczny wypadek byłego mistrza świata juniorów na mamucie Kulm, 

[http://www.przegladsportowy.pl/sporty-zimowe/skoki-narciarskie,skoki-narciarskie-kulm-2016-lucas  

-mueller-mial-wypadek-na-skoczni,artykul,636896,1,300.html]. 
566 Jacek Bombor, 2017, Umorzone śledztwo ws. wypadku Krystiana Rempały. Śmierć żużlowca przez 

odpięty kask, [http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/rybnik/a/umorzone-sledztwo-ws-wypadku-

krystiana-rempaly-wideo-smierc-zuzlowca-przez-odpiety-kask,11723558/]. 
567 Michał Chmielewski, Joanna Rudnik, 2017, Ryzyko na granicy kalectwa. Polscy tyczkarze mówią 

„dość”, [http://www.przegladsportowy.pl/lekkoatletyka,robert-sobera-i-piotr-lisek-zmienia-tyczki-po-

wypadkach,artykul,781287,1,287.htm]l. 
568 2016, Wypadek polskiego himalaisty na Nanga Parbat, [http://www.przegladsportowy.pl/inne-

dyscypliny,himalaizm-wypadek-adama-bieleckiego-na-nanga-parbat,artykul,636735,1,307.html]. 
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6.3.3. Wypadek sportowy, którego przyczyną jest siła wyższa 

Ta grupa warunków zaliczana jest do zdarzeń określanych jako vis maior, czyli 

zjawisk o charakterze przypadkowym, których nie da się uniknąć, ponieważ 

człowiek nie jest w stanie nad nimi panować. Wśród niebezpiecznych zjawisk 

określanych jako siła wyższa najczęściej wymienia się różne zjawiska pogodowe, 

które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podczas współzawodnictwa 

sportowego. Wyróżnia się: opady atmosferyczne, intensywne podmuchy wiatru, 

nagłą gołoledź i szadź, anomalie pogodowe i nagłe zmiany warunków pogodowych 

oraz temperatury
569

.  

Przykładem wypadku sportowego, na który wpływ miała siła wyższa, jest 

zdarzenie podczas dziecięcego meczu piłki nożnej rozgrywanego w miejscowości 

Hoppstadten w Nadrenii – Palatynacie w 2016 r. Tuż po zakończeniu meczu piłki 

nożnej piorun uderzył w boisko położone w zachodnich Niemczech. 35 osób 

zostało rannych, wśród nich 30 dzieci w wieku 9 – 11 lat. W momencie tragedii nie 

było ani deszczu, ani zachmurzonego nieba. Rzecznik lokalnej policji relacjonował, 

że niebo nie było nawet zachmurzone, dlatego tragedii nie dało się przewidzieć 

i uniknąć
570

. 

Podobny wypadek wydarzył się podczas konkursu Pucharu Świata 

w Zakopanem 20 stycznia 2007 r., w którym ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

doznał czeski skoczek Jan Mazoch. Przyczyną wypadku był gwałtowny podmuch 

wiatru, po którym skoczek stracił równowagę w locie i upadł. W stanie krytycznym 

został przewieziony do szpitala w Krakowie
571

.  

Wypadki sportowe, których wyłączną przyczyną jest siła wyższa, wyłączają 

odpowiedzialność karną innych podmiotów. W trakcie takich wypadków 

konieczne jest zbadanie czy wyłączną przyczyną wypadku jest siła wyższa, czy nie 

wystąpił błąd ludzki lub inna przyczyna uzasadniająca pociągnięcie do odpowie-

dzialności karnej osób, które pośrednio przyczyniły się do powstania wypadku,  

jak np. wada obuwia, która była bezpośrednią przyczyną śmierci zawodników 

podczas meczu w Kongo w 1999 r. W trakcie meczu, na skutek uderzenia pioruna 

w boisko śmierć ponieśli wszyscy zawodnicy, ale tylko jednej z drużyn. Jak się 

okazało przyczyną tego była wada obuwia, które nosili wszyscy zawodnicy tej 

drużyny
572

.  

Z punktu widzenia poruszanej problematyki kontratypu ryzyka sportowego 

znaczenie mają tylko wypadki sportowe, których przyczyną jest czynnik ludzki. 

Natomiast bez znaczenia pozostają wypadki sportowe powstałe na skutek czynnika 

technicznego oraz na skutek siły wyższej. W pierwszym przypadku odpowie-

dzialność karna określana jest na zasadach ogólnych wobec podmiotów, którym 

można przypisać winę w zakresie przyczynienia się do spowodowania wypadku 

sportowego, a w drugim w ogóle nie można przypisać winy. 

                                                       
569 J. Pokrzywniak, Klauzula siły wyższej, M.P., nr 6/2005.  
570 2016, Piorun uderzył w boisko. 30 rannych dzieci, [http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/piorun-uderzyl-

w-boisko-35-rannych-w-tym-duzo-dzieci-niemcy/1qr92sg]. 
571 2017, Jan Mazoch, [https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Mazoch]. 
572 http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/najdziwniejsze-wypadki-smiertelne-w-sporcie/rpywjtc. 
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6.4. Podział wypadków sportowych ze względu na rozmiar skutków 

Z uwagi na ilość osób pokrzywdzonych w jednym zdarzeniu wypadki sportowe 

mogą być: zbiorowe lub pojedyncze. 

6.4.1.  Wypadki sportowe zbiorowe 

Warunkiem powstania wypadku zbiorowego jest pokrzywdzenie przynajmniej 

dwóch osób, na skutek tego samego zdarzenia. Przyczyny takiego wypadku mogą 

być różnorodne, istotne jest, aby na skutek jednego zdarzenia doznały urazu  

co najmniej dwie osoby, np. zejście lawiny powoduje przysypanie kilku alpinistów 

zdobywających szczyt górski, jak miało to miejsce w 2008 r. podczas próby 

zdobycia Broad Peak. Wówczas życie straciło 11 osób
573

. 

Wypadek, do którego doszło w Rajdzie Dakar w 2016 r. miał charakter 

wypadku zbiorowego. Rozpędzony samochód chińskiej zawodniczki Gue Meiling 

wypadł z trasy i uderzył w grupkę kibiców. Dziesięciu z nich zostało rannych, 

w tym pięciu ciężko. Do wypadku doszło na 6,6 kilometrze 11-kilometrowego 

prologu
574

. 

Do poważnej w skutkach kraksy doszło na trasie trzeciego etapu wyścigu 

kolarskiego Fleche du Sud w Luksemburgu. W tym wypadku również obrażenia 

odniosło wielu sportowców. Do zdarzenia doszło na 10. kilometrze trasy. Podczas 

zjazdu kolarze jechali wąską drogą z prędkością 70-80 kilometrów na godzinę, gdy 

jeden z kolarzy jadących z przodu upadł, a kolejni nie byli w stanie uniknąć kraksy. 

Lżejszych lub cięższych obrażeń doznało około 35 uczestników wyścigu,  

do szpitala trafiło kilkunastu zawodników, w tym sześciu z poważnymi 

obrażeniami
575

.  

6.4.2. Wypadki sportowe pojedyncze 

W wypadku sportowym może być jeden pokrzywdzony lub dwóch 

pokrzywdzonych, ale na skutek różnych zachowań, np. wymiany ciosów. Dotyczy 

to zarówno sportów walki, jak i sportów kontaktowych. Do takiego wypadku może 

dojść zarówno podczas gry w tenisa, gdy jeden z zawodników trafi drugiego piłką 

w głowę lub podczas meczu piłki nożnej, kiedy zawodnik kopnie drugiego 

zawodnika podczas próby przejęcia piłki. Do takiego wypadku może również dojść 

w trakcie walki bokserskiej, pomimo iż najczęściej obydwaj zawodnicy doznają 

obrażeń to jednak nie można stwierdzić, że dochodzi do nich na skutek tego 

samego zdarzenia. 

Przykładem takiego wypadku jest zdarzenie, które miało miejsce podczas 

meczu La Liga pomiędzy Deportivo La Coruna a Atlético Madryt w 2017 r., gdzie 

                                                       
573 Olga Mirian Przybyłowicz, 2014, „Góra gór” – K2 zdobyto 60 lat temu. Nie wraca z niej co czwarty, 

[http://www.przegladsportowy.pl/inne-dyscypliny,szescdziesiat-lat-temu-po-raz-pierwszy-zdobyto-drugi-

szczyt-ziemi-k2,artykul,488803,1,307.html]. 
574 Mariusz Kowalczyk, 2016, Wypadek w Rajdzie Dakar, 10 kibiców rannych, 

[http://www.przegladsportowy.pl/motosporty/rajdy,rajd-dakar-2016-gue-meiling-wjechala-w-grupe-

kibicow, artykul,634173,1,13263.html]. 
575 2016, Ponad 30 kolarzy poszkodowanych podczas wyścigu w Luksemburgu, 

[http://www.przegladsportowy.pl/kolarstwo/kolarstwo-szosowe,trzydziestu-kolarzy-poszkodowa nych- 

w-wyscigu-w-luksemburgu,artykul,670513,1,974.html]. 
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Fernando Torres doznał poważnego urazu głowy. Napastnik Los Colchoneros 

zderzył się z Alexem Bergantinosem. Do zdarzenia doszło pod koniec meczu. 

Torres wrócił do obrony i znalazł się we własnym polu karnym. Skacząc do 

pojedynku główkowego z Bergantiñosem napastnik Atlético bardzo niefortunnie 

upadł i doznał ciężkiego urazu głowy
576

. 

Podczas treningu na obozie sportowym w 2002 r. 18-letni Michał Kłys trenował 

z innymi sportowcami rzut młotem. Po wykonanym rzucie poszedł po swój młot, 

a gdy sięgał po niego, rzut wykonała kolejna zawodniczka. Niestety Michał Kłys 

nie widział lotu tej kuli i dostał z prawej strony w głowę. Na skutek czego doznał 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
577

. 

Podsumowując całość rozważań na temat różnych kategorii wypadków 

sportowych należy stwierdzić, że przy wyłączeniu odpowiedzialności karnej 

sprawcy za naruszenie dóbr prawnych w trakcie współzawodnictwa sportowego 

w kontekście ryzyka sportowego znaczenie mają tylko niektóre z wymienionych 

powyżej grup. Istotne zatem są tylko wypadki, w których biorą udział sami 

sportowcy niezależnie od tego, czy pokrzywdzona w wypadku sportowym zostaje 

jedna osoba, czy więcej osób. Ponadto znaczenie mają wypadki sportowe 

spowodowane przez czynnik ludzki i tylko takie, których skutkiem jest śmierć 

człowieka lub ciężkie uszkodzenia ciała bądź narażenie na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

                                                       
576 Jakub Karpiński, 2017, Chwile grozy w La Coruni. Przerażający wypadek Fernando Torresa, 

[http://www.przegladsportowy.pl/pilka-nozna/ligi-zagraniczne,przerazajacy-wypadek-fernando-to 

rresa,artykul,762540,1,459.html]. 
577 http://eurosport.onet.pl/lekkoatletyka/chwila-ktora-przekreslila-plany-i-marzenia/14mms. 
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ROZDZIAŁ V  

Ryzyko jako element kontratypu  

dopuszczalnego ryzyka sportowego  

1. Pojęcie ryzyka 

Rozwój nauki i techniki powoduje, że życie nabiera coraz szybszego tempa. 

Z jednej strony staje się ono coraz wygodniejsze i łatwiejsze. Z drugiej prawie 

wszystkie dziedziny życia człowieka związane są z ryzykiem powstania ujemnych, 

niepożądanych skutków. Wobec bogactwa problematyki, jakie niesie za sobą ten 

rozwój, prawo jako regulator życia społecznego nie może pozostać obojętne. 

W miarę wzrostu szkodliwości pewnych dziedzin i niebezpieczeństwa dla 

potencjału ludzkiego coraz bardziej oczywistą staje się potrzeba karnej ochrony 

najwartościowszych dóbr, jakimi są zdrowie i życie ludzkie. Funkcja, jaką ma do 

spełnienia w tym zakresie prawo karne jest coraz trudniejsza, ponieważ często 

wiąże się z hamowaniem rozwoju danej dziedziny. Podobne przypadki można 

zaobserwować w sporcie.  

W literaturze ryzyko najczęściej definiuje się jako:  

 sytuację powodującą niebezpieczeństwo lub możliwość, że zdarzy się coś 

złego
578

; 

 nieznany lub niepewny wynik przedsięwzięcia, względnie możliwość, która 

albo się uda, albo się nie uda
579

;  

 możliwość, prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, przedsięwzięcie, którego 

wynik jest nieznany, niepewny, problematyczny
580

; 

 możliwość lub prawdopodobieństwem poniesienia straty bądź porażki
581

.  

Etymologiczne znaczenie ryzyka nie jest jednoznacznie określone. Najczęściej 

podaje się, że ryzyko pochodzi od używanego w przeszłości włoskiego terminu 

risicare, które utożsamiane jest ze słowem „odważyć się”, w tym sensie ryzyko 

stanowi wybór, a nie przeznaczenie
582

. Zdaniem S. Nahotko słowo ryzyko pochodzi 

od łacińskiego risicum oznaczającego szansę, prawdopodobieństwo wystąpienia 

zdarzenia pozytywnego lub negatywnego, sukcesu lub porażki
583

. Słowo risk (tłum. 

z angielskiego) stanowi synonim słowa hazard oznaczający niebezpieczeństwo lub 

potencjalne źródło niebezpieczeństwa
584

. 

Pierwsze definicje „ryzyka” wiązały się raczej ze stanem zagrożenia i niebez-

pieczeństwem. Założenie to było błędne, ponieważ niebezpieczeństwo oznacza 

sytuację, z rozwojem, której wiąże się znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia 

                                                       
578 T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa 2008, s. 11 i n. 
579

 Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1971, s. 660. 
580

 J. Karłowicz i in., Słownik języka polskiego…, s. 155. 
581

 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 37, red. H. Zgółkowa, Poznań 2002, s. 316. 
582

 P. L. Brenstein, Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Warszawa 1997, s. XIX. 
583

 S. Nahotko, Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, Bydgoszcz 2003, 

s. 37. 
584 T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie…, s. 50 i n. 
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ujemnych skutków ocenianych z punktu widzenia interesów człowieka. Natomiast 

ryzyko jest postrzegane raczej przez pryzmat osiągnięcia zamierzonego rezultatu, 

które niekiedy wiąże się z poniesieniem straty. Niekiedy ryzyko związane jest 

z możliwością ujemnych następstw, mimo dużego prawdopodobieństwa wystąpienia 

pozytywnych rezultatów. Przenosząc ryzyko na grunt prawa karnego należy 

również uwzględnić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia tych negatywnych 

następstw oraz ich wielkość585.  

W literaturze i leksykografii ryzyko definiuje się jako:  

 „ryzykowanie, hazard mimo niepewności, niebezpieczna próba, możliwość 

zarówno zysków, jak i strat towarzysząca jakiejś czynności. Ryzykowny  

– przedstawiający ryzyko, na ryzyku oparty, niebezpieczny, grożący 

niebezpieczeństwem, niepewny, hazardowy, zbyt śmiały, szalony”
586

;  

 „ryzyko to możliwość zysków i strat, towarzysząca jakiejś czynności, niebez-

pieczna próba odważenia się na jakiś niebezpieczny krok, niebezpieczne 

przedsięwzięcie”
587

;  

 zespół czynników lub działań powodujących szkodę na ciele albo stratę 

materialną
588

; 

 proces dokonujący się poza człowiekiem w jego otoczeniu, ale wskutek jego 

udziału wywołujące ryzyko
589

; 

 niebezpieczne przedsięwzięcie podjęte przez człowieka i charakteryzujące 

jego odwagę
590

; 

 możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub poniesienia straty, 

niekiedy utożsamiane z prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanego 

wyniku
591

; 

 „przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany, zależny od przypadku; też: 

większe prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, niż że się uda; też: 

odważenie się na taką ewentualność; też: prawdopodobieństwo powstania 

szkody obciążające osobę poszkodowaną niezależnie od jej winy, jeśli umowa 

lub przepis prawny nie zobowiązały innej osoby do wyrównania szkody”
592

; 

 sytuację decyzyjną, w której zbiega się możliwość korzyści z możliwością 

straty, ryzyko jest więc szansą i niebezpieczeństwem
593

;  

 pewną obiektywną sytuację będącą rezultatem działania człowieka, która 

charakteryzuje się pewną niepewnością co do dalszego rozwoju. Jest to sytuacja, 

                                                       
585 K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 180 i n. 
586 J. Karłowicz i in., Słownik języka polskiego…, s. 1912. 
587 C. Rysiewicz, J. Safarewicz, E. Słuszkiewicz, E. Tryjarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1959,  

s. 588. 
588 J. Kudła, P. Kosmaty, Ryzyko w czynnościach operacyjno – rozpoznawczych Policji, Warszawa 2013,  

s. 19. 
589 T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie…, s. 52. 
590 Tamże, s. 52. 
591 J. Kultys, Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej, Kraków 1995, s. 29. 
592 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 882. 
593 A. Spotowski, Funkcja…, s. 298 i n. 

http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/2058/0/Tadeusz%20T._Kaczmarek
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która może przekształcić się w skutek zamierzony przez działającego, a więc 

korzystny bądź skutek niezamierzony, a więc szkodliwy
594

; 

 stan rzeczy powstały w wyniku decyzji człowieka w różnych dziedzinach 

życia, z którymi wiąże się możliwe do przewidzenia społecznie istotne 

prawdopodobieństwo powstania ujemnych skutków, którego nie da się 

zmniejszyć bez jednoczesnej rezygnacji z zamierzonego celu, czyli jego 

opłacalności
595

; 

 możliwość niepowodzenia w działaniu
596

. 

Według T. H. Knighta ryzyko stanowi dająca się przewidzieć i określić 

niepewność, natomiast niepewności nie da się ani przewidzieć, ani określić. 

Według niego ryzyko to szczególny wypadek niepewności ściśle związany 

z prawdopodobieństwem. Autor ten rozróżnia trzy rodzaje prawdopodobieństwa: 

matematyczne – stanowiące miarę możliwości zajścia zdarzenia losowego oparte 

na znajomości całego zbioru możliwych zdarzeń identycznych dające cyfrowy 

wyraz szansy wystąpienia zdarzenia losowego. Prawdopodobieństwo statystyczne 

– oparte na empirycznym ustaleniu szansy wystąpienia określonego zdarzenia 

losowego w zbiorze zdarzeń jednorodnych oraz prawdopodobieństwo szacunkowe 

– dające jedynie intuicyjny, choć oparty na obiektywnej wiedzy wyraz szansy 

powodzenia przedsięwzięcia. Zatem z niepewnością, a nie ryzykiem, mamy  

do czynienia, gdy ani metodą rachunkową, ani szacunkową nie uda się obliczyć 

prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska
597

. 

Źródłem powstania ryzyka może być niepewność informacji lub podjęta 

decyzja, która ze względu na założony cel może okazać się niekorzystna. Zawsze 

ryzyko należy rozpatrywać na pewnej płaszczyźnie, ponieważ każde podjęte 

działanie nie odbywa się w próżni, w której warunki zawsze są jednorodne. Zwykle 

podjęte działanie opiera się na pewnym zasobie informacji, nie jest on jednak 

nigdy zupełny. Decydującym czynnikiem mającym wpływ na wzrost ryzyka jest 

czas. 

Niepewność stanowi przedmiot badań teorii decyzji. Rozróżnia się dwie 

kategorie sytuacji decyzyjnych: takie, które są pewne, gdy każde z możliwych 

działań prowadzi do jednego wyniku oraz takie, których wynik jest niepewny, 

kiedy każde działanie prowadzi do innego wyniku, a osoba dokonująca wyboru nie 

wie, który wynik w rzeczywistości osiągnie
598

. Niepewne sytuacje decyzyjne dzieli 

się natomiast na sytuacje ryzykowne, gdy osoba decydująca dysponuje 

informacjami o prawdopodobieństwie każdego z możliwych wyników
599

  

oraz sytuacje absolutnie niepewne, kiedy takiej wiedzy dysponent nie ma
600

. 

                                                       
594 A. Zoll, Kodeks karny..., s. 439 i n.  
595 K. Buchała, [w:] K. Buchała, Z. Ćwiąkalski i in., Komentarz do kodeksu karnego…, s. 178. 
596 B. Nietyksza, Eksperyment – ryzyko – odpowiedzialność karna w świetle badań nad czynnikami 

organizacyjnymi, ekonomicznymi, technicznymi społecznymi i prawnymi: na przykładzie przemysłu 

budowlanego, Warszawa 1967, s. 205. 
597 T. H. Knight, Risk, uncertainty and profit, Boston 1921, s. 224 i n., cyt. za W. Samecki, Ryzyko 

i niepewność w działaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa 1967, s. 13 i n. 
598 J. Kozielecki, Psychologia procesów przeddecyzyjnych, Warszawa 1969, s. 10 i n. 
599 B. Nietyszka, Eksperyment…, s. 206. 
600 J. Kozielecki, Psychologia procesów…, s. 11. 
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Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka ma miejsce, gdy możliwe są różne 

stany natury, a podejmujący decyzję zna prawdopodobieństwa ich wystąpienia
601

. 

Prawdopodobieństwo może być obiektywne lub subiektywne
602

.  

Prawdopodobieństwo obiektywne wiąże się z częstotliwością wielokrotnych 

zdarzeń, a przy pomiarze uwzględnia się tylko te zdarzenia, które można wielokrotnie 

powtarzać
603

. Innymi słowy, prawdopodobieństwo obiektywne to interpretacja 

teorii prawdopodobieństwa, według której wartość prawdopodobieństwa danego 

zdarzenia stanowi granicę stosunku ilości sukcesów do ilości losowań, co de facto 

ogranicza możliwość stosowania pojęcia prawdopodobieństwa tylko w określonych 

granicach i nie pozwala na rozpatrywanie zdarzeń nielosowych
604

. 

Prawdopodobieństwo opiera się na założeniu, że pomiędzy hipotezą a danymi 

uzasadniającymi tę hipotezę zachodzi określony związek logiczny, zatem prawdo-

podobieństwo logiczne mierzy stopień uzasadnienia hipotezy poprzez dane. Ponie-

waż istnieje tylko jeden stopień uzasadnienia to w takim sensie prawdopodo-

bieństwo jest obiektywne, że jeśli dwie osoby przypisują różne prawdopo-

dobieństwo tej samej tezie to tylko jedna z nich może mieć rację
605

. 

Natomiast prawdopodobieństwo subiektywne to stopień przekonania 

o możliwości danego wyniku poprzez subiektywną ocenę rzeczywistości, które jest 

zmienne w zależności od danych, którymi aktualnie się dysponuje
606

.  

Innymi słowy, to osobiste przekonania na temat prawdziwości danego 

stwierdzenia lub zdarzenia determinują wartości prawdopodobieństw. Ocena tych 

szans opiera się na własnych przekonaniach i na posiadanej wiedzy, a ponieważ 

różni ludzie mają różny zasób wiedzy to wielkości prawdopodobieństw 

przypisywanych tym samym zdarzeniom są odmienne. Prawdopodobieństwo jest 

zatem subiektywne
607

. 

Ryzyko to sytuacja charakteryzująca się pewną niepewnością co do skutku 

podejmowanego działania, której rezultatem może być zarówno spodziewany 

wynik korzystny, jak i niepożądany skutek niekorzystny. Każde ryzykowane 

działanie zawiera w sobie pewien stopień prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, 

a szacowane jest w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia pozytywnego 

rezultatu
608

. Ta sama sytuacja zachodzi podczas uprawiania sportu. Sportowiec ma 

świadomość zarówno korzyści płynących z uprawiania danej dyscypliny sportu, ale 

liczy się również z możliwością powstania pewnych niekorzystnych skutków 

charakterystycznych dla wybranej przez niego dyscypliny, choć liczy,  

że te negatywne skutki nie wystąpią. 

                                                       
601 J. Kultys, Ryzyko, niepewność…, s. 8. 
602 D. W. Miller, M. K. Starr, Praktyka i teoria decyzji, Warszawa 1971, s. 69 i n. 
603 Tamże, s. 106. 
604

J. Neyman, Zasady rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Warszawa 1969, s. 34 

i n. 
605 K. Domurat, Rola „subiektywnych” prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem, Decyzje, nr 10/2008, 

s. 9. 
606 D. W. Miller, M. K. Starr, Praktyka…, s. 106. 
607 K. Domurat, Rola…, s. 11. 
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 W. Samecki, Ryzyko i niepewność…, s. 20 i n. 
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Pojęcie „ryzyko” znalazło swoje miejsce w niemalże każdej dziedzinie życia 

codziennego. Wykształciło się m.in. ryzyko: ekonomiczne, ubezpieczeniowe, 

produkcyjne, prawne, polityczne, organizacyjne, ekologiczne, medyczne, farma-

ceutyczne, epidemiologiczne, chemiczne, socjologiczne, etyczne, kulturowe, 

religijne, filozoficzne.  

Termin „ryzyko” doczekał się wielu opracowań w literaturze i leksykografii, 

a mimo to nie sposób przedłożyć jednej spójnej definicji tego pojęcia ani na 

gruncie języka potocznego, ani też na gruncie języka prawniczego. Szczególne 

różnice pojęciowe są widoczne w zestawieniu „ryzyka” w sensie prawa cywilnego, 

gdzie termin ten raczej kojarzy się z podstawą odpowiedzialności odszko-

dowawczej, a „ryzykiem” w sensie prawa karnego, gdzie stanowi ono najczęściej 

podstawę wyłączenia odpowiedzialności karnej lub stawia sprawcę w pozycji 

uprzywilejowanej
609

.  

Od zarania dziejów ludzkości człowiek we wszystkich sferach życia 

codziennego napotyka sytuacje nacechowane w większym lub mniejszym stopniu 

pewnym niebezpieczeństwem dla jego życia, zdrowia i innych dóbr. Ryzyko jest 

nieodłącznym elementem postępu cywilizacyjnego i bez niego nie byłby możliwy 

rozwój techniczny, medyczny czy ekonomiczny. Człowiek sam w swych dążeniach 

do realizowania pewnych celów społecznych czy gospodarczych stwarza sytuacje 

ryzykowne, których zakres jest coraz szerszy, a tym samym prawdopodobieństwo 

wystąpienia negatywnych skutków również się zwiększa. Podejmowanie działań 

ryzykownych wykształca pewną praktykę, praktyka ta wyłania reguły ostrożnego 

postępowania, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Z kolei 

wprowadzanie reguł ostrożności ogranicza podejmowanie działań ryzykownych. 

Na tej podstawie możemy wyróżnić ryzyko zwykłe, czyli ryzyko dnia 

codziennego, gdzie społeczna niezbędność danej dziedziny działalności wysuwa 

się na czoło jako kryterium społecznej wartości celu
610

 oraz ryzyko przekraczające 

pierwiastek dopuszczalności, czyli ryzyko nowatorskie. 

W doktrynie nie ma jednomyślności w przedmiocie podziału ryzyka na różne 

kategorie i zakwalifikowania ryzyka sportowego do jednej z nich. Wyróżnia się 

ryzyko: 

 dnia codziennego, nowatorstwa i sportowe
611

; 

 sportowe, nowatorstwa, zwykłe i związane z zabiegami lekarskimi
612

;  

 zwykłe i nadzwyczajne
613

;  

 zwykłe i nowatorskie, a dalej dzieli je ze względu na w zależności od stopnia 

zagrożenia na ryzyko: niżej przeciętne, przeciętne, ponadprzeciętne
614

; 

                                                       
609 K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 180 i n. 
610 Tamże, s. 240 i n. 
611 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 83 i n. 
612 J. Sawicki, Odpowiedzialność karna w budownictwie w związku z ryzykiem normalnym i nowatorskim, 

Problemy Budownictwa, nr 4/1963, s. 9 i n.; Tenże, Przymus leczenia, eksperyment lekarski w świetle 

prawa karnego, Warszawa 1964, s. 112 i n. 
613 A. Gaberle, Dopuszczalne ryzyko jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, NP, nr 12/1965,  

s. 1402 i n. 
614 J. Radzicki, Ryzyko zabiegów lekarskich a prawo karne, Warszawa 1967, s. 15-23, 61 i n., 121 i n. 
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 gospodarcze oraz w pewnym zakresie ryzyko badawcze powiązane z pracami 

naukowymi i eksperymentami, które jednak nie mają związku z ryzykiem 

nowatorstwa gospodarczego
615

; 

 gospodarcze i różne jego rodzaje
616

. 

2. Ryzyko dnia codziennego  

Możliwość szkody wynikająca z różnego rodzaju praktyk cywilizacyjnych 

obejmowana jest wspólną nazwą „ryzyka dnia codziennego” bądź „ryzyka 

zwykłego”. Kategoria ta zakłada, że dobra prawne, które uczestniczą w obrocie 

prawnym nie mogą być traktowane jak eksponaty muzealne, w związku z czym 

każde ludzkie działanie pociąga za sobą pewne prawdopodobieństwo wyrządzenia 

szkody. W życiu codziennym każdy drobiazg zmusza człowieka do impulsywnych 

i intuicyjnych działań niepopartych rzetelną informacją, jeśli prawdopodobieństwo 

powstania uszczerbku nie przekracza pewnego poziomu, to działanie takie nie 

narusza porządku prawnego
617

.  

Ryzyko zwykłe związane jest z podejmowaniem czynności, które mimo 

pozytywnej prognozy mogą jednak spowodować negatywny skutek i naruszyć 

dobro prawnie chronione. Ryzyko dnia codziennego związane jest z normalną 

aktywnością człowieka i oznacza pewien stan niebezpieczeństwa mogący 

spowodować negatywne rezultaty. Dotyczy to głównie takich sfer życia jak: handel 

czy komunikacja. Pomimo tych cech ryzyko dnia codziennego nie stanowi 

okoliczności kontratypowej
618

. 

Innymi słowy, ryzyko dnia codziennego to zwykłe działanie o charakterze 

rutynowej praktyki, które pociąga za sobą różne skutki. Są to czynności 

wykonywane w sposób powtarzalny i stanowiące stały element życia społecznego, 

które na podstawie współczesnej wiedzy mają przewidywalne następstwa. 

Działania rutynowe dotyczą zarówno działalności technicznej, ekonomicznej czy 

przemysłowej, jak i drobnych czynności dnia codziennego jak np. schodzenie po 

schodach, które nie mają w sobie niczego odkrywczego, a miliony ludzi na całym 

świecie powtarza je każdego dnia
619

.  

Możliwość powstania zagrożenia jest jednakowa dla wszystkich rodzajów 

czynności psychofizycznych, a ryzyko dnia codziennego nie jest rzeczą nową. 

Istniało ono zawsze i wszędzie tam, gdzie człowiek podejmował jakąkolwiek 

działalność, a postęp techniki tylko je pogłębił i zwielokrotnił
620

.  

Ryzyko dnia codziennego należy odróżnić od ryzyka w sensie kontratypowym, 

ponieważ nie da się wytyczyć granic kontratypu zwykłego ryzyka ze względu na 

jego różnorodność, zmienność poszczególnych dziedzin życia oraz warunków 

                                                       
615 F. Orłowicz, Ryzyko gospodarcze a prawo karne, NP, nr 3/1968, s. 360 i n. 
616 H. Popławski, Ryzyko gospodarcze z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, Pal., nr 2/1968, s. 52 

i n.  
617 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 97; R. Kubiak, Kontratyp eksperymentu w świetle teorii kolizji 

dóbr i opłacalności społecznej, PiP, nr 12/2005, s. 64 i n.; K. Rozental, W sprawie karnoprawnego 

charakteru tzw. ryzyka zwykłego, PiP, nr 4/1991, s. 57 i n. 
618 A. M. Kania, Kilka uwag o warunkach legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych, Nowa 

Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXIV, Wrocław 2009, s. 85 i n.  
619 P. Konieczniak, Eksperyment naukowy i techniczny a porządek prawny, Warszawa 2013, s. 267.  
620

 T. Cyprian, Postęp techniczny a prawo karne, Warszawa 1966, s. 45. 
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konkretnej sytuacji
621

. Zachowania mieszczące się w granicach tzw. ryzyka dnia 

codziennego nie mogą być objęte zakazem lub nakazem zawartym w normie 

sankcjonowanej, ponieważ takie zachowania nie naruszają tej normy, gdyż są one 

pierwotnie legalne i nie wymagają usprawiedliwienia szczególnymi, wyjątkowymi 

okolicznościami
622

. 

Odmienne stanowisko w tym przedmiocie prezentuje K. Buchała, który uważa, 

że w przeciwieństwie do ryzyka nowatorskiego to właśnie ryzyko zwykłe 

występuje jako kontratyp obejmujący te wszystkie wypadki, w których działanie 

człowieka posiada pierwiastek niepewności dającej się określić za pomocą 

rachunku prawdopodobieństwa, co do którego funkcjonują zasady bezpieczeństwa 

wypracowane w praktyce
623

.  

Ze względu na różnorodny charakter działań podjętych w ramach ryzyka 

zwykłego, w skład tego kontratypu mogą wejść znamiona innych kontratypów, 

które zdążyły się wcześniej wykształcić w drodze praktyki wymiaru sprawied-

liwości. W szczególności chodzi o dopuszczalność gier i zabaw sportowych 

zawierających znamię zgody osób zainteresowanych. Tym samym kontratyp ten po 

wzbogaceniu o pewne znamiona krzyżujących się kontratypów mógłby  

je w zupełności zastąpić
624

.  

Wiedza i doświadczenie w różnych dziedzinach życia wykształciły pewne 

obiektywne reguły postępowania opierające się na prawach przyrody lub będące 

tworami normatywnymi, np. reguły ruchu drogowego
625

. Należy uznać, że reguły 

te wyznaczają granicę akceptowanego społecznie ryzyka, a dopiero poniżej tej 

granicy mamy do czynienia z zachowaniami legalnymi pierwotnie
626

. 

Zespół reguł postępowania z danym dobrem jest więc kompromisem pomiędzy 

koniecznością zabezpieczenia temu dobru ochrony, a koniecznością wykorzys-

tywania go w obrocie społecznym. Prawnokarna irrelewantność zachowań 

podjętych w warunkach ryzyka dnia codziennego nie wynika więc z braku 

narażenia dobra na niebezpieczeństwo doznania uszczerbku, ale jest konsekwencją 

nieprzekroczenia granicy społecznie akceptowanego ryzyka
627

. 

3. Ryzyko nowatorskie 

Pierwsze próby określenia ryzyka jako kontratypu były nieostre i powodowały 

trudności w rozgraniczeniu ryzyka i niepewności. Według teorii Willetta ryzyko jest 

terminem o różnych znaczeniach powszechnie używanym w życiu codziennym. 

Łączył ryzyko ze stanem otoczenia i twierdził, że ryzyko odnosi się do stopnia 

niepewności czy dany skutek wystąpi, a nie do prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia. Na tej podstawie początkowo powstały dwie koncepcje ryzyka, 

w sensie obiektywnym i subiektywnym. W pierwszym przypadku ryzyko 

                                                       
621

 K. Rozental, W sprawie…, s. 58 i n. 
622 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne…, s. 169 i n., A. Zoll, Okoliczności wyłączające..., s. 100. 
623 K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 196. 
624 Tamże, s. 250. 
625 A. Zoll, Okoliczności wyłączające…, s. 96. 
626 Tamże, s. 96. 
627 E. Plebanek, O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności, 
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traktowane jest jako możliwość, sposobność, wręcz jako szansa, w drugim zaś jako 

prognoza nastąpienia ujemnych skutków
628

.  

Dopuszczalne ryzyko sportowe stanowi kontratyp wykluczający przestępność 

czynu za wypadki sportowe i jest szczególną formą kontratypu „dopuszczalnego 

ryzyka”. W polskiej doktrynie już w latach sześćdziesiątych była zgoda,  

iż okoliczność wyłączająca bezprawność ryzyka, które przekracza poziom ryzyka 

dnia codziennego powinna być uznana za kontratyp kodeksowy629, jednak 

prezentowano różne stanowiska w kwestii przesłanek dopuszczalnego ryzyka. 

A. Gubiński wyróżniał dwie kategorie związane z ryzykownym działaniem. 

Efektem pierwszej była możliwość powstania szkody o charakterze materialnym, 

natomiast drugiej, szkody o charakterze niematerialnym. Wśród przesłanek 

dopuszczalności działań ryzykownych w pierwszej kategorii wymieniał: 

 prawdopodobieństwo powstania szkody na skutek podjęcia działania 

ryzykowanego musi być niewielka; 

 ryzykowna czynność nie może naruszać wyraźnego zakazu; 

 działanie podjęte jest w celu uzyskania nowej wartości społecznej
630

. 

Natomiast w drugiej kategorii działań ryzykownych wnioskował, aby do 

powyższych przesłanek dodać wymóg uzyskania świadomej i swobodnej zgody 

dysponenta dobrem prawnym. Zgoda taka miała być wyrażona najpóźniej 

w momencie podjęcia działań ryzykownych
631

. 

M. S. Grinberg wymienia cztery warunki dopuszczalnego ryzyka: 

 ryzyko powinno odpowiadać celowi, w imię którego zostało podjęte; 

 cel nie może zostać osiągnięty inaczej niż przez ryzyko; 

 ryzyko nie może prowadzić do świadomego wyrządzenia szkody; 

 przedmiotem ryzyka mogą być tylko dobra o charakterze materialnym
632

. 

Natomiast W. Świda uzależniał dopuszczalność ryzyka od następujących 

warunków: 

 cel działającego musi być oceniany dodatnio z punktu widzenia interesu 

społecznego; 

 uczyniono wszystko, aby uniknąć szkody; 

 uczestnicy ryzykowanego działania byli świadomi niebezpieczeństwa im 

grożącego i wyrazili na nie zgodę
633

. 
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 A. H. Willett, The Economic Theory of Risk and Insurant, Columbia University Studies in Political 
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Odmienne zdanie miał J. Sawicki, który uważał, że nie da się określić granic 

dozwolonego ryzyka, ponieważ są one płynne przy różnych rodzajach 

działalności
634

. Takie stanowisko podważał M. Bojarski, który twierdził,  

że określenie warunków dozwolonego ryzyka jest możliwe, ale powinno być ono 

określone dla każdej dziedziny oddzielnie
635

.  

M. Bojarski proponuje dwa warunki dopuszczalności ryzyka: 

 cel działającego musi być oceniany dodatnio z punktu widzenia interesu 

społecznego; 

 działający zachowa zasady ostrożności w celu uniknięcia negatywnych 

skutków
636

. 

Takie ujęcie dopuszczalnego ryzyka miało wyłączać odpowiedzialność karną za 

spowodowanie wypadku w sporcie pod warunkiem, że sportowiec zachował 

należytą ostrożność w celu uniknięcia negatywnego skutku
637

.  

W toku prac nad kodeksem karnym w 1963 r. Zespół Prawa Karnego 

Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej rozważał możliwość sformułowania przepisu, 

który określałby znamiona kontratypu tzw. dopuszczalnego ryzyka. Wysuwano 

również propozycje o dopuszczalności ryzyka sportowego. Proponowany przepis 

miał brzmieć: „Nie popełnia przestępstwa, kto podejmuje czyn w granicach ryzyka 

dopuszczalnego w ramach uzasadnionych prac zawodowych, doświadczeń 

naukowych lub powszechnie uznanych reguł gry sportowej”
638

.  

Podobną treść artykułu proponował M. Szerer, jednak zwrot „gry sportowe” 

zastąpił zwrotem „wychowania fizycznego”
639

. Konieczność wprowadzenia odręb-

nego przepisu dotyczącego gier sportowych akcentował również W. Wolter
640

. 

Ostatecznie jednak z proponowanego art. 23 k.k. wykreślono określenie odnoszące 

się do sportu i ustalono jego treść w następującym brzmieniu: „Nie popełnia 

przestępstw, kto podejmuje czyn w granicach ryzyka dopuszczalnego ze względu na 

potrzeby życia społecznego, w szczególności nauki, techniki”
641

. Jednak ten projekt 

kodeksu nie stał się obowiązującym kodeksem karnym
642

. 

Kodeks karny z 1969 r. nie sformułował osobnego kontratypu usprawiedli-

wiającego bezkarność naruszeń sportowych i nie zawierał nawet ogólnego przepisu 

w zakresie dopuszczalnego ryzyka. Główną przyczyną niesformułowania 

w kodeksie karnym odrębnego kontratypu wyłączającego odpowiedzialność karną 

za spowodowanie wypadku w sporcie była dyskusyjność przesłanek ryzyka 

sportowego. Słusznie uzasadnił to projektodawca, że warunkiem niezbędnym do 

wyodrębnienia ustawowego kontratypu jest ścisłe określenie przez teorię 

i orzecznictwo warunków, w jakich możliwe będzie wyłączenie odpowiedzialności
643

.  

                                                       
634 H. Popławski, Zagadnienie ryzyka…, s. 55. 
635 M. Bojarski, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1450. 
636 Tamże, s. 1450. 
637 W. Mącior, Problem przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Kraków 

1968, s. 53.  
638 R. Kubiak, Legalność…, s. 22 i n.; tenże, Okoliczności wyłączające…, s. 476 i n.  
639 M. Szerer, Po wstępnych badaniach nad kodeksem karnym, NP, nr 7-8/1957, s. 96. 
640 Projekt kodeksu karnego, Warszawa 1963 r., s. 6.  
641 Tamże, s. 6. 
642 A. J. Szwarc, Koncepcje usprawiedliwiania sprawców wypadków sportowych, SW, nr 4/1972, s. 46. 
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Odpowiedzią doktryny na głosy dotyczące wprowadzenia przepisu w zakresie 

dopuszczalnego ryzyka było jego określenie w art. 217 § 3 k.k. Zgodnie z nim nie 

popełniał przestępstwa, kto bądź w celu przysporzenia gospodarce uspołecznionej 

korzyści, bądź też w celu przeprowadzenia prac naukowo-badawczych albo 

eksperymentów technicznych lub ekonomicznych działa w granicach ryzyka, które 

według aktualnego stanu wiedzy jest dopuszczalne, w szczególności, gdy prawdo-

podobieństwo korzyści poważnie przekracza prawdopodobieństwo mogącej 

wyniknąć szkody. 

Przepis ten zamieszczono w części szczególnej kodeksu dotyczącej przestępstw 

gospodarczych, a więc kontratyp ryzyka ograniczono początkowo do sfery 

gospodarczej. Rozwiązanie to było bardzo ostrożne i wymagało spełnienia 

rygorystycznych przesłanek. 

Przełomowe znaczenie dla kontratypu ryzyka miała nowelizacja kodeksu 

karnego. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa 

karnego i prawa o wykroczeniach
644

, uchyliła art. 217 § 3 i wprowadziła do części 

ogólnej kodeksu karnego art. 23a. Ten przepis rozszerzył kontratyp ryzyka na takie 

dziedziny życia społecznego jak: nauka, technika i medycyna. Wprowadzono także 

wymóg uzyskania zgody uczestnika eksperymentu, jeśli skutki tego doświadczenia 

miałyby dotknąć zainteresowanego.  

W art. 27 k.k. z 1997 r. został określony kontratyp dopuszczalnego ryzyka 

nowatorskiego, który reguluje przesłanki ryzyka przekraczającego tzw. ryzyko dnia 

codziennego i związany jest z przeprowadzeniem eksperymentu poznawczego, 

medycznego, technicznego lub ekonomicznego. Eksperyment jest dopuszczalny, 

jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub 

gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia 

eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. 

Ponadto uczestnik eksperymentu musi zostać należycie poinformowany o spo-

dziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodo-

bieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału 

w eksperymencie na każdym jego etapie, a do jego przeprowadzenia niezbędna jest 

zgoda uczestnika (art. 27 § 2 k.k.). 

Każdy eksperyment polega na pewnej manipulacji określonymi obiektami 

i może grozić powstaniem szkody, ale to samo można powiedzieć o każdej czynności 

psychofizycznej. Sytuacje rutynowe różnią się od sytuacji eksperymentalnych tym, 

że podlegają ocenie prawnej na innych zasadach, a w związku z tym, że w toku 

przeprowadzania eksperymentów występują pewne szczególne zagrożenia, to 

nazywane są one „ryzykiem nowatorskim”
645

.  

Zdaniem T. Cypriana ryzyko nowatorskie ma trudniej uchwytne granice, a jego 

skutki są trudniejsze do przewidzenia, podczas gdy ryzyko zwyczajne jest łatwiej 

wymierne, ponieważ jest ono stałe
646

. 

B. Nietyszka twierdzi, że w przypadku ryzyka normalnego znane są wszystkie 

zjawiska, które mogą wystąpić w toku zwykłego działania oraz ich skutki, a dzięki 

                                                       
644 Dz. U. 1985 nr 23 poz. 100. 
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 P. Konieczniak, Eksperyment naukowy…, s. 268. 
646 T. Cyprian, Postęp techniczny…, s. 45. 
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ich znajomości rozmiary potencjalnego niebezpieczeństwa można określić. 

Natomiast ryzyko nowatorskie jest trudniejsze do ujęcia w określone ramy, 

ponieważ tylko częściowo można oprzeć się na istniejącym stanie wiedzy, w efekcie 

czego nie da się wymierzyć prawdopodobieństwa i rozmiarów niebezpie-

czeństwa
647

.  

Według A. Zolla ryzyko dnia codziennego to takie, którego w oparciu 

o doświadczenie da się wymierzyć stopień zagrożenia, natomiast eksperyment 

stanowi formę ludzkiego działania polegającą na dążeniu do osiągnięcia niezreali-

zowanego dotychczas rezultatu, które cechuje pewien stopień niepewności co do 

uzyskania zamierzonych korzyści lub wystąpienia niepożądanych następstw. Przy 

czym niepewność rezultatu wynika z braku dostatecznej wiedzy o warunkach, 

w jakich następuje zachowanie ryzykowne
648

.  

Podobne stanowisko zajmuje M. Filar, który również uważa, że niepewność 

wynika z braku dostatecznego zasobu wiedzy i informacji co do przebiegu 

przyczynowości
649

. Także K. Buchała, twierdzi, że niepewność wynika z braku 

dostatecznej wiedzy lub informacji dotyczących warunków eksperymentu, możliwego 

zachowania się innych lub reakcji organizmu ludzkiego
650

. 

Eksperyment polega na tym, że próbuje się tworzyć nowe reguły postępowania, 

natomiast kontratyp dozwolonego ryzyka znajduje zastosowanie tylko wówczas, 

gdy sprawca nie postępuje zgodnie z dotychczas wypracowanymi regułami 

postępowania
651

.  

Kodeksowy kontratyp ryzyka nowatorskiego zawarty art. 27 § 1 k.k. określa 

warunki, kiedy ryzykowne działanie sprawcy nie jest uznane za bezprawne 

kryminalnie. Wymagane jest, aby prawdopodobieństwo spodziewanych korzyści 

przekraczało (niekoniecznie znacznie) prawdopodobieństwo szkody powstałej 

w wyniku nieudania się eksperymentu. Działanie osoby uprawnionej do przepro-

wadzenia eksperymentu musi być społecznie opłacalne. Oczywiście wartości 

spodziewanej korzyści i ewentualnej szkody nie należy ograniczać do wartości 

materialnej, należy bowiem brać pod uwagę założenia aksjologiczne porządku 

prawnego wyrażone w Konstytucji RP
652

. 

W takich warunkach sprawca nie narusza obowiązku ostrożności wymaganego 

w danych okolicznościach, a tym samym nie wypełnia przedmiotowych znamion 

czynu zabronionego umyślnego lub nieumyślnego. Przepis art. 27 k.k. nie 

obejmuje ryzyka w sporcie i rekreacji, ponieważ szczegółowe regulacje tego 

zagadnienia zawarte są w ustawach i regulaminach sportowych
653

.  

                                                       
647 B. Nietyszka, Eksperyment…, s. 207, 215 i n. 
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4. Granice dozwolonego ryzyka w sporcie 

Kontratyp ryzyka sportowego nie został skodyfikowany. Nie oznacza to, że 

kontratyp ryzyka sportowego całkowicie odbiega w swej konstrukcji od kontratypu 

ryzyka nowatorstwa. Kontratyp ryzyka sportowego przekracza poziom ryzyka dnia 

codziennego, ale jest to ryzyko społecznie opłacalne
654

. W literaturze uznaje się,  

że ryzyko sportowe stanowi szczególną odmianę ryzyka zwykłego
655

. 

Przesłanki kontratypu ryzyka sportowego zostały wypracowane w doktrynie
656

. 

Abstrahując od przesłanek kontratypu dopuszczalnego ryzyka należy przyjąć,  

iż ryzyko sportowe w najprostszym ujęciu to niebezpieczeństwo towarzyszące 

uprawianiu sportu, które może przejawiać się w postaci wypadków sportowych
657

. 

 Elementem charakterystycznym ryzyka w sporcie jest nieprzewidywalność 

skutków działania, ponieważ do wypadku sportowego może dojść również 

w warunkach przestrzegania reguł sportowych. Pomimo iż zachowanie sportowca 

nie narusza reguł sportowych ani też reguł ostrożności, niekiedy mogą powstać 

niedające się przewidzieć konsekwencje.  

Uprawianie sportu jest masową praktyką realizowaną przez miliony ludzi. Sport 

uprawiany jest amatorsko, zawodowo lub wyczynowo. Ryzyko wystąpienia lub 

doznania szkody jest duże zwłaszcza w grupie sportów kontaktowych. Wystąpienie 

negatywnego skutku jest wysokie, a nawet prawdopodobne, w dyscyplinach sportu, 

które ryzyko mają wpisane w reguły gry, np.: boks czy hokej na lodzie.  

Natomiast ryzyko powstania wypadku sportowego jest w zasadzie zerowe 

w takich dyscyplinach sportowych jak np.: szachy czy brydż. Wydaje się, że bicie 

nowych rekordów wymaga przesuwania granicy ryzyka, naginania reguł 

ostrożności do granic ludzkiej możliwości, a sam talent już nie wystarcza, żeby być 

najlepszym. 

Przekraczanie granic stanowi podstawę postępu cywilizacyjnego, również 

w sporcie nie ma granicy, której sportowiec nie mógłby przekroczyć. W normalnych 

okolicznościach odpowiedzialności karnej podlega osoba, która nie zachowa 

wymaganej ostrożności lub nie zastosuje się do zasad należytej staranności 

przewidzianej prawem. Postawa psychiczna sportowca pobudzająca do osiągania 
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rekordów zasadniczo różni się od ostrożnego schematu „człowieka rozsądnego”
658

. 

Nie ma klarownej granicy dozwolonego ryzyka sportowego, nie można tej granicy 

ustawić w konkretnym punkcie, zwłaszcza że w każdej dyscyplinie sportu istnieją 

inne ograniczenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a pokonywanie tych 

ograniczeń niejednokrotnie wiążę się z przesuwaniem granicy ryzyka.  

Uważa się, że w każdej dziedzinie ludzkiej działalności, w tym również 

sportowej, podejmowane są działania ryzykowne, czyli takie, które ze swej natury 

są dozwolone, ale mogą powodować ujemne skutki w sferze dóbr chronionych 

prawem. Każdy, kto podejmuje takie działania zobowiązany jest do zachowania się 

zgodnie z przyjętymi w danej dziedzinie zasadami ostrożności, które stanowią 

wskazówki, jak w konkretnych okolicznościach należy się zachować
659

. W trakcie 

walk i gier sportowych również podejmowane są w mniejszym lub większym 

stopniu działania ryzykowne dla zdrowia, życia czy mienia. Niebezpieczeństwa te 

niejednokrotnie przyjmują postać wypadków sportowych
660

.  

Granice dozwolonego ryzyka są granicami wolności w relacji do formalnie 

zakreślonego zakresu zakazu czy typu, czyli braku realizacji znamion typu. 

Zachowanie sprawcy nieprzekraczające tej granicy nie przekracza normy, a tym 

samym nie realizuje znamion typu, a ewentualny skutek nie może być przypisany 

sprawcy
661

.  

Nie jest możliwe uprawianie boksu bez ryzyka doznania pewnych urazów. 

Istnieją dobra prawne narażone na pewne niebezpieczeństwo, które uznaje się za 

adekwatne, ponieważ jest to związane z funkcją dobra w obrocie społecznym
662

. 

Sytuacja ta dotyczy również innych dyscyplin sportowych.  

Ryzykowne działania są społecznie akceptowane, ale pod warunkiem,  

że realizowane są w granicach zasad ostrożności przypisanych do działań w danej 

kategorii
663

. Ma to związek z budową normy sankcjonowanej, która składa się 

z dwóch elementów: dyrektywy zakazującej wywołanie pewnego określonego 

stanu rzeczy i połączonej z nią dyrektywy technicznej, która wyznaczana jest 

w oparciu o doświadczenie życiowe i specjalistyczną wiedzę. Jej przestrzeganie ma 

na celu zminimalizowanie ryzyka dla dóbr prawnych do poziomu akceptowanego 

ryzyka
664

.  

Innymi słowy, ryzyko przestaje być dopuszczalne wówczas, gdy naruszone zostają 

zasady wymaganej ostrożności, wtedy wkracza subiektywna ocena zawinienia
665

. 
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Zasady postępowania z dobrem prawnym posiadającym wartość społeczną, 

również w sporcie, wyznaczone są trzema elementami:  

 normatywnym, wynikającym z przepisów prawa;  

 umownym, wynikającym z reguł sportowych; 

 zasadami bezpieczeństwa, wymaganymi w stosunkach danego rodzaju
666

. 

Zachowanie ostrożne, więc nieryzykowane to takie, które nie wykracza poza 

granice rutyny
667

. Ryzyko dopuszczalne obraca się w granicach wyznaczonych 

przez aktualny stan techniczny moment psychologiczny (granice sprawności 

fizycznej czy nerwowej człowieka), a także warunki, w jakich jest ono podejmo-

wane. Natomiast ryzyko niedopuszczalne powstaje, gdy granice te zostają przekro-

czone
668

. Innymi słowy, „ryzyko dopuszczalne” mieści się w pewnych granicach 

aktualnego stanu technicznego, natomiast każda praktyka, która wykracza poza  

te granice stanowi „ryzyko niedopuszczalne”
669

.  

Pewne dyscypliny sportu są bardziej narażone na wystąpienie wypadku niż 

inne, co jest szczególnie widoczne przy sportach kontaktowych. Jednak nie tylko 

dyscyplina sportu ma na to wpływ. Istnieje szereg czynników, które zwiększają 

ryzyko wystąpienia wypadku sportowego. Niektóre mają związek z uprawianą 

dyscypliną, inne zależą od psychicznych i fizycznych predyspozycji sportowca. 
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ROZDZIAŁ VI  

Legalność dyscypliny sportu 

1. Warunki legalności dyscypliny sportu 

Wśród niezbędnych przesłanek ryzyka sportowego warunek legalności dyscypliny 

sportowej jest w doktrynie powszechnie akceptowany
670

. 

Zdaniem A. Gubińskiego o dopuszczalności uprawiania dyscypliny sportu 

decyduje państwo, kierując się interesem społecznym. Niedopuszczenie pewnych 

dyscyplin sportowych może być uzasadnione bądź ze względu na poważne 

niebezpieczeństwo, które może grozić jego uczestnikom, czyli ze względu na duży 

stopień ryzyka, bądź też ma ujemny wpływ wychowawczy na zawodników lub 

publiczność sportową
671

. 

Dopuszczenie uprawiania danej dyscypliny sportowej nie musi być wyrażone 

przez państwo expressis verbis. Wystarczy, że państwo w jakikolwiek sposób 

popiera uprawianie sportu w konkretnej dyscyplinie. Poparcie może przejawiać się 

poprzez: przekazanie środków na rozwój danej dyscypliny, sprowadzenie trenera, 

budowę obiektów sportowych niezbędnych do trenowania lub ustanowienie nad 

nią organu nadzorczego
672

. 

A. Gubiński uważa, że niekiedy o dopuszczalności uprawiania danej dyscypliny 

sportu decyduje zwyczaj, któremu władze państwowe nie sprzeciwiają się.  

Nie uznaje natomiast stanowiska jakoby brak wyraźnego zakazu stanowił 

wystarcza-jącą przesłankę do przyjęcia dopuszczalności uprawiania określonej 

dyscypliny sportu
673

. 

Niedopuszczenie dyscypliny sportu do uprawiania nie przesądza o karalności 

samego faktu uprawiania tego sportu, a jedynie kwestię przedmiotowej przestęp-

ności czynu dokonanego przez uczestnika zakazanej dyscypliny sportu. Jeżeli 

dyscyplina sportu nie jest przez państwo dopuszczona do uprawiania to sprawca 

nie może powołać się na kontratyp ryzyka sportowego, ponieważ w takim 

wypadku działa w granicach ryzyka niedopuszczalnego
674

.  

Podobne stanowisko prezentuje J. Sawicki, który uważa, że aby określoną 

dziedzinę sportu było można uznać za dopuszczoną przez państwo do uprawiania 

wystarczy, że władze państwowe w jakimkolwiek akcie państwowym ustanowią 

władze nadzorujące lub zajmujące się daną dyscypliną sportu, jeśli zostaną 

                                                       
670 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1184 i n.; A. Zębik, Prawo karne w zarysie…, s. 191; M. Cieślak, 

Polskie prawo karne…, s. 242; W. Świda, Prawo karne. Część ogólna…, s. 125; M. Bojarski, Wyłączenie 

odpowiedzialności…, s. 1447; I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające 

bezprawność…, s. 68 i n.; J. Sawicki, Ryzyko…, s. 9 i n.; J. Warylewski, Prawo karne…, s. 257; 

L. Gardocki, Prawo karne…, s. 136; A. Marek, Prawo karne…, s. 179-182; M. Surkont, Prawo karne…,  

s. 107; J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 158; R. A. Stefański, 

Glosa…, s. 156-163. 
671 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1185. 
672 Tamże, s. 1185. 
673 Tamże, s. 1185. 
674 Tamże, s. 1185. 
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przewidziane na ten cel pewne subsydia lub udzielono na ten cel pomieszczenia, 

lub wydano stosowne koncesje
675

. 

I. Zgoliński jest zdania, że uznanie danej dyscypliny za legalną może mieć 

charakter sformalizowany i znajdować odzwierciedlenie w przepisach administra-

cyjnych bądź też może mieć charakter domniemany. Jeżeli zasadność uprawiania 

danego sportu nie zostaje określona wprost to należy uznać, że jest ona 

dozwolona676. 

Zdaniem L. Gardockiego dozwolone jest uprawianie tych dyscyplin sportu, 

których państwo nie zakazało uprawiać w drodze odpowiednich przepisów
677

. 

O dopuszczeniu dyscyplin sportowych do uprawiania decyduje ustawodawca, 

a nie organizacje sportowe. Przesądza o tym fakt, że polski związek sportowy 

może działać tylko w jednym sporcie (art. 11 ust. 4 ustawy o sporcie) po uprzednio 

uzyskanej zgodzie Ministra Sportu (art. 7 ust. 2 ustawy o sporcie). W związku 

z tym legalizacja danego sportu ma charakter sformalizowany, a nie dorozumiany. 

Prowadzenie przez Ministra Sportu nadzoru nad polskimi związkami sportowymi 

(art. 16 cyt. ustawy) oraz finansowanie instytucji i obiektów sportowych dodatkowo 

potwierdza, iż ustawodawca udziela zgody na prowadzenie i organizowanie 

współzawodnictwa w danym sporcie przez polskie związki sportowe. 

2. Pojęcie dyscypliny sportowej 

W znaczeniu słownikowym dyscyplina to rygorystyczne reguły postępowania 

wprowadzone w pewnej grupie; też: podporządkowanie się regułom; też: forma 

działalności sportu określona ścisłymi normami regulaminowymi lub statutowymi
678

. 

Uwzględniając to znaczenie językowe można przyjąć, że dyscyplina sportowa  

to rodzaj uprawianego sportu, którego charakter określają reguły sportowe 

wyrażone w regulaminach i statutach sportowych.  

Zgodnie z § 1 zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Kultury Fizycznej 

i Sportu z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do 

uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia
679

 dyscypliną sportu jest 

określona forma działalności sportowej objęta ustalonymi normami określającymi 

jej struktury organizacyjne oraz systemy rozgrywek. 

Dyscyplina sportowa to, w najprostszym ujęciu rodzaj uprawianego sportu. 

Sport obejmuje swym zakresem uprawianie dyscyplin sportowych bez względu na 

to, czy i w jakim stopniu przyjęły się one w społeczeństwie, chodzi więc zarówno 

o dyscypliny bardzo popularne i powszechnie uprawiane, jak i dyscypliny 

uprawiane bardzo rzadko, wręcz sporadycznie. Wystarczy, że dyscyplina taka jest 

uznawana, jako pewien rodzaj sportu. Chodzi nie tylko o dyscypliny uznane 

i legalne popierane przez władze państwowe, ale również o dyscypliny nielegalne 

lub wręcz zakazane, choć oczywiście uprawianie tych ostatnich może rodzić pewne 

negatywne konsekwencje lub sankcje, chociażby w sferze odpowiedzialności 

                                                       
675 J. Sawicki, Ryzyko…, s. 9. 
676

 I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 69. 
677 L. Gardocki, Prawo karne…, s. 136. 
678 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 172. 
679 M.P. 1985 r. nr 17 poz. 139. 



Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym 

129 

karnej za wypadki sportowe. Mimo to działalność taka także uznawana jest za 

sport
680

.  

Tym samym sportem określa się nie tylko dyscypliny, dla których powołano do 

życia specjalne związki, kluby lub sekcje
681

, lecz także dyscypliny, które nie 

posiadają zinstytucjonalizowanej organizacji sportowej. W powszechnym odczuciu 

brak takiej zorganizowanej jednostki nie przesądza jeszcze o tym, czy dana 

działalność posiada cechy sportu, czy nie682.  

Każda dyscyplina sportowa funkcjonuje w oparciu o pewien wzorzec.  

Tym wzorcem jest ogólne określenie istoty danej dyscypliny sportowej, opisanie 

sposobu uprawiania danej dyscypliny zawierające tylko takie podstawowe elementy, 

bez których działalność człowieka traci cechę tej dyscypliny
683

. Ten ogólny wzorzec 

pozwala odróżnić poszczególne dyscypliny od siebie, np.: wzorcem gry w piłkę 

nożną jest określenie, że gra toczy się z udziałem dwóch drużyn występujących 

przeciwko sobie, których uczestnicy kopią piłkę, używając do tego głównie nóg 

i unikając dotknięcia piłki ręką, starają się umieścić piłkę w bramce przeciwnego 

zespołu. W przytoczonym przykładzie sporadyczne dotknięcie piłki ręką nie 

pozbawia gry charakteru gry w piłkę nożną, mimo iż oczywiście powoduje to 

określone konsekwencje dla uczestnika i ma to wpływ na dalszy jej przebieg
684

.  

Powyższy opis został sformułowany w sposób bardzo uproszczony. Świadomie 

nie doprecyzowano w nim takich szczegółów jak: liczba uczestników w zespole, 

wymiary boiska, bramek, piłki, czas trwania gry, ubiór uczestników, nie wspominając 

już o szczegółowych zasadach przebiegu gry i obowiązujących w tej dyscyplinie 

regułach. Taki stan rzeczy służy temu, aby lepiej zrozumieć wzorzec, czyli 

najbardziej ogólną istotę każdej dyscypliny sportowej, ponieważ to pozwala 

w sposób bardzo szeroki rozumieć także pojęcie sportu
685

.  

Od dyscypliny sportowej należy odróżnić dziedzinę sportu, która odnosi się do 

grupy dyscyplin określanych jedną wspólną nazwą, np. narciarstwo, łyżwiarstwo, 

akrobatyka oraz konkurencję sportową, która precyzyjnie określa, np. dystans do 

pokonania, styl jazdy oraz nakłada na zawodników inne dodatkowe wymogi 

określone w regulaminach sportowych. 

3. Dyscypliny sportu dopuszczone do uprawiania 

Na podstawie § 2.1 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1985 r. w sprawie dyscyplin 

sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia po 

raz pierwszy opracowano poniższy katalog dyscyplin sportu dopuszczonych do 

uprawiania (tab. 2): 

                                                       
680 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 10 i n. 
681 W. Osmólski, Stosunek sportu do wychowania fizycznego, LW, nr 4/1926, s. 368. 
682 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 24. 
683 Tamże, s. 24. 
684 Tamże, s. 24. 
685 Tamże, s. 24. 
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Tabela 2. Wykaz dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju w 1984 r. 

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTU DOPUSZCZONYCH DO UPRAWIANIA W KRAJU 

W 1984 r. 

Akrobatyka sportowa Skiboby   

Alpinizm i taternictwo jaskiniowe Skoki do wody   

Badminton Saneczkarstwo   

Baseball i softball 

Sporty techniczne 

amatorska radiolokacja 

sportowa 

Bieg na orientację modelarstwo sportowe 

Brydż sportowy sporty pożarnicze 

Dwubój zimowy  Sport balonowy   

Gimnastyka artystyczna Sport spadochronowy   

Gimnastyka sportowa 

Sporty lotnicze 

sportowe akrobacje 

samolotowe 

Hokej na trawie sportowe rajdy nawigacyjne 

Jeździectwo sport śmigłowcowy 

Judo Szybownictwo 

Kajakarstwo lotnictwo sportowe 

Kolarstwo Sporty motorowodne   

Koszykówka 

Sporty motorowe 

wyścigi i rajdy 

samochodowe 

Kręglarstwo 
wyścigi i rajdy 

motocyklowe 

Kulturystyka wyścigi żużlowe 

Lekkoatletyka wyścigi kartingowe 

Łucznictwo Sporty obronne   

Łyżwiarstwo figurowe Strzelectwo   

Łyżwiarstwo szybkie Szachy   

Narciarstwo Szermierka   

Narciarstwo wodne Tenis   

Pięciobój nowoczesny Tenis stołowy   

Piłka nożna Wędkarstwo   

Piłka ręczna Warcaby   

Piłka siatkowa Wioślarstwo   

Piłka wodna Żeglarstwo   

Pływanie Żeglarstwo lodowe   
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Ponadto dopuszczano w pewnym zakresie do uprawiania dalekowschodnie sztuki 
walki i płetwonurkowanie, jednak w oparciu o odrębne przepisy. Zarządzenie 
określało również dyscypliny, które mogły być uprawiane tylko przez mężczyzn 
zaliczano do nich: bobsleje, boks, hokej na lodzie, podnoszenie ciężarów, rugby 
i zapasy. 

Zarządzeniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 lipca 
1993 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do 
uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia

686
 rozszerzono katalog 

dyscyplin dopuszczonych do uprawiania obowiązujących uprzednio o: bilard, 
boccia, cyklotrial, goalball, golf, korfball, letni biathlon, letnie sporty obronne, 
modelarstwo sportowe (lotnicze, kosmiczne, kołowe i pływackie), radioorientację 
sportową, ringo, squash, softball, snooker, torball, triathlon, trójbój siłowy oraz 
wrotkarstwo. Dopuszczono również uprawianie dyscyplin pokrewnych w stosunku 
do wszystkich wymienionych w zarządzeniu. 

Kobietom zezwolono na uprawianie zapasów oraz podnoszenie ciężarów, 
jednak w dalszym ciągu wśród dyscyplin sportowych dopuszczonych do uprawiania 
w kraju wyłącznie dla mężczyzn pozostały: bobsleje, boks, hokej na lodzie i rugby 
oraz dyscypliny pokrewne w stosunku do wymienionych.  

Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej wprowadzono zmiany 
w przedmiocie dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania. Ustawodawca 
wprowadził katalog dyscyplin i dziedzin sportu, w jakich mogą działać polskie 
związki sportowe rezygnując jednocześnie z poprzednich regulacji w tym zakresie. 
Zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. 
w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie 
związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na 
tworzenie polskich związków sportowych

687
, polskie związki sportowe mogły 

działać w następujących dyscyplinach sportu (tab. 3), oraz w następujących 
dziedzinach sportu (tab. 4):  

Tabela 3. Wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe w 2001 r. 

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTU, W KTÓRYCH MOGĄ DZIAŁAĆ  

POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE W 2001 r. 

Badminton Kendo Piłka ręczna Taniec sportowy 

Baseball Kick-boxing Podnoszenie ciężarów Tenis 

Bieg na orientację Korfball Radioorientacja sportowa Tenis stołowy 

Boks Koszykówka Ringo Triathlon 

Bowling Kręglarstwo Rugby Unihokej 

Brydż sportowy Lekkoatletyka Skiboby Warcaby 

Golf Łucznictwo Snowboard Wędkarstwo 

Judo Łyżwiarstwo figurowe Szachy Wioślarstwo 

Hokej na trawie Pięciobój nowoczesny Szermierka Wrotkarstwo 

Ju jitsu Piłka nożna Taekwando WTF Wu-Shu 

                                                       
686 M. P. 1993 nr 36 poz. 370. 
687 Dz. U. 2001 nr 8 poz. 67. 
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Tabela 4. Wykaz dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe w 2001 r. 

WYKAZ DZIEDZIN SPORTU, W KTÓRYCH MOGĄ DZIAŁAĆ  

POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE W 2001 r. 

DZIEDZINA 

SPORTU 

DYSCYPLINY SPORTU 

WCHODZĄCE W SKŁAD 

DZIEDZINY SPORTU 

DZIEDZINA 

SPORTU 

DYSCYPLINY SPORTU 

WCHODZĄCE 

W SKŁAD DZIEDZINY 

SPORTU 

Akrobatyka 
Akrobatyka sportowa 

Narciarstwo 

Narciarstwo alpejskie 

Trampolina Narciarstwo klasyczne 

Alpinizm 

Wspinaczka wysokogórska Narciarstwo akrobatyczne 

Wspinaczka sportowa Narciarstwo artystyczne 

Alpinizm jaskiniowy Piłka 

siatkowa 

Piłka siatkowa 

Narciarstwo wysokogórskie Piłka siatkowa plażowa 

Biathlon 
Biathlon letni 

Płetwonur-

kowanie 

sportowe 

Pływanie w płetwach 

Biathlon zimowy Orientacja podwodna 

Bilard 
Pool bilard 

Pływanie 

długodystansowe 

Karambol Łowiectwo podwodne 

Piramida Snooker 

i bilard 

angielski 

Snooker 

Gimnastyka Gimnastyka sportowa Bilard angielski 

Gimnastyka artystyczna 

Sport lotniczy 

Akrobacja lotnicza 

Hokej na lodzie 
Hokej na lodzie Sport balonowy 

Hokej na łyżworolkach Sport lotniowy 

Jeździectwo 

Ujeżdżenie Sport motolotniowy 

WKKW Sport paralotniowy 

Skoki Sport samolotowy 

Woltyżerka Sport spadochronowy 

Powożenie zaprzęgów Sport śmigłowcowy 

Rajdy długodystansowe Sport szybowcowy 

Kajakarstwo 
Kajakarstwo klasyczne 

Modelarstwo lotnicze 

i kosmiczne 

Kajakarstwo górskie 

Sport 

motorowy 

Sport kartingowy 

Kajak polo Sport motocyklowy 

Karate 

Karate wg systemu WKF Sport samochodowy 

Kyokushinkai Sport żużlowy 

Shotokan Sport 

motorowodny 

i narciarstwo 

wodne 

Sport motorowodny 

Goju ryu Narciarstwo wodne 

Shorin ryu 

Sport 

pływacki 

Pływanie 

Gosoko ryu Pływanie synchroniczne 

Oyama karate Skoki do wody 

Doshinkan Piłka wodna 

Inne odmiany karate 
Sporty 

saneczkowe 

Saneczkarstwo 

Karate 

tradycyjne 

Karate wg systemu ITK Bobsleje 

Karate fudokan Skeleton 

Kolarstwo Kolarstwo szosowe Strzelectwo Strzelectwo kulowe 
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Kolarstwo torowe sportowe Strzelectwo śrutowe 

Kolarstwo przełajowe 

Strzelectwo z broni 

pneumatycznej 

Kolarstwo górskie 
Taekwondo 

Taekwondo ITF 

Cyklotrial Inne odmiany taekwondo 

Kulturystyka, 

fitness i trójbój 

siłowy 

Kulturystyka 
Zapasy 

Zapasy w stylu 

klasycznym 

Trójbój siłowy Zapasy w stylu wolnym 

Fitness Sumo 

Łyżwiarstwo 

szybkie 

Łyżwiarstwo szybkie 

Żeglarstwo 

Żeglarstwo 

Short track Żeglarstwo lodowe 

Modelarstwo 

sportowe 

Modelarstwo kołowe Żeglarstwo deskowe 

Modelarstwo pływające 

Morskie Żeglarstwo 

sportowe 

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 

2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, 

w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków 

i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych
688

 

wykreślono z katalogu dyscyplin, w których mogły działać polskie związki sportowe: 

baseball oraz piłkę nożną. Dodano natomiast takie dyscypliny jak: curling, 

speedreower oraz sumo. 

Do wykazu dziedzin, w których mogą działać polskie związki sportowe dodano: 

baseball (baseball i softball), piłkę nożną (piłkę nożną, piłkę nożną halową, piłkę 

nożną plażową), sport psich zaprzęgów (bikejorging, canicross, wyścigi psich 

zaprzęgów, pulka i skijorging). 

Nowy katalog dyscyplin sportowych, w których mogły działać polskie związki 

sportowe został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać 

polskie związki sportowe
689

. Opracowując nowy rejestr dyscyplin sportowych, 

w których mogą działać polskie związki sportowe wzięto pod uwagę dane dotyczące 

zasięgu i potencjału rozwojowego danej dyscypliny sportu, a także stopień jej 

zorganizowania. Na tej podstawie zrezygnowano z podziału na dyscypliny oraz 

dziedziny sportowe i utworzono jeden katalog dyscyplin, w których mogą działać 

polskie związki sportowe (tab. 5): 

Tabela 5. Wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe w 2009 r. 

WYKAZ DYSCYPLIN SPORTU, W KTÓRYCH MOGĄ DZIAŁAĆ POLSKIE 

ZWIĄZKI SPORTOWE W 2009 r. 

Akrobatyka Kulturystyka, fitness i trójbój siłowy Sport psich zaprzęgów 

Badminton Lekkoatletyka Sport taneczny 

Baseball i softball Łucznictwo Sporty górskie 

Biathlon Łyżwiarstwo figurowe Strzelectwo sportowe 

                                                       
688 Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1888. 
689 Dz. U. 2009 nr 147 poz. 1196. 
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Bilard Łyżwiarstwo szybkie Sporty saneczkowe 

Boks Muaythai Sumo 

Bowling Modelarstwo sportowe Szachy 

Brydż sportowy Narciarstwo Szermierka 

Curling Orientacja sportowa Taekwondo ITF 

Gimnastyka Pięciobój nowoczesny Taekwondo WTF 

Golf Piłka nożna Tenis 

Hokej na lodzie Piłka ręczna Tenis stołowy 

Hokej na trawie Piłka siatkowa Triathlon 

Jeździectwo Płetwonurkowanie sportowe Unihokej 

Judo Podnoszenie ciężarów Warcaby 

Ju jitsu Radioorientacja sportowa Western i Rodeo 

Kajakarstwo Ringo Wędkarstwo 

Karate Rugby Wioślarstwo 

Karate fudokan Skiboby Wrotkarstwo 

Karate tradycyjne Snooker i bilard angielski Wu-Shu 

Kendo Snowboard Zapasy 

Kick-boxing Speedrower Żeglarstwo 

Kolarstwo Sport lotniczy   

Korfball Sport motorowy   

Koszykówka 
Sport motorowodny i narciarstwo 

wodne   

Kręglarstwo Sport pływacki   

 

Katalog nie stanowił zamkniętego wykazu dyscyplin sportu, w których mogły 

działać właściwe polskie związki sportowe. Założeniem było umieszczenie 

w wykazie dyscyplin o dużym stopniu powszechności i zasięgu ich uprawiania, 

o wysokim stopniu zorganizowania i perspektywie rozwoju tych dyscyplin, 

ponieważ zakładano, że z biegiem lat będą powstawać nowe dyscypliny sportu, 

których kształtu i zasad nie dało się wówczas przewidzieć
690

.  

W ustawie o sporcie z 2010 r. ustawodawca całkowicie odstąpił od określania 

terminu „dyscyplina sportowa”, ponieważ pojęcie to było niedookreślone
691

. 

W związku z tym ustawa o sporcie w ogóle nie posługuje się określeniem dyscyplina 

sportowa, a jedynie pojęciem sport. Odstąpiono jednocześnie od tworzenia katalogu 

dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe i zastąpiono go 

wykazem polskich związków sportowych, które organizują i prowadzą współ-

zawodnictwo w danym sporcie (tab. 6): 

                                                       
690 W. Cajsel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym…, s. 81. 
691 Tenże, Ustawa o sporcie. Komentarz…, s. 43 i n. 
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Tabela 6. Wykaz polskich związków sportowych na 26.07. 2018 r. 

WYKAZ POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 2018 r. 

Aeroklub Polski, Polski Związek Motorowy, 

Polska Federacja Petanque–Polski 
Związek Sportowy 

Polski Związek Muaythai, 

Polski Związek Alpinizmu, Polski Związek Narciarski, 

Polski Związek Badmintona, Polski Związek Orientacji Sportowej, 

Polski Związek Baseballu i Softballu, Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego, 

Polski Związek Biathlonu, Polski Związek Piłki Nożnej, 

Polski Związek Bilardowy, Polski Związek Piłki Siatkowej, 

Polski Związek Bobslei i Skeletonu Polski Związek Płetwonurkowania, 

Polski Związek Bocci Polski Związek Pływacki, 

Polski Związek Bokserski, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, 

Polski Związek Brydża Sportowego, Polski Związek Przeciągania Liny, 

Polski Związek Curlingu, Polski Związek Rugby, 

Polski Związek Gimnastyczny, Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, 

Polski Związek Golfa, Polski Związek Snowboardu w likwidacji 

Polski Związek Hokeja na Lodzie, Polski Związek Squasha 

Polski Związek Hokeja na Trawie, Polski Związek Sportów Saneczkowych, 

Polski Związek Jeździecki, Polski Związek Sportów Wrotkarskich, 

Polski Związek Judo, Polski Związek Sportu Niesłyszących 

Polski Związek Ju-Jitsu, Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów 

Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Strzelectwa Sportowego, 

Polski Związek Karate, Polski Związek Sumo, 

Polski Związek Karate Tradycyjnego, Polski Związek Szachowy, 

Polski Związek Kendo, Polski Związek Szermierczy, 

Polski Związek Kickboxingu, Polski Związek Taekwon-do, 

Polski Związek Kolarski, Polski Związek Taekwon-do Olimpijskiego, 

Polski Związek Korfballu, Polski Związek Tańca Sportowego, 

Polski Związek Koszykówki, Polski Związek Tenisa Stołowego, 

Polski Związek Kręglarski, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, 

Polski Związek Kulturystyki, Fitness i 
Trójboju Siłowego, 

Polski Związek Triatlonu, 

Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Unihokeja, 

Polski Związek Łuczniczy, Polski Związek Wushu, 

Polski Związek Łyżwiarstwa 
Figurowego, 

Polski Związek Zapaśniczy, 

Polski Związek Łyżwiarstwa 
Szybkiego, 

Polski Związek Żeglarski, 

Polski Związek Motorowodny 
i Narciarstwa Wodnego  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, 
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Mimo, iż ustawa o sporcie nie zawiera katalogu dyscyplin sportu dopuszczonych 

do uprawiania to uwzględnia pewne postanowienia dające podstawę do uznania,  

iż określone dziedziny sportu są dopuszczone do uprawiania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 

tej ustawy utworzenie polskiego związku sportowego wymaga zgody Ministra 

Sportu, a art. 11 ust. 4 wprowadza ograniczenia ilościowe, w związku z czym polskie 

związki sportowe co do zasady mogą działać tylko w zakresie jednego sportu.  

Tym samym Minister Sportu udzielając zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego wskazuje dziedzinę sportu, w której polski związek sportowy może 

działać. Na tej podstawie można określić dyscypliny sportu, które zostały 

dopuszczone do uprawiania. Potwierdza to dodatkowo art. 16 ust. 1 tej ustawy, 

który upoważnia Ministra Sportu do sprawowania nadzoru nad działalnością 

polskich związków sportowych. 

Przedstawiony katalog polskich związków sportowych jest katalogiem 

zamkniętym. Powyższe wyliczenie stanowi odzwierciedlenie stanu faktycznego na 

dzień 26 lipca 2018 r., gdyż polskie związki sportowe łączą się lub kończą swoją 

działalność, a niekiedy w ich miejsce powstają nowe. Tym samym dyscypliny 

sportu, które organizowane są w ramach tych struktur stanowią zamknięty katalog 

dyscyplin dopuszczonych do uprawiania. Nie oznacza to jednak, że niedopusz-

czenie pewnych dyscyplin do uprawiania, jest jednoznaczne z zakazem ich 

uprawiania, a jedynie, że ma to wpływ na odpowiedzialność karną sportowca 

w przypadku spowodowania wypadku sportowego.  

4. Zakazy uprawiania niektórych dyscyplin sportu 

Już w czasach starożytnych w 393 r. n.e. cesarz Teodozjusz I Wielki ze względu 

na liczne wypadki sportowe zakazał organizowania igrzysk
692

. Musiało upłynąć 

wiele stuleci, zanim sport ponownie został zaakceptowany przez władze 

państwowe i uzyskał ochronę prawną. Po wielu nieudanych próbach wprowadzenia 

zakazów w zakresie uprawiania pewnych dyscyplin sportowych władze państwowe 

w większości krajów na świecie zaakceptowały fakt, iż sport uprawiany jest 

powszechnie, a wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń stoi w sprzeczności ze 

zwyczajem i tradycją społeczną. Mimo tego kodeksy karne co do zasady nie 

regulują kwestii odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe.  

Na przestrzeni lat pojawiały się postulaty wyeliminowania z życia społecznego 

pewnych dyscyplin sportowych poprzez zakaz ich uprawiania. Zakazy te 

w głównej mierze dotyczyły boksu. Już w 1750 r. parlament angielski zakazał walk 

bokserskich na terenie całej Anglii. Zakaz ten utrzymał się przez kilka lat, 

następnie na skutek lokalnych zarządzeń zakaz organizowania walk bokserskich 

obowiązywał w poszczególnych hrabstwach
693

.  

W drugiej połowie XIX wieku wprowadzono zakaz uprawiania boksu 

w niektórych stanach USA. Zakazy te z przerwami obowiązywały w niektórych 

regionach USA aż do 1920 r.
694

. Po dwóch śmiertelnych wypadkach na ringu 

czasowy zakaz uprawiania boksu został wprowadzony w Czechosłowacji
695

.  

                                                       
692 M. Michalik, Kronika sportu, Warszawa 1993, s. 61.  
693 S. Jędruch, Śmierć na ringu, PiŻ, nr 4/1969, s. 4. 
694 J. Sawicki, Ryzyko…, s. 75. 
695 Tamże, s. 80-81. 
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Liczne próby zablokowania walk bokserskich były podejmowane w Belgii 

i Szwecji, jednak mimo wielokrotnych usilnych zabiegów nie uchwalono ani 

w Belgii, ani w Szwecji zakazu uprawiania boksu, wprowadzono jednak liczne 

obostrzenia w zakresie środków bezpieczeństwa, w postaci elastycznych bandaży, 

ciężaru rękawic czy ochraniaczy na zęby
696

.  

Wszelkie próby usankcjonowania zakazu uprawiania sportu lub konkretnej 

dyscypliny sportowej kończyły się fiaskiem. Tradycja na danych terenach okazała 

się silniejsza niż wprowadzone zakazy i ludzie pomimo wprowadzanych przez 

władze państwowe ograniczeń nadal uprawiali niedozwolone dyscypliny sportu,  

co powodowało, że wprowadzane zakazy były nieskuteczne
697

.  

W Polsce nie sformułowano nigdy zakazu uprawiania konkretnej dyscypliny 

sportowej, choć jak wskazano uprzednio, istniały pewne kategorie sportów, których 

uprawianie było zarezerwowane tylko dla mężczyzn, np. boks, podnoszenie 

ciężarów, rugby, zapasy, hokej na lodzie. Pewne ograniczenia uzasadnione były 

poważnym niebezpieczeństwem, które mogło grozić zawodnikom lub ujemnym 

wpływem wychowawczym konkretnych gier na zawodników lub publiczność
698

. 

A. Gubiński twierdził, że uprawianie sportu jest zjawiskiem tak powszechnym, 

iż stało się tzw. realną sytuacją. Władze państwowe, które próbowały wprowadzić 

pewne ograniczenia w zakresie uprawiania sportu nie odniosły w tym względzie 

sukcesu, co ma związek ze społecznym przekonaniem, że naruszenia wywołane 

w toku gry lub walki sportowej nie uzasadniają odpowiedzialności karnej 

zawodnika, o ile nie zostały naruszone przy tym reguły sportowe
699

. 

J. Giezek również akcentował, iż z jednej strony pewne dyscypliny sportu takie 

jak boks czy wyścigi samochodowe z uwagi na szczególnie niebezpieczny charakter 

powinny być zabronione. Podkreślał jednak, że prawo nie może zabraniać pewnych 

obszarów aktywności ludzkiej, zwłaszcza takich, które mają wieloletnią tradycję 

i „historyczną legitymację”, ponieważ zakazanie ich mogłoby zmniejszyć przysłu-

gujące jednostce swobody, a to z kolei mogłoby doprowadzić do oporu ze strony 

osób, których prawa zostałyby ograniczone
700

.  

Podobne stanowisko prezentował J. Sawicki, twierdząc, iż każde państwo może 

w każdej chwili na podstawie swych suwerennych uprawnień według swobodnego 

uznania delegalizować każdą gałąź sportu. Może całkowicie lub częściowo zakazać 

jej uprawiania lub uzależnić dopuszczenie danej dyscypliny do uprawiania dopiero 

po spełnieniu dodatkowych warunków. Zazwyczaj normy prawne wprowadzające 

zakazy uprawiania pewnych dyscyplin sportowych stają się „martwą literą”, 

ponieważ nawyki i przyzwyczajenia od dawna zakorzenione na różnych terenach 

są silniejsze. Innymi słowy, zwyczaj całkowicie wyłącza zakaz, dlatego władze 

państwowe z dużą ostrożnością podchodzą do wydawania takich zakazów
701

. 

W doktrynie dostrzega się rozbieżność stanowisk co do tego, kto i w jakiej 

formie powinien ustanowić zakaz uprawiania danej dyscypliny sportu oraz, czy 

                                                       
696 J. Sawicki, Kolejna porażka prawników na ringu, Kulisy, nr 39/1966, s. 4. 
697 Tenże, Ryzyko w sporcie…, s. 62. 
698 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1185. 
699 Tamże, s. 1178. 
700 J. Giezek, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne…, s. 159. 
701 J. Sawicki, Zakazana…, s. 31; tenże, Ryzyko sportowe…, s. 61. 
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zakaz powinien być wysłowiony wprost czy w sposób dorozumiany. Jedni 

uważają, że zakaz taki powinien być wydany przez władze państwowe
702

, inni zaś, 

że przez organy sportowe
703

.  

Z informacji uzyskanych w Departamencie Sportu Wyczynowego wynika,  

iż aktualnie w Polsce nie istnieje żaden wykaz dyscyplin sportu, których nie można 

uprawiać na terenie kraju.  

5. Kategorie dyscyplin sportowych 

Dyscypliny sportowe dzieli się na kategorie ze względu na sporty oparte na 

współzawodnictwie oraz sporty oparte na założeniu walki
704

. Do pierwszej kategorii 

zalicza się dyscypliny sportowe, w których uczestnicy dążą do osiągnięcia jak 

najlepszych rezultatów, a do drugiej sporty, w których współzawodnicy dążą do 

pokonania siebie nawzajem.  

A. Gubiński rozbudowuje kategorię gier-walk i dzieli je na kolejne dwie 

podgrupy. Do pierwszej zalicza dyscypliny, w których znaczenie ma orientacja, 

refleks, sprawność, np. ping-pong, tenis, siatkówka, koszykówka czy piłka nożna. 

Natomiast do drugiej podgrupy zalicza dyscypliny, w których znaczenie ma siła 

fizyczna, np. boks czy zapasy
705

. 

Podobny podział proponuje M. Sośniak, który dzieli dyscypliny sportowe 

zgodnie z koncepcją styku fizycznego. Zalicza poszczególne dyscypliny do dwóch 

kategorii. W pierwszej są dyscypliny, w których jakikolwiek kontakt fizyczny 

zawodników jest wykluczony, np. skok wzwyż, pływanie czy wioślarstwo. 

Natomiast w drugiej kontakt fizyczny zawodników jest dopuszczalny, a nawet 

wskazany, np. boks, piłka nożna, rugby, zapasy, piłka nożna, piłka ręczna
706

. 

Klasyfikację opierającą się na koncepcji styku przyjmuje także W. Kłyszejka, 

który rozróżnia walkę sportową bezpośrednią i pośrednią. Walka bezpośrednia 

charakteryzuje się prawem do fizycznego kontaktu z przeciwnikiem, natomiast 

walka pośrednia odznacza się brakiem takiego prawa
707

. 

Uważam, że prezentowany przez M. Sośniaka podział dyscyplin sportowych, 

zgodnie z teorią styku fizycznego nie jest wyczerpujący. Zmodyfikowany podział 

dyscyplin sportowych opartych na kontakcie fizycznym zawodników prowadzi do 

rozróżnienia dyscyplin sportowych na takie, w których kontakt fizyczny jest: 

 wykluczony, np.: szachy, brydż; 

 niedopuszczalny, a naruszenie tego zakazu może sprowadzić na zawodników 

niebezpieczeństwo spowodowania wypadku sportowego, np.: żużel, kolarstwo, 

biegi; 

                                                       
702 W. Świda, Prawo karne…, s. 125; A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1185; tenże, Wyłączenie 

bezprawności czynu…, Warszawa 1961, s. 103; J. Sawicki, Ludzie…, s. 367; tenże, Ryzyko w sporcie…,  

s. 9;  
703 M. Siewierski, Kodeks karny…, s. 59. 
704 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 101. 
705 Tamże, s. 101 i n. 
706 M. Sośniak, Z zagadnień…, s. 68 i n. 
707 W. Kłyszejko, Wstępne rozważania z zakresu teorii walki sportowej, KF, nr 7-8/1960, s. 442 i n.; tenże, 

Badania nad treścią i charakterem walki sportowej w grach zespołowych, Warszawa 1963, s. 18 i n. 
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 dopuszczalny w granicach wyznaczonych regułami sportowymi, np.: piłka 

nożna, piłka ręczna, hokej na lodzie; 

 konieczny, ponieważ stanowi sens danej dyscypliny sportu, np.: boks, zapasy, 

judo. 

Klasyfikacja dyscyplin sportowych w oparciu o koncepcję styku prowadzi 

zdaniem S. Jędrucha do wyselekcjonowania dyscyplin sportowych, które z punktu 

widzenia ich uprawiania mogą być bezpieczne lub niebezpieczne
708

. Podkreślał 

jednak, że za kryterium podziału dyscyplin sportowych na bezpieczne i niebez-

pieczne należy przyjąć istotę dyscypliny sportowej, a nie sposób jej uprawiania, 

który może rodzić większe lub mniejsze niebezpieczeństwo, zwłaszcza w zależności 

od stopnia wykorzystania urządzeń technicznych, mechanicznych itp.
709

.  

Do sportów bezpiecznych zaliczał te uprawiane „człowiek obok człowieka”,  

a do sportów niebezpiecznych „człowiek przeciwko człowiekowi”. Twierdzi 

jednak, że podział ten nie jest idealny i ostatecznie dzieli dyscypliny sportowe na 

cztery grupy: wyczyny, wyścigi, gry i walki sportowe.  

Mianem wyczynów, czyli popisów indywidualnych lub zespołowych obejmuje 

m.in.: rzuty dyskiem, oszczepem, młotem, pchnięcie kulą, strzelectwo, łucznictwo, 

gimnastykę, jazdę figurową na lodzie, skoki w dal, skoki wzwyż, skoki o tyczce, 

trójskok, podnoszenie ciężarów itp. Wskazane dyscypliny określił jako całkowicie 

bezpieczne ze względu na stosunek zawodników do siebie, gdyż nie tylko nie 

występują oni przeciwko sobie, lecz stosunkowo daleko od siebie. Ponadto 

w konkurencjach zespołowych przeciwnicy nie występują jako rywale, ale jako 

współwykonawcy
710

.  

Drugą grupę sportów stanowią wyścigi, czyli dyscypliny sportu polegające na 

pokonywaniu w jak najlepszym czasie przestrzeni na lądzie, wodzie i w powietrzu. 

Należą tu takie dyscypliny jak: biegi lekkoatletyczne zarówno płaskie, z przeszko-

dami, jak i przez płotki, biegi łyżwiarskie, narciarskie, slalomy, ślizgi na sankach, 

bobslejach czy bojerach, pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo, kolarstwo torowe 

i szosowe, wyścigi motocyklowe i samochodowe itp. Sporty te organizowane są na 

zasadzie bezpośredniej sportowej rywalizacji, a o zwycięstwie w tych dyscy-

plinach decyduje porównywanie czasów. Wszystkie te konkurencje powinny być 

uprawiane w taki sposób, że zawodnik od zawodnika powinien być oddalony 

i przeciwnicy nie powinni sobie nawzajem szkodzić, jak to ma miejsce  

np. w pływaniu. Jednak wiele wymienionych w tej kategorii dyscyplin sportowych 

właśnie polega na bezpośredniej rywalizacji, np. blokowaniu toru przeciwnika,  

co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla uczestników współzawodnictwa 

sportowego
711

.  

Kolejną kategorię sportów według S. Jędrucha tworzą gry zarówno te 

zespołowe, jak i indywidualne, np.: piłka nożna, ręczna, rugby, koszykówka, 

siatkówka, hokej na lodzie i na trawie, tenis ziemny, stołowy, kometka itp. Przez 

grę indywidualną należy rozumieć taką rywalizację, w której po każdej stronie 

                                                       
708 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 86-104. 
709 Tenże, Niektóre cywilnoprawne…, s. 20 i n. 
710 Tamże, s. 21. 
711 Tamże, s. 21. 
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występuje tylko jeden zawodnik. Wszystkie wymienione w tej kategorii dyscypliny 

można podzielić z kolei na takie, podczas których grający mogą poruszać się po 

całym terenie gry albo tylko po jego określonej części
712

.  

Czwarta grupa dyscyplin sportowych to walki sportowe, wśród których 

wymienia się przede wszystkim boks, dżudo, zapasy i szermierkę. Istotą tych 

dyscyplin sportowych jest bezpośrednia walka sportowców określona regułami
713

.  

A. J. Szwarc dokonuje podziału dyscyplin sportowych na trzy kategorie ze 

względu na działania powodujące naruszenie nietykalności cielesnej drugiego 

sportowca. Są to zachowania powodujące lżejsze uszczerbki na zdrowiu, jak 

i poważniejsze dolegliwości. Do pierwszej grupy zalicza sporty kontaktowe, 

tj. boks, zapasy, szermierka, których istotą jest naruszenie nietykalności cielesnej 

przeciwnika, a ich uprawianie bez takich naruszeń w ogóle byłoby niemożliwe. 

Dyscypliny te bywają uprawiane bez powodowanie poważniejszych następstw 

tj. śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu, zniszczenie mienia lub narażenie na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

to jednak takie następstwa lub niebezpieczeństwa towarzyszą uprawianiu tych 

dyscyplin, mimo iż konsekwencje te nie są nieuchronne
714

.  

Do drugiej grupy kwalifikuje sporty drużynowe, tj. piłka nożna, piłka ręczna, 

piłka siatkowa, hokej na lodzie czy na trawie, których istota wprawdzie nie 

wymaga naruszenia nietykalności cielesnej przeciwnika, jednak do takich naruszeń 

niejednokrotnie dochodzi i niekiedy skutki tych naruszeń są poważniejsze niż tylko 

lekki uszczerbek na zdrowiu. Dyscypliny te charakteryzują się pewną nieodzow-

nością naruszenia nietykalności cielesnej przeciwnika, natomiast poważniejsze 

skutki nie są w tych sportach nieuchronne
715

. 

Trzecią kategorię tworzą pozostałe dyscypliny sportowe, np.: badminton, tenis 

ziemny lub stołowy, piłka siatkowa, w których, ani naruszenie nietykalności 

cielesnej, ani żadne poważniejsze konsekwencje nie są ani konieczne, ani 

nieuchronne. W tej grupie dyscyplin sportowych dochodzi niekiedy do naruszenia 

nietykalności cielesnej współuczestnika sportowego, ale zdarza się to niezwykle 

rzadko
716

.  

Wyżej zaproponowane podziały są jednak niewyczerpujące. Stawiając 

bezpieczeństwo jako kryterium podziału dyscyplin sportowych należy rozróżnić 

cztery grupy dyscyplin sportowych: 

 bezpieczne, w których nie ma ryzyka wystąpienia wypadku sportowego 

z uwagi na brak jakiegokolwiek styku fizycznego pomiędzy zawodnikami, 

np.: szachy, brydż, pływanie, warcaby; 

 względnie bezpieczne, w których co do zasady ryzyko wystąpienia wypadku 

sportowego jest niewielkie, ale nie można go całkowicie wykluczyć,  

np.: ping-pong, tenis, lekkoatletyka, akrobatyka, łyżwiarstwo figurowe, bilard, 

kolarstwo, fitness, curling, golf, kręgarstwo, łucznictwo, strzelectwo, taniec 

sportowy, narciarstwo, biegi; 

                                                       
712 Tamże, s. 22. 
713 Tamże, s. 22 i n. 
714 A. J. Szwarc, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 65 i n., tenże, Znaczenie zgody…, s. 110. 
715 Tenże, Wyłączenie odpowiedzialności karnej…, s. 66, tenże, Znaczenie zgody…, s. 110. 
716 Tenże, Wyłączenie odpowiedzialności karnej…, s. 66. 
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 względnie niebezpieczne, w których istnieje realne ryzyko wystąpienia 

wypadku sportowego, jest to grupa dyscyplin, w których kontakt fizyczny 

zawodników nie jest konieczny, ale jest dozwolony regułami sportowymi,  

np.: piłka nożna, piłka ręczna, hokej na lodzie, szermierka, łyżwiarstwo 

szybkie; 

 niebezpieczne, których istotą:  

a) jest naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika, a zatem ryzyko 

wystąpienia negatywnych następstw jest nie tylko możliwe, ale 

i prawdopodobne, np. boks; 

b) jest pokonanie własnych słabości, a ryzyko wystąpienia negatywnych 

następstw przeważnie nie jest zależne od człowieka, lecz ma związek 

z siłą wyższą, np.: alpinizm; 

c) są wszelkiego rodzaju wyścigi motorowe, a ryzyko wystąpienia nega-

tywnych następstw zależy zarówno od czynników ludzkich, technicz-

nych, jak i siły wyższej, np.: żużel, wyścigi samochodowe, rajdy. 

Niektóre z przytoczonych podziałów budzą zastrzeżenia, ponieważ są 

niewyczerpujące albo nieprecyzyjne. Pewne dyscypliny sportu trudno w ogóle 

zakwalifikować do konkretnej kategorii, np.: ze względu na ich pozornie 

bezpieczny charakter. Rzut oszczepem czy też rzut młotem to w gruncie rzeczy 

bezpieczne dyscypliny sportu, w których co do zasady nie dochodzi do kontaktu 

fizycznego z innymi zawodnikami, a jednak przytoczone wcześniej wypadki 

sportowe udowadniają, że dyscypliny te nie są całkiem wolne od niebezpieczeństw 

i wypadki niekiedy się zdarzają podczas ich uprawiania. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić czy żużel jest dyscypliną względnie 

niebezpieczną, czy już niebezpieczną i jak uplasować żużel pod kątem koncepcji 

styku fizycznego. Teoretycznie podczas wyścigu żużlowego zawodnicy nie mają 

ze sobą kontaktu fizycznego, co więcej kontakt fizyczny jest zabroniony, a jednak 

to takiego kontaktu dochodzi i prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji. Ilość 

wypadków śmiertelnych w żużlu raczej skłania do traktowania go jako dyscypliny 

niebezpiecznej. 

Niemniej mimo licznych zagrożeń płynących z uprawiania niektórych dyscyplin 

sportu nie zostały one zakazane. Prowadzi to do wniosku, że dopóki są zawodnicy, 

którzy chcą uprawiać daną dyscyplinę sportu, do tego znajdują się sponsorzy, 

którzy uprawianie jej popierają i kibice, którzy chcą uczestniczyć w widowiskach 

sportowych propagujących te niebezpieczne sporty, dotąd dyscypliny te będą 

dopuszczone do uprawiania. 

Tym samym należy przyjąć, iż nie jest istotne to, do której kategorii zalicza się 

dana dyscyplina sportu, lecz to jakie skutki wywołuje zachowanie się sprawcy 

podczas współzawodnictwa sportowego, które doprowadza do wypadku 

sportowego. W toku uprawiania konkretnej dyscypliny sportu podejmowane są 

różne działania i zaliczenie określonej dyscypliny sportu do jednej sprecyzowanej 

kategorii nie upoważnia jeszcze do jednolitego traktowania wszystkich działań 

podjętych w trakcie współzawodnictwa sportowego. 
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ROZDZIAŁ VII  

Zgodność zachowania z regułami sportowymi 

1. Wymóg przestrzegania reguł sportowych 

Uprawianie sportu w zorganizowanej formie wymaga ujednoliconych reguł 

sportowych, które obowiązują wszystkich uczestników danej dyscypliny sportu. 

Tylko sytuacja, w której wszyscy rywale podlegają tym samym wymogom 

i przestrzegają tych samych norm, umożliwia uczciwe współzawodnictwo sportowe 

i sprawiedliwe porównywanie wyników sportowych
717

. 

Jednym z warunków koniecznych wyłączenia bezprawności czynu ze względu 

na dozwolone ryzyko sportowe jest zgodność zachowania z regułami sportowymi. 

Jest to stanowisko niemalże jednomyślne
718

. Nie oznacza to oczywiście,  

że w doktrynie nie ma rozbieżności w sposobie interpretowania reguł sportowych 

jako przesłanki ryzyka sportowego.  

M. Sośniak twierdzi, że reguły sportowe zajmują centralne miejsce w ocenie 

odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe. Zachowanie sportowe to 

zachowanie zgodne z regułami danej dyscypliny sportu. Zasady odpowiedzialności 

dotyczące wypadków sportowych odnoszą się tylko do takich zdarzeń, które są 

następstwem uprawiania sportu, a sportem jest taka działalność, która przebiega 

w warunkach poszanowania reguł sportowych
719

. 

L. Gardocki uważa, że najważniejszym elementem ryzyka sportowego jest 

przestrzeganie reguł sportowych danej dyscypliny sportu. Chodzi zwłaszcza 

o grupę reguł, która ma na celu bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów
720

. 

Podobne stanowisko prezentuje M. Cieślak, który twierdzi, że dane zachowanie 

się uczestnika gry sportowej musi być zgodne z regułami należącymi do 

uprawianej dyscypliny. Uważa jednocześnie, że wymóg przestrzegania wszystkich 

reguł przyjętych w sporcie byłoby zbyt daleko idący
721

.  
Również M. Bojarski wymienia wśród przesłanek kontratypu ryzyka 

sportowego, aby zachowanie zgodne było z regułami sportowymi przypisanymi do 

                                                       
717 E. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe…, s. 139. 
718

 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1184 i n.; A. Zębik, Prawo karne w zarysie…, s. 191; M. Cieślak, 

Polskie prawo karne…, s. 242; W. Wolter, K. Buchała, Wykład prawa karnego…, s. 192; J. Śliwowski, 

Prawo karne…, s. 186; K. Buchała, Prawo karne…, s. 284; I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 218; 

W. Świda, Prawo karne. Część ogólna…, s. 125; M. Bojarski, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1447; 

J. Warylewski, Prawo karne…, s. 257; L. Gardocki, Prawo karne…, s. 136; M. Dietrich, B. Namysłowska-

Gabrysiak, Prawo karne-część ogólna…,s. 118; K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne…, s. 142; 

M. Gałązka, Prawo karne…, s. 125; M. Mozgawa, Prawo karne materialne…, s. 245; A. Marek, Prawo 

karne…, s. 179-182; M. Surkont, Prawo karne…, s. 107; M. Bojarski, J. Gizek, Z. Sienkiewicz, Prawo 

karne…, s. 158; R. A. Stefański, Glosa…, s. 156-163; I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, 

Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 68 in.; J. Sawicki, Ryzyko…, s. 9 i n. 
719 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 41. 
720 L. Gardocki, Prawo karne…, s. 127. 
721 M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 242. 
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danej dyscypliny sportu. Dodaje jednak, że nie należy uzależniać odpowie-
dzialności karnej od ich przestrzegania

722
. 

A. Gubiński wskazuje na dwa sposoby naruszenia reguł, a mianowicie poprzez 
podjęcie zakazanego przez przepisy sportowe ruchu bądź poprzez użycie nieprze-
pisowego sprzętu. Obydwa rodzaje naruszenia reguł zwiększają prawdopodo-
bieństwo niebezpieczeństwa grożącego uczestnikowi gry lub walki sportowej

723
.  

I. Andrejew uważa, że jeśli przestrzegane są reguły danej dyscypliny sportu 
czyny karalne nie są przestępstwami

724
. 

Zdaniem I. Zgolińskiego warunkiem niezbędnym do wyłączenia bezprawności 
wypadków sportowych jest przestrzeganie reguł sportowych uprawianej 
dyscypliny. Reguły mogą mieć charakter formalny, ale mogą być również ustalane 
w drodze zwyczaju powszechnie przyjętego podczas uprawiania danej dyscypliny

725
.  

L. Lernell dodaje, że wykroczenie poza ramy regulaminu musi być traktowane 
tak jak każdy czyn człowieka powodujący odpowiedzialność karną

726
.  

S. Jędruch także przypisuje regułom sportowym doniosłą rolę i wymienia je 
jako jeden z wymogów niezbędnych do wyłączenia odpowiedzialności karnej za 
wypadek sportowy

727
.  

Podobnie B. Popielski pisze, że skoro walka bokserska odbywa się w granicach 
przestrzegania reguł określonych w Regulaminie Związku Bokserskiego to ani 
sprawcy wypadku sportowego, ani organizatorom zawodów nie można postawić 
zarzutów

728
. 

J. Sawicki również wymaga, aby zawodnicy przestrzegali obowiązujących 
w danej dziedzinie sportu reguł i zasad. Poza regułami przypisanymi do danej 
dyscypliny sportu nakłada także obowiązek, aby przestrzegane były zasady fair 
play729.  

A. J. Szwarc zgłasza w zakresie przestrzegania reguł sportowych pewne 
wątpliwości. Jego zdaniem z uwagi na różnorodny charakter reguł sportowych 
niektóre z nich w ogóle nie służą ochronie dóbr prawnych, a z kolei w pewnych 
dyscyplinach naruszenie reguł bywa niekiedy nieuniknione

730
. 

A. Szpunar twierdzi, iż w niektórych dyscyplinach sportu, np. boksie, 
skrupulatne przestrzeganie reguł sportowych ma na celu zminimalizowanie 
niebezpieczeństw uszkodzenia ciała, jednak przestrzeganie reguł sportowych nie 
stanowi jedynego miernika poprawności zachowania sportowców

731
.  

Uważam, że wymóg, aby zachowanie sprawcy zgodne było z regułami 
sportowymi stanowi bezwzględną przesłankę ryzyka sportowego jako kontratypu. 
Natomiast naruszenie reguł sportowych skutkuje pociągnięciem sprawcy do 
odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku sportowego. Reguły 
sportowe mają jednak różnoraki charakter i nie można wszystkim bez wyjątku 
przypisać pewnej doniosłości prawnej.  

                                                       
722 M. Bojarski Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1446. 
723 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1186. 
724 I. Andrejew, Zasady prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1964, s. 69. 
725

 I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 68 in. 
726 L. Lernell, Wykład prawa karnego…, s. 185. 
727 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 14 i n. 
728 B. Popielski, O wypadkach …, s. 293 i n., s. 319.  
729 J. Sawicki, Ryzyko…, s. 10. 0 
730 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 125 i n. 
731 A. Szpunar, Zgoda uprawnionego…, s. 51 i n. 
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2. Reguła a zasada 

W języku potocznym pojęcia „reguła” i „zasada” często używane są zamiennie. 

W słownikach
732

 terminy te traktowane są niemalże jak synonimy i definiowane są 

jako określony lub wymagany sposób postępowania. Różnice znaczeniowe można 

zaobserwować, rozważając znaczenia wyrazów pokrewnych. Słowo „reguła” 

można powiązać z czasownikami regulować, ustalać, normować, porządkować
733

, 

natomiast wyraz „zasada” z czasownikami zasadzać się, wynikać z czegoś, 

bazować na czymś, mieć za podstawę, zależeć od czegoś oraz przymiotnikami: 

zasadniczy, nadrzędny, podstawowy, fundamentalny, pierwotny, ważny, główny, 

kluczowy, istotny, generalny, bezwzględny, decydujący, strategiczny
734

. Termin 

„zasada” jest więc pojęciem szerszym, ponieważ po pierwsze oznacza normę, czyli 

określony sposób postępowania, a po drugie, przypisuje tej normie pewną wagę
735

. 

Zarówno reguły, jak i zasady są normami, ponieważ stanowią o tym,  

co powinno się czynić. Oba pojęcia wynikają z obowiązku lub powinności i można 

je sformułować za pomocą podstawowych wyrażeń nakazu, przyzwolenia i zakazu. 

Zarówno zasady, jak i reguły stanowią powód konkretnych wymaganych sądów 

powinnościowych, nawet jeśli powody te są różnego rodzaju. Rozróżnienie między 

regułami a zasadami sprowadza się zatem do rozróżnienia dwóch rodzajów norm.
 

Najczęściej stosuje się kryterium generalności, zgodnie z którym zasady  

są normami o wysokim, a reguły o relatywnie niskim stopniu generalności
736

. 

Według R. Dworkina między regułami a zasadami jest różnica o charakterze 

logicznym, która uwidacznia się w sposobie wykonywania obowiązków przez nie 

formułowanych, dlatego ta sama wypowiedź normatywna nie może być 

jednocześnie regułą i zasadą. Reguły stosowane są bezwzględnie albo wcale, 

natomiast zasady nie pełnią roli ostatecznej. Zasady dają pewne wskazówki, które 

mają stanowić argument za przyjęciem wskazanego przez nie rozwiązania, nie 

wyklucza to jednak istnienia innych, konkurencyjnych zasad
737

. 

Innymi słowy, reguły przesądzają o charakterze przyszłego układu świata, 

zgodnie z określonymi wcześniej parametrami czasowymi i przestrzennymi 

umożliwiającymi precyzyjne określenie tego, co ma powstać. Natomiast zasady 

wyznaczają tylko ogólny kierunek tych zmian
738

. 

Podobne stanowisko zajmuje R. Alexy, który uważa, że zasady są normami, 

które nakazują, żeby coś było realizowane w możliwie dużym zakresie w stosunku 

do możliwości prawnych i rzeczywistych. Tym samym zasady stanowią nakazy 

optymalizacji, które mogą być spełnione w różnym stopniu. Reguły natomiast są 

normami, które mogą być lub nie mogą być spełnione. Jeśli dana reguła 

obowiązuje to należy uczynić tylko to, czego ta reguła wymaga
739

.  

                                                       
732

 Por. Słownik języka polskiego; Słownik poprawnej polszczyzny. 
733 Por. W. Broniarek, Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów, Warszawa 2010, s. 835 
734 Por. tamże, s. 835 
735 M. Masztalerz, O standardach rachunkowości. Zasady czy reguły, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości, Warszawa 2012, s 123. 
736 R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010, s. 75. 
737 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, (tłum.) T. Kowalski, Warszawa 1998, s. 155 i n., 381. 
738 M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2014, s. 54 i n.  
739 R. Alexy, Teoria praw…, s. 78. 
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Zasady nie zawierają nakazów definitywnych, lecz nakazy prima facie. Zasady 

przedstawiają powody, które mogą zostać usunięte poprzez wskazanie powodów 

przeciwstawnych, przy czym zasada nie rozstrzyga, w jaki sposób ustalić stosunek 

pomiędzy tymi powodami. Zasady obywają się bez treści wyznaczonej w zasadach 

przeciwstawnych i rzeczywiste możliwości
740

.  

Natomiast reguły wymagają, aby czynić dokładnie to, co nakazują. Zawierają 

one konkretne ustalenia o charakterze definitywnym w obrębie możliwości 

prawnych i rzeczywistych
741

. 

Przykładem zasad w sporcie są zasady fair play, które dają jedynie wskazówki 

jak zawodnik powinien się zachowywać wobec kolegów, przeciwników czy 

sędziów. Natomiast reguły sportowe definitywnie wskazują, które zachowania są 

prawidłowe i tolerowane, a które nie.  

3. Pojęcie reguł sportowych 

Już w 776 r. p.n.e. odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie
742

 i nie byłoby to 

możliwe bez wcześniejszego ustalenia pewnych reguł organizacyjnych ani tym 

bardziej reguł sportowych, które początkowo kształtował zwyczaj. Już wówczas 

znano również reguły dyscyplinarne, które wymierzane były przez arbitrów 

zwanych hellenodikajami. Niezdyscyplinowany zawodnik otrzymywał karę chłosty 

od arbitra wyposażonego w specjalny kij natychmiast po dokonaniu przewinienia
743

.  

Pierwsze reguły sportowe zupełnie inaczej sankcjonowały naruszenie nietykal-

ności cielesnej przeciwnika niż ma to miejsce w dzisiejszych czasach,  

np.: w przypadku śmierci jednego z zawodników w trakcie walki nie przyznawano 

zwycięzcy nagrody, ale usuwano go z igrzysk jako samowolnego zabójcę. Jednak 

takiego zawodnika nie spotykała żadna sankcja karna, ale wymierzano mu karę 

sportową
744

. Już 500 lat p.n.e. śmierć w trakcie walki sportowej traktowana była 

jako nieszczęśliwy wypadek i nie przypisywano jej sprawcy winy mając na uwadze 

nie tylko sam skutek, ale również zamiar sportowca
745

. Takie rozwiązania były 

konsekwencją pewnych ustalonych wcześniej reguł.  

Aktualnie mianem reguł sportowych określa się nie tylko zasady przebiegu 

walki lub gry, ale także zasady określające kto, w jakich warunkach oraz w jakich 

okolicznościach może uprawiać konkretną dyscyplinę sportową
746

. Reguły 

sportowe definiuje się jako: 

 wypowiedzi, wyrażenia i wskazania, które stanowią generalne normy 

postępowania dotyczące zachowań określanych mianem uprawiania sportu, 

w formie udziału w grze lub walce sportowej, których adresatami są sportowcy, 

czyli uczestnicy tej gry lub walki
747

;  

                                                       
740 Tamże, s. 87. 
741 Tamże, s. 87. 
742 R. Gostkowski, Sport w starożytności, Warszawa 1959, s. 115. 
743 Tamże, s. 68. 
744 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 15. 
745 Tamże, s. 17. 
746 Tamże, s. 104. 
747 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 63. 
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 sposób wyraźny lub dorozumiany, ogólne zasady regulujące sposób 

uprawiania danej dyscypliny sportowej, przebieg walki czy gry sportowej oraz 

normy stanowione pod groźbą stosowania pewnych sankcji
748

;  

 zasady bezpieczeństwa oraz zasady określające, w jaki sposób powinno być 

zabezpieczone miejsce i przebieg walki lub gry sportowej
749

; 

 reguły dotyczące zakresu ruchów, jak również wytyczne dotyczące cech, 

którym odpowiadać powinien sprzęt sportowy i inne
750

; 

 wszelkie zasady określające sposób uprawiania konkretnej dyscypliny sportu, 

przebieg walki lub gry sportowej oraz zasady bezpieczeństwa, jakie powinny 

być zachowane podczas współzawodnictwa sportowego
751

; 

 normy postępowania kierowane do określonej grupy ludzi wyodrębnionej 

z uwagi na charakter prowadzonej działalności sportowej, czyli zarówno do 

samych uczestników gier lub walk sportowych, jak również do sędziów, 

trenerów, organizatorów imprez sportowych czy organów władzy, przy czym 

normy te mogą pełnić różne funkcje
752

.  

Nie wszystkie wypowiedzi, wyrażenia i wskazania wysłowione w przepisach 

sportowych stanowią reguły sportowe. Do grupy reguł sportowych nie zalicza się 

przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania władz sportowych, organizacji, 

stowarzyszeń i klubów sportowych, przepisów finansowych i podatkowych związa-

nych ze sportem oraz przepisów kierowanych do osób niebędących sportowcami, 

np.: do działaczy, trenerów, lekarzy, organizatorów zawodów sportowych arbitrów 

itd.
753

. 

Nie ma jednolitej definicji, która precyzyjnie określałaby pojęcie reguł 

sportowych, zwłaszcza gdy rozważa się ich funkcję prawną. Pierwsza wątpliwość 

dotyczy tego, czy mianem reguł sportowych można określać tylko usankcjonowane 

przez określone władze państwowe lub sportowe (krajowe lub międzynarodowe) 

reguły oficjalne czy szerzej, wszelkie zasady dotyczące uprawiania danej 

dyscypliny sportowej stanowiące reguły nieoficjalne. Względy językowe oraz 

obszerna definicja sportu przemawiają na korzyść tego szerszego znaczenia, jednak 

trudno sobie wyobrazić, aby te nieoficjalne reguły mogły mieć wpływ na 

określenie granic bezkarności za wypadki sportowe
754

.  

Podobne stanowisko prezentuje P. Kardas, który twierdzi, iż znaczenie mają 

tylko reguły, które służą do ustalania technicznych sposobów zachowania podczas 

współzawodnictwa sportowego nieprzekraczających poziomu akceptowanego 

ryzyka
755

. 

Przy ustalaniu treści reguł sportowych należy pamiętać o tym, że pomiędzy 

regułami sportowymi i przepisami sportowymi wysławiającymi te reguły występuje 

taka relacja jak między normami prawnymi i przepisami prawnymi. W tej relacji 

                                                       
748 Tamże, s. 61. 
749 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 104. 
750 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 103. 
751 A. Wach, Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005, s. 30. 
752 R. Kubiak, Okoliczności…, s. 482. 
753 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 63. 
754 Tamże, s. 62. 
755 P. Kardas, Dozwolone…, s. 19. 
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różna może być forma wysławiania norm w postaci przepisów
756

. Zatem reguły 

sportowe mają znaczenie prawne, mimo że nie posiadają waloru normy prawnej. 

Reguły sportowe stanowią wskazówki umożliwiające ustalenie przestrzegania zasad 

postępowania z dobrem prawnym
757

, a im bardziej niebezpieczna jest dana 

dyscyplina sportu, tym bardziej skrupulatnie należy przestrzegać ustalonych reguł 

sportowych
758

. 

Reguły sportowe mogą mieć różną postać, niekiedy utożsamiane są z dyrekty-

wami celowościowymi
759

 lub z dyrektywami wskazującymi
760

. Mianem dyrektyw 

celowościowych określa się wypowiedzi wskazujące jak należy postąpić,  

aby osiągnąć zamierzony cel
761

. Są to więc wypowiedzi wskazujące pewien wzorzec 

zachowania, który ma stanowić środek do osiągnięcia określonego stanu rzeczy. Taki 

charakter mają również niektóre reguły bezpieczeństwa
762

. 

Dyrektywy celowościowe to wypowiedzi sformułowane w sposób hipote-

tyczny, które zawierają tylko pewne wskazówki nie podając w sposób 

kategoryczny jak podmiot ma się zachować w konkretnej sytuacji. Przykładem 

reguł celowościowych są np.:  

 art. 3.1 Kodeksu Etyki Polskiego Związku Karate Tradycyjnego stanowi, że 

„każdy zawodnik powinien mieć świadomość, że jedynie pełen profesjo-

nalizm, uczciwa i ciężka praca treningowa są drogą do sukcesu”
763

; 

 piłkarski Kodeks Etyki wydany przez Polski Związek Piłki Nożnej, zgodnie 

z którym „nie wolno wykorzystywać przewag losowych i nieuwagi sędziów, 

matactw pozaboiskowych ani własnych talentów komedianckich i symu-

lanckich wymuszających niezasłużone korzyści”
764

; 

 zasady dobrej praktyki zawarte w Regulaminie Polskiego Związku Szermier-

czego, które dają ogólne wytyczne w zakresie postępowania z bronią,  

np. uświadamiaj swoim podopiecznym niebezpieczeństwo niewłaściwego 

użycia broni
765

; 

 kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia uchwalony przez Polski 

Związek Jeździecki, zgodnie z którym „warunki stajenne, karmienie i trening 

muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie 

mogą zaburzać jego dobrostanu”
766

. 

                                                       
756 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 63 i n. 
757 R. Kubiak, Okoliczności…, s. 486. 
758 Wyrok SN z dnia 8 lipca 1968 r., II CR 216/68, OSPIKA 1969, nr 7-8, poz. 163; Wyrok SN z dnia 21 

maja 1981 r., IV CR 132/81, OSNC 1982 nr 1, poz. 13. 
759 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 48. 
760 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 64. 
761 Z. Ziembiński, Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966, s. 75. 
762 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 65. 
763 2015, Kodeks Etyki PZKT, http://www.karate.pl/dokumenty.php. 
764 2013, Piłkarski Kodeks Etyki PZPN, https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/464-

Pi%C5%82karski%20kodeks%20ety czny.pdf. 
765 2015, Zadasy Dobrej Praktyki PZSzerm, http://www.pzszerm.pl/static/domain/files 

/others/133/133/13319_regulamin_17.05.2017.pdf. 
766 2016, Ujeżdżenie. A – Przepisy Dyscypliny PZJ, [http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/A_Przepisy 

_PZJ_2016_ostateczny_od02052016.pdf. 
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Natomiast reguły sportowe w ujęciu dyrektyw wskazujących stanowią warunek 

konieczny uprawiania określonej dyscypliny sportu. Klasycznym przykładem 

dyrektyw wskazujących są reguły gry w szachy, gdzie każdy wykonany ruch, aby 

był prawidłowy musi być zgodny z regułami gry. Nie można jednak przenieść tej 

zasady na wszystkie dyscypliny sportowe. Takie ujęcie sportu i reguł sportowych 

byłyby zbyt radykalne, również w sferze odpowiedzialności za wypadki 

towarzyszące uprawianiu sportu767.  

Gdyby uznać, że uprawianie sportu ma miejsce tylko wówczas, gdy zachowanie 

sportowców przebiega w warunkach przestrzegania oficjalnych reguł sportowych 

ustanawianych przez określone władze państwowe lub sportowe, krajowe lub 

międzynarodowe, a więc gdyby wszystkie tego rodzaju reguły traktować jako 

dyrektywy wskazujące, jak w omawianym przypadku gry w szachy, to w razie 

pogwałcenia jakiejkolwiek z tych reguł określona działalność nie mogłaby być 

interpretowana jako sport
768

. W sferze odpowiedzialności za wypadki sportowe nie 

byłby to więc „wypadek sportowy” i w ogóle nie znajdywałyby w takim przypadku 

zastosowania zasady odpowiedzialności czy też wyłączenia odpowiedzialności 

formułowane z myślą o wypadkach sportowych. Stąd wniosek, że nie wszystkie 

reguły spełniają funkcje dyrektyw wskazujących, czyli takich, które w szczegółowy 

sposób nakazują co i jak należy czynić, aby uprawianie danej działalności można 

nazwać sportem
769

. 

Powyższe z kolei prowadzi do wniosku, że podczas uprawiania sportu 

wystarczy, aby tylko niektóre reguły były przestrzegane. Nawiązuje to do przyjętej 

uprzednio definicji sportu, zgodnie z którą przestrzeganie reguł sportowych nie jest 

warunkiem koniecznym uprawiania sportu, ponieważ sportem określa się także 

działalność uchybiającą pewnym regułom. Jednocześnie nie sposób wskazać 

w sposób kategoryczny i generalny, które reguły powinny być przestrzegane 

bezwzględnie, a które stanowią jedynie wskazówki i ich naruszenie nie powoduje 

nieważności walki czy gry sportowej, nawet gdyby czynić to z myślą o konkretnej 

grupie kulturowej, umiejscowionej w czasie i przestrzeni. Tym trudniej więc 

sformułować precyzyjnie kryteria uprawiania sportu
770

. 

Pojęciem reguł sportowych określa się wszelkie wytyczne dotyczące uprawiania 

sportu oraz uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych dotyczące przebiegu 

walki lub gry sportowej bez względu na to od kogo pochodzą. Są to wszelkie 

reguły oficjalne stanowione przez określone władze państwowe lub sportowe, 

krajowe lub międzynarodowe, jak też wszelkie reguły nieoficjalne uzgadniane 

przez zainteresowanych uprawianiem sportu. Jedyną istotną okolicznością jest to 

czy przestrzegane są reguły, które przesądzają o tym, czy dane zachowanie w ogóle 

może być interpretowane jako sport
771

. 

E. J. Krześniak wprowadza bardziej precyzyjną definicję „reguł sportowych” 

odróżniając je jednocześnie od reguł organizacyjnych i dyscyplinarnych. W takim 

ujęciu reguły sportowe dotyczą przebiegu pojedynczej rywalizacji sportowej 

                                                       
767 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 64. 
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włączając w to sankcje przewidziane za ich nieprzestrzeganie. Reguły sportowe 

stanowią specyfikę dyscypliny sportu i różnią się w przypadku każdego sportu.  

Są to reguły, które obowiązują na ograniczonym geograficznie obszarze, czyli na 

miejscu, w którym przebiega współzawodnictwo sportowe, a ich przestrzeganie 

jest kontrolowane przez sędziego
772

.  

M. Sośniak twierdzi, że naruszenie reguł gry stanowi w wielu dyscyplinach 

zjawisko niemal nieodzownie towarzyszące grze, a mimo to gra pozostaje nadal 

grą. Bez wątpienia nieraz trudno stwierdzić, kiedy kończy się gra, a kiedy zaczyna 

zwykła bójka. Nie oznacza to jednak, że każde naruszenie reguł gry wyłącza dane 

zachowanie z zakresu działań sportowych. Nieraz obok dobrej gry występuje także 

zła gra, ale także i zła gra pozostaje grą
773

.  

Należy zatem przyjąć, że mianem reguł sportowych określa się wszystkie 

zasady regulujące przebieg współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie 

sportu zarówno od strony organizacyjnej, jak i dyscyplinarnej. Są to również 

reguły mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo sportowców podczas 

współzawodnictwa. Reguły sportowe to nie tylko reguły pisane, ale również takie, 

które wywodzą się ze zwyczaju, w szczególności mianem tym określa się zasady 

fair play. Reguły sportowe obowiązują na ograniczonym obszarze i w ograniczonym 

czasie.  

4. Charakter prawny reguł sportowych 

Przy omawianiu różnych koncepcji wyłączenia odpowiedzialności karnej za 

wypadki sportowe wskazano, że tylko nieliczne reguły sportowe wynikają wprost 

z przepisów prawa. Zalicza się tu reguły: 

 w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych 

(rozdział 2 ustawy o sporcie); 

 w zakresie bezpieczeństwa w sporcie (rozdział 7 ustawy o sporcie); 

 szczególne obowiązki organizatorów rajdów, wyścigów oraz zawodów 

sportowych (art. 65 i 65a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym
774

); 

 metody edukacyjne, urządzeń technicznych i sprzętu sportowego (rozdział 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, 

i placówkach
775

).  

W pozostałym zakresie regułom prawnym przypisywane są różne funkcje. 

W rozważaniach na temat wypadków sportowych często przypisuje się regułom 

sportowym określoną doniosłość prawną i utożsamia się je z normami prawnymi
776

.  

E. J. Krześniak uważa, że reguły sportowe są zbliżone do klasycznych norm 

prawnych. Zawierają one hipotezę, która wyznacza adresata normy oraz określają 

okoliczności, w których jest on zobowiązany do zachowania zgodnego z dyspozycją 

normy. Posiadają dyspozycję, która nakłada nakaz lub zakaz określonego 
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zachowania. Zawierają sankcję, która wyznacza dolegliwość wymierzaną w razie 

nienaruszenia dyspozycji
777

. 

S. Śliwiński twierdzi, iż normy dotyczące gry sportowej mogą uchylać normę 

prawną, a co za tym idzie reguły sportowe mają charakter norm prawnych. 

Stanowisko takie nie budzi wątpliwości o ile reguły wysłowione są w aktach 

prawnych ustanowionych przez władze państwowe, natomiast na gruncie polskiego 

prawa karnego trudno przytoczyć konkretne przykłady takich reguł sportowych778. 

Według S. Jędrucha charakter prawny reguł sportowych jest niekontrowersyjny 

w dwóch przypadkach, gdy są one ustanowione przez ustawodawcę w ustawach 

i innych aktach prawnych oraz gdy są one ustanowione przez władze sportowe, ale 

tylko wówczas, gdy władze państwowe wyraźnie te reguły sankcjonują i przypisują 

im określoną doniosłość
779

. Natomiast w pozostałym zakresie przypisuje regułom 

sportowym jedynie funkcję pomocniczą przy ocenie konkretnych wypadków. 

Twierdzi, iż pełnią one funkcję jednej z zasad oceny właściwego zachowania się 

sportowca i to tylko w zakresie, w jakim są one zgodne z normami prawa 

powszechnego
780

. 

Podobne stanowisko zajmuje M. Sośniak, który uważa, iż reguły sportowe 

należy traktować podobnie jak wyniki ekspertyzy. Przypisuje regułom sportowym 

nie tyle charakter prawny, ile charakter techniczny. Uważa, że reguły stanowią 

pomoc w ocenie konkretnej sytuacji, ale nie posiadają mocy wiążącej. W takim 

ujęciu reguły sportowe posiadają wartość poznawczą, ale nie pełnią roli 

normatywnej
781

. 

M. Bojarski również uważa, że reguły sportowe mogą mieć charakter jedynie 

pomocniczy przy ustalania odpowiedzialności karnej, a ich nieprzestrzeganie może 

mieć wpływ na wysokość kary, ale samo przez się nie rozstrzyga o odpowie-

dzialności karnej zawodnika
782

. 

J. Wróblewski twierdzi, iż reguły sportowe posiadają charakter reguł 

odsyłających, czyli są dla przepisów prawnych tzw. regułami odesłania poza 

systemowego
783

. 

P. Kardas jest zdania, że znaczenie mają tylko reguły, które służą do 

wyznaczenia technicznego sposobu zachowania się w trakcie współzawodnictwa 

sportowego nieprzekraczających poziomu akceptowanego ryzyka
784

. 

Zdaniem Z. Zakrzewskiego za akt prawotwórczy uznaje się każdy akt, który 

wyznacza reguły i wzory postępowania, które zobowiązują jego adresatów do ich 

przestrzegania niezależnie od formy, jaką ma podstawa prawna jego ustanowienia 

oraz jaki ma zasięg podmiotowy i przedmiotowy, oraz niezależnie od rodzaju 

sankcji służących ochronie jego respektowania
785

. 
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Podobne stanowisko zajmuje H. Groszyk podkreślając, że pogląd taki jest 

wynikiem uznania istnienia w polskim prawie aktów normatywnych, które nie 

posiadają ani legitymacji konstytucyjnej, ani ustawowej. Taki stan rzeczy 

potwierdza, iż źródła prawa w Polsce mają charakter otwarty
786

.  

W. Płowiec wskazuje, że orzekając o charakterze prawnym danego aktu należy 

w pierwszej kolejności zbadać jego treść, jeśli można w drodze interpretacji 

odtworzyć z treści badanego aktu normy prawne o charakterze abstrakcyjnym bądź 

generalnym to jest on normatywny
787

. 
Analiza orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego pozwala stwierdzić, iż wypraco-

wano pewne stałe elementy aktu normatywnego. W szczególności wskazuje się na: 

 znaczenie ma treść aktu, a nie jego forma; 

 przy ocenie charakteru tego aktu należy także uwzględnić jego systemowe 
powiązania z innymi aktami systemu prawnego uznawanymi za normatywne; 

 wątpliwości co do normatywnego charakteru niektórych aktów prawnych  
są nierozerwalną cechą systemu prawnego

788
. 

Ponadto akt normatywny to akt ustanawiający pewne normy prawne zarówno 
o charakterze abstrakcyjnym, jak i o charakterze generalnym. Oznacza to, iż z jednej 
strony wyznaczają one konkretne wzory zachowań, a z drugiej, kierowane są do 
określonej grupy adresatów wyróżnionych z uwagi na pewną wspólną cechę

789
.  

Do tak pojmowanych aktów normatywnych zalicza się również regulaminy 
sportowe, organizacyjne i dyscyplinarne wydawane przez polskie związki sportowe, 
ponieważ niezależnie od statusu prawnego, jaki posiada polski związek sportowy, 
regulaminy te wydawane są na podstawie ustawy, co pozwala zakwalifikować je 
do wewnątrz sportowych aktów normatywnych

790
. 

Podobne stanowisko prezentuje Z. Kubot, który twierdzi, iż regulaminy 
sportowe mają charakter autonomicznych źródeł prawa

791
.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego samo ograniczenie się do przestrze-
gania reguł zawodów i treningów nie jest wystarczające i nie zwalnia od 
odpowiedzialności za wypadek sportowy. Reguły sportowe nie mają mocy 
normatywnej i z tego punktu widzenia powinny być oceniane. Zadanie ciosu 
zgodnie z regulaminem nie stanowi o braku winy, niezbędne jest bowiem zbadanie 
wszystkich okoliczności związanych z przebiegiem walki

792
. 

Słuszne wydaje się stanowisko, iż co do zasady reguły sportowe nie posiadają 
wprawdzie charakteru prawnego, ale niosą za sobą pewną doniosłość prawną. Fakt 
przestrzegania czy pogwałcenia reguł nie może stanowić bezwzględnego kryterium 
odpowiedzialności, czy też wyłączenia odpowiedzialności za wypadki sportowe, 
ale reguły te pełnią pewną funkcję pomocniczą

793
.  

                                                       
786 H. Groszyk, Zdanie odrębne do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 1992 

r., U 1/92, OTK 1986-1995/t3/1992/cz2/38. 
787 W. Płowiec, Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Poznań 2006, s. 43. 
788 Wyrok TK z dnia 12 lipca 2001 r., SK 1/01. Z. U. 2001, nr 5 poz. 127. 
789 Wyrok TK z dnia 7 czerwca 1989 r., U 15/88, OTK 1986-1995/t2/1989, poz. 10. 
790 H. Rot, Akty porównawcze w PRL. Koncepcja i typy, Wrocław 1980, s. 31; J. Sobczak [w:] Ustawa 

o partiach politycznych, Komentarz, red. M. Granat, Warszawa 2003, s. 49. 
791 Z. Kubot, Autonomiczne prawo sportowe, [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga 

jubileuszowa profesora Herberta Szurgacza, red. T. Kuczyński, Z. Kubot, Warszawa 2011, s. 122. 
792 Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1973 r., I CR 306/73, OSNC 1974, nr 2 poz. 34. 
793 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 49 i n.; S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 116. 
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5. Reguły sportowe jako reguły ostrożności 

Reguły sportowe co do zasady nie posiadają mocy prawnej i dla weryfikacji 

zachowań sprawcy wypadku nie pełnią roli normatywnej, a jedynie wskaźnikową. 

Mają pewne znaczenie prawne, choć nie posiadają przymiotu normy prawnej
794

. 

Niemniej reguły te niejednokrotnie ustalają zakres obowiązku zachowania 

ostrożności
795

.  

Stanowią one swojego rodzaju wskazówki, które umożliwiają w wielu 

wypadkach ustalenie, czy doszło do naruszenia zasad ostrożności. Spisane 

w regulaminach sportowych reguły nie są jedynym wzorcem do oceny zachowania 

sprawcy wypadku sportowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że reguły 

tworzone są z myślą o sytuacjach powtarzalnych i typowych. Natomiast akcja 

sportowa co do zasady nacechowana jest nieprzewidywalnością, dynamiką, 

gwałtownością i zmieniającymi się warunkami (atmosferycznymi i środowis-

kowymi)
796

.  

Podobne stanowisko prezentuje M. Bojarski, który uważa, że nawet najbardziej 

kazuistyczny regulamin nie jest w stanie wyczerpująco określić sposobu zachowania 

się zawodników podczas akcji sportowej. Dynamizm sytuacji sportu kształtowany 

jest czynnikami niedającymi się przewidzieć w regulaminie sportowym, podczas 

gdy regulaminy sportowe określają pewien sposób zachowania się zawodników 

w pewnych powtarzalnych sytuacjach. Dlatego ocena postępowania zawodników 

w wypadkach, w których układ sytuacyjny nie odpowiada układowi faktycznemu, 

powinna zależeć od rzeczywistego układu rzeczy
797

. 

M. Sośniak również twierdzi, że reguły nie mogą stanowić jedynego 

i bezwzględnego miernika zachowania sportowego, w szczególności ze względu na 

zmienne warunki, w jakich ma miejsce akcja sportowa. Taka zmienność nie 

znajduje odzwierciedlenia w regułach, przynajmniej dla wszystkich przypadków, 

ponieważ niekiedy zachowania zazwyczaj bezpieczne mogą stać się ryzykowne, 

a nawet bezwzględnie niebezpieczne przy zmianie warunków
798

. 

Zdaniem J. Sawickiego zdarzyć się może sytuacja, w której sprawca wypadku 

sportowego zastosuje się do wszelkich reguł sportowych i reguł ostrożności, a do 

wypadku i tak dojdzie
799

. Podobne stanowisko zajmuje S. Jędruch, który wyraża 

pogląd, że jest sprawą dyskusyjną czy w boksie i innych niebezpiecznych, i tzw. 

„brutalnych” dyscyplinach sportowych, reguły sportowe gwarantują bezpieczeństwo 

w takcie ich uprawiania
800

. 

Także A. Szpunar pisze, że nawet przy zachowaniu reguł gry może dojść do 

lekkiego uszkodzenia ciała
801

, a M. Sośniak dodaje, że niebezpieczeństwo dla 

zdrowia i życia nie musi zawsze wynikać z naruszenia reguł gry, mimo iż 

                                                       
794 J. Sawicki, Odpowiedzialność karna…, s. 3 i n.; K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 240.  
795 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1186; S. Jędruch, Śmierć…, s. 4; J. Sawicki, Ryzyko…, s. 33 i n.; 

M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 44 i n.  
796 R. Kubiak, Legalność…, s. 30 i n. 
797 M. Bojarski, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1446. 
798 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 45. 
799 J. Sawicki, Tajniki…, s. 71; tenże, Mierniki dyscypliny sportowej, Kulisy nr 27-30/1964, s. 13. 
800 S. Jędruch, Niektóre cywilnoprawne…, s. 19; tenże, Śmierć na ringu..., s. 4. 
801 A. Szpunar, Zachowanie…, s. 40 i n. 
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wielokrotnie tak właśnie jest
802

. W takiej sytuacji sprawcy wypadku najczęściej 

przypisuje się niedbalstwo, ponieważ mógł on przewidzieć skutki objęte pojęciem 

wypadku sportowego
803

. 

Należy się zgodzić, że przestrzeganie reguł sportowych oraz reguł ostrożności, 

nie gwarantuje bezpieczeństwa podczas współzawodnictwa sportowego, a do 

wypadku sportowego może dojść także w warunkach ich przestrzegania.  

Jak trafnie zauważa M. Bojarski nawet najbardziej szczegółowy regulamin nie jest 

w stanie określić wyczerpująco wszystkich zachowań zawodników podczas akcji 

sportowej, a jedynie kształt współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie 

i pewne typowe, powtarzalne sytuacje. 

Przypisanie sprawcy winy wynika z tego, że osoby uprawiające sport na ogół 

zdają sobie sprawę z istnienia reguł sportowych i ich charakteru. Zazwyczaj 

sportowcy mają świadomość, iż reguły takie zabezpieczają, przynajmniej 

w pewnym stopniu, sportowców przed wypadkiem i że właśnie w takim celu zostały 

ustanowione. Takie założenie prowadzi do wniosku, że sportowiec naruszając 

reguły sportowe ma świadomość lub powinien ją mieć, że jego zachowanie 

wywołuje niebezpieczeństwo spowodowania wypadku. Gdy wypadek sportowy 

zostaje urzeczywistniony to sprawcy można przypisać co najmniej lekkomyślność 

lub niedbalstwo
804

. 

Prowadzi to do wniosku, że przestrzeganie reguł sportowych nie przesądza 

o braku winy, a nieprzestrzeganie reguł sportowych nie wyklucza jej wyłączenia. 

W takich warunkach często reguły sportowe utożsamiane są z regułami 

ostrożności, czy też z regułami bezpieczeństwa. Nieostrożność zachowania stanowi 

czynnik decydujący o odpowiedzialności karnej za przestępstwo nieumyślne, 

zasady ostrożności można też naruszyć umyślnie, np. bokser uderza w partie ciała, 

w które uderzać nie wolno; kierowca rajdowy wchodzi w zakręt z za dużą 

prędkością i powoduje wypadek (kazus Kubicy) problemem jest wtedy ustalenie 

granic ostrożności, natomiast działanie w ramach przestrzegania zasad ostrożności 

wyłącza odpowiedzialność karną sportowca
805

.  

Niekiedy podczas ustalania stopnia winy konieczne jest odwołanie się do 

hipotetycznego, ogólnego, wypracowanego przez praktykę, doświadczenia życiowego 

i posiadanej wiedzy wzorca zachowania i porównania go z zachowaniem sprawcy 

wypadku. Analizuje się wtedy czy sprawca dostosował swe zachowanie do tak 

rozumianych zasad bezpieczeństwa i ocenia się je przez pryzmat „ostrożnego 

sportowca”
806

.  

W doktrynie
807

 wyróżnia się trzy elementy, które wyznaczają reguły 

ostrożności: 

                                                       
802 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 42 i n. 
803 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1180; tenże, Wyłączenie bezprawności czynu…, s. 99; A. J. Szwarc 

Karnoprawne funkcje…, s.150 i in. 
804 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 42 i n.; A. J. Szwarc Karnoprawne funkcje…, s.150 i n. 
805 J. Sawicki, Ryzyko…, s. 33 i n., 148 i n.; A. Szpunar, Zachowanie…, s. 41; M. Sośniak, Prawne 

znaczenie…, s. 42 i 44. 
806 K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 121 i n. 
807 Tamże, s.122; A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 108. 
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 kwalifikacje działającego podmiotu (doświadczenie, wiedza, predyspozycje 

fizyczne i psychiczne); 

 stosowny do przeprowadzenia danej czynności przedmiot (narzędzie); 

 odpowiedni sposób przeprowadzenia danej czynności. 

Reguły ostrożności mogą być określone w aktach prawnych zarówno prawa 

wewnętrznego, jak i powszechnego, różnego rodzaju instrukcjach, objaśnieniach, 

okólnikach oraz przyjętymi zwyczajami
808

. Mogą być wypracowane dla 

określonych dóbr w zależności od rodzaju ludzkiej działalności. Stanowią sumę 

wiedzy i doświadczenia, jakimi dysponują ludzie w danym czasie. Ulegają zmianie 

wraz z rozwojem nauki
809

. 

Reguły sportowe stanowią specyficzny rodzaj reguł ostrożności, ponieważ 

budowane są na potrzeby danej dyscypliny sportu i muszą uwzględniać jej 

charakterystyczne cechy konstytutywne. Ponadto reguły te najczęściej skodyfikowane 

są w aktach wewnątrz sportowych, np.: regulaminach gry, instrukcjach lub 

przekazywane są w formie ustnej. Natomiast w miejscu, gdzie brak jest 

wysłowionych reguł sportowych, zastosowanie mają reguły ostrożności wynikające 

z racjonalnego postępowania z uwzględnieniem podwyższonego ryzyka, które 

towarzyszy uprawianiu sportu
810

.  

Nie zawsze jednak pogwałcenie reguł sportowych jest jednoznaczne 

z naruszeniem zasad ostrożności. Natomiast naruszenie zasad ostrożności z całą 

pewnością traktowane jest jako naruszenie reguł sportowych, a co za tym idzie 

wyłącznie bezprawności takiego czynu nie jest możliwe
811

. Konieczność 

przestrzegania reguł ostrożności dotyczy zarówno samych sportowców, jak 

i wszystkich osób, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

w trakcie współzawodnictwa sportowego, np.: trenerów, sędziów, organizatorów 

imprez, producentów sprzętu sportowego
812

.  

Niekiedy zdarza się, że mimo postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami 

ostrożności dochodzi do wypadku sportowego
813

. Przykładem takiego wypadku 

sportowego jest zimowa wyprawa czterech polskich himalaistów na szczyt Broad 

Peak w 2013 r., gdzie dwóch z nich poniosło śmierć. Specyfika himalaizmu polega 

na tym, że jest to sport przestrzenny i możliwość wystąpienia ujemnych skutków 

jest bardzo duża. Himalaiści mają świadomość wystąpienia najdalej idących 

skutków uprawiania tego sportu, włącznie z utratą życia lub odniesienia ciężkich 

uszczerbków na zdrowiu i w pełni świadomie ponoszą ryzyko ich wystąpienia. 

Podczas wyprawy na Broad Peak czterech himalaistów: Artur Małka, Adam 

Bielecki, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zdobyło szczyt, jednak podczas 

schodzenia w dół alpiniści rozdzielili się. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski nie 

dotarli już na dół. Być może, gdyby schodzili razem przeżyliby wszyscy, a być 

może wszyscy by zginęli. Wchodząc na szczyt mieli świadomość, że coś może 

                                                       
808 A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010, s. 160. 
809 K. Buchała, Bezprawność przestępstw…, s. 122. 
810 P. Kardas, Dozwolone…, s. 7-22. 
811 K. Buchała, Ryzyko i nieostrożność w komunikacji drogowej a oceny prawnokarne, Warszawa 1965,  

s. 54. 
812 R. Kubiak, Okoliczności…, s. 482. 
813 M. Filar, Herosi…, s. 34 in.; M. Bojarski, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1446. 
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pójść nie tak, zaryzykowali i dwóch z nich poniosło konsekwencje tego ryzyka. 

Trudno w tej sytuacji jednoznacznie określić czy zasady bezpieczeństwa zostały 

naruszone, czy nie
814

. 

Reguły sportowe nie stanowią jednak bezwzględnego wzorca do oceny 

zachowań sprawcy wypadku sportowego, ponieważ konstruuje się je dla sytuacji 

typowych i przewidywalnych, a akcja sportowa nacechowana jest dynamiką, 

gwałtownością i zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi lub środowis-

kowymi
815

. Niezbędne jest zatem wskazanie innych źródeł zakreślających granice 

obowiązku ostrożności. W sytuacji, gdy stan rzeczywisty nie odpowiada temu, 

który został opisany w regulaminie, zachowanie zawodnika trzeba oceniać przez 

pryzmat „rzeczywistego układu rzeczy”
816

. Konieczne jest więc odwołanie się do 

hipotetycznego wzorca zachowania i zestawienie czy sprawca wypadku zachował 

się zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką i doświadczeniem życiowym, posiadaną 

wiedzą oraz regułą bezpieczeństwa nakazującą podjęcie takiego działania, które 

powinno skutkować usunięciem zagrożenia dla dóbr prawnych
817

.  

Opisany model określa się jako wzorzec „ostrożnego sportowca”, który 

w zestawieniu z zachowaniem konkretnej osoby jest przydatny dla oceny jej 

postępowania. Porównując zachowanie „ostrożnego sportowca”, który dostosowuje 

swoje zachowanie do obowiązujących postanowień regulaminowych, należytej 

rozwagi, ostrożności, które można wywnioskować z ogólnych zasad bezpie-

czeństwa ocenianych przez pryzmat „zdrowego rozsądku”
818

 należy stwierdzić,  

iż granice dozwolonego ryzyka w sporcie wyznaczają lekkomyślność oraz 

wskazane zasady ostrożności wymagane przy zachowaniach danego rodzaju. 

Przeprowa-dzenie wyraźnej granicy pomiędzy tymi zasadami nie jest jednak 

możliwe, poza tym prawnokarna ocena zachowań sportowca nie może być 

uzależniona tylko od typu zasad. 

6. Uregulowanie zasad uprawiania danej dyscypliny sportu 

O wyłączeniu odpowiedzialności karnej za naruszenie dóbr prawnych w toku 

współzawodnictwa sportowego w warunkach kontratypowych decyduje to, czy nie 

zostały naruszone reguły danej dyscypliny sportu. Dotyczy to uregulowanych 

zasad uprawiania danej dyscypliny sportu. Istotne jest zatem ustalenie, kto  

i w jakich okolicznościach może je regulować.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie działalność sportowa jest prowadzona 

w szczególności przez związki sportowe i kluby sportowe. Działalność sportową 

należy rozumieć jako działalność w sporcie lub organizowanie działalności sportowej 

bądź też jako zapewnienie ram organizacyjnych dla działalności sportowej
819

. 

                                                       
814 Dominik Szczepański, 2014, Rok temu Polacy zdobyli Broak Peak. Historia ataku szczytowego, 

[http://off.sport.pl/off/1,111379,15570336,Rok_temu_Polacy_zdobyli_Broad_Peak__Historia_ataku. 

html]. 
815 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 45. 
816 M. Bojarski, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1446. 
817 M. Filar, Herosi…, s. 35. 
818 J. Kochanowski, Standard rozsądnego człowieka w prawie karnym, Studia Iuridica 1991, nr XX, s. 131 

i n.; K. Schmoller, Standardowe postacie w prawie karnym jako pomocniczy punkt odniesienia w ocenach 

prawnych, Przegląd Prawa Karnego, nr 5/1992, s. 43 i n.  
819 E. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe…, s. 320. 
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Wśród jednostek, które realizują cele sportowe znajdują się: klub sportowy, 

związek sportowy oraz polski związek sportowy. Każda z tych jednostek 

organizacyjnych posiada pewien zakres obowiązków oraz własny charakter 

prawny, ale tylko polski związek sportowy posiada prawo do stanowienia reguł 

sportowych. 

6.1. Klub sportowy 

Działalność sportowa, a ściślej mówiąc działalność w sporcie, lub działalność 
w sferze sportu, na rzecz sportu, dotyczącą sportu, czy też związaną ze sportem, 
jest prowadzona, zgodnie z art. 3 ustawy o sporcie, w szczególności w formie 
klubu sportowego

820
. Użycie stwierdzenia „w szczególności” świadczy o tym,  

iż powyższa działalność może być również prowadzona w innych formach, na 
przykład w formie związku sportowego, oraz w formie polskiego związku 
sportowego.  

Wyróżnia się kategorie klubów sportowych. Można je klasyfikować według 
formy organizacyjnej, na takie które działają w formie: spółki akcyjnej

821
, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością
822

, stowarzyszenia
823

, fundacji
824

, spółdzielni
825

, 
uczniowskiego klubu sportowego

826
. Dzieli się je na kluby: prowadzące działalność 

gospodarczą i kluby nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto z punktu 
widzenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonują 
również kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają 
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

827
. 

Z punktu widzenia przepisu wprowadzającego zakaz koncentracji wyróżnia się 
również kluby sportowe jednosekcyjne

828
 i wielosekcyjne

829
.  

Klub sportowy działa jako osoba prawna prowadząca działalność sportową,  
co stanowi warunek konieczny założenia klubu sportowego. Musi być 
zarejestrowany na terenie Polski i na jej terytorium posiadać siedzibę

830
. Klub 

sportowy stanowi podstawową jednostkę organizacyjną realizującą cele i zadania 
w zakresie danej dyscypliny sportowej. W ramach klubu sportowego tworzone są 
sekcje danej dyscypliny lub kilku dyscyplin sportowych, której zadaniem jest 
tworzenie drużyn sportowych mających występować w rozgrywkach sportowych. 
Klub sportowy realizuje zatem cele sportowe, ale nie posiada uprawnienia do 
stanowienia reguł sportowych

831
. 

                                                       
820 M. Rudnik, Sport profesjonalny w Polsce. Rola regulacji prawnych, [w:] Unia Europejska i sport, red. 

A. J. Szwarc, Poznań 2006, s. 103. 
821 Np.: Zakładowy Klub Sportowy Polfa S.A., Mazowiecki Klub Sportowy S.A., Bialski Klub Sportowy 

S.A., Legia Warszawa S.A., Motor Lublin S.A. 
822 Np.: Spółka Sportowa Hutnik Warszawa Sp. z o.o., AZS-Tenis-Club Sp. z o.o., Klub Miedzeszyn  

Sp. z o.o. 
823 Np.: Klub Sportowy „Stowarzyszenie Bytomski Boks”, Wojskowy Klub Sportowy Zegrze. 
824 Np.: Fundacja Towarzystwo Wisła dla Wioślarzy, Integracyjny Klub Sportowy AWF. 
825 Np.: Spółdzielczy Klub Sportowy Cresovia, Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” w Olsztynie. 
826 Np.: Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Katowice”, Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz. 
827 W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz…, s. 66. 
828 Np.: Jednosekcyjny Koszykarki Klub Sportowy „Górnik” Wałbrzych. 
829 Np.: Wielosekcyjny Klub Sportowy „Flota” Elbląg, Stal Mielec. 
830 M. Gniatkowski, Ustawa o sporcie…, s. 28 i n.  
831 W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz…, s. 45 i n. 
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6.2. Związek sportowy 

Kluby sportowe w liczbie co najmniej 3 mogą tworzyć związki sportowe (art. 

6.1 ustawy o sporcie). Związki sportowe mogą być formułowane przez wszystkie 

rodzaje klubów sportowych, niezależnie od ich formy prawnej. Stosownie do art. 6 

ust. 2 ustawy o sporcie związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub 

związku stowarzyszeń i w związku z tym podlega procedurze rejestracyjnej prze-

widzianej ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
832

.  

W aktualnym stanie prawnym zrezygnowano z możliwości zakładania 

związków sportowych przez zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych, 

co wynika bezpośrednio z założeń ustawy, w których zrezygnowano z rozróżnienia 

zawodników na zrzeszonych i niezrzeszonych w klubach sportowych
833

. Związki 

sportowe w Polsce najczęściej przyjmują formę Szkolnych Związków 

Sportowych
834

. 

Do głównych zadań związków sportowych należy
835

: 

 rozwijanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych; 

 zrzeszanie sympatyków sportu; 

 zaszczepianie zamiłowania do sportu oraz promowanie zdrowia, 

higienicznego trybu życia, prawidłowego rozwoju fizycznego i aktywnego 

stylu życia; 

 realizowanie zadań przyjętych od państwa w dziedzinach: edukacji 

narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska; 

 przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom; 

 podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans i warunków 

uczestniczenia wszystkich osób w różnych formach aktywności fizycznej,  

a w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na 

warunki: naturalne, środowiskowe i socjalne szans rywalizacji w różnych 

formach współzawodnictwa sportowego; 

 działanie na rzecz wolontariatu i integracji europejskiej, a także rozwój 

świadomości narodowej i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za 

losy swojego otoczenia. 

Wśród wyżej wymienionych celów sportowych nie ma jednak prawa do 

stanowienia reguł sportowych. 

6.3. Polski Związek Sportowy 

Polski Związek Sportowy to podstawowa jednostka organizacyjna w polskim 

sporcie, a regulacje w tym zakresie stanowią zasadniczy element konstrukcyjny 

ustawy o sporcie
836

.  

                                                       
832 Dz. U. 2017 poz. 700 ze. zm. 
833 W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz…, s. 69. 
834 Np.: Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek 

Sportowy, Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Łódzki Szkolny Związek Sportowy, Podlaski Szkolny 

Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Warmińsko-

Mazurski Szkolny Związek Sportowy, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. 
835 S. Fundowicz, Prawo sportowe…, s. 70 i n.  
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Zdaniem M. Gniotkowskiego i P. Kokota polski związek sportowy to związek 

sportowy o ogólnokrajowym zasięgu utworzony za zgodą Ministra Sportu 

działający przeważnie w jednym sporcie, którego członkami są kluby sportowe, 

związki sportowe lub inne osoby prawne prowadzące działalność sportową, 

któremu ustawa przyznaje wyłączność w organizowaniu współzawodnictwa 

sportowego w danym sporcie na terenie Polski oraz reprezentowaniu Polskim 

w tym sporcie we współzawodnictwie międzynarodowym837.  

Wyróżniają oni dwa wymiary funkcjonowania polskich związków sportowych: 

wymiar organizacyjno-funkcjonalny (organizowanie i prowadzenie współzawod-

nictwa sportowego) oraz wymiar terytorialny (ogólnokrajowy)
838

. Podobne 

stanowisko zajmuje A. J. Szwarc, który uważa, że polski związek sportowy to 

bardzo ważna organizacja dla każdej dziedziny sportu. Wyraz „polski” nadaje tej 

organizacji szczególny charakter i w ten sposób wyróżnia go spośród innych 

związków sportowych
839

. 

M. Badura przyjmuje natomiast, że polski związek sportowy to osoba prawna 

działająca w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń utworzona przez 

związek sportowy lub przez co najmniej trzy kluby sportowe w celu organizowania 

i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie
840

. Ustawodawca przyznaje 

szczególne uprawnienia polskim związkom sportowym, a niektóre z nich mają 

charakter uprawnień wyłącznych, co jednak nie oznacza, że polski związek 

sportowy posiada wyłączne prawo do organizowania współzawodnictwa sportowego 

w danym sporcie. Taką działalność mogą podejmować także inne podmioty, w tym 

również osoby fizyczne
841

.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o sporcie, aby utworzyć polski związek sportowy 

niezbędne jest uzyskanie zgody Ministra Sportu. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy 

o sporcie „członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, 

związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt 

założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie”.  

Szczególny charakter polskiego związku sportowego związany jest ze znaczną 

jego autonomią. W pewnych sytuacjach organy polskiego związku sportowego 

podejmują wiążące rozstrzygnięcia zbliżone do decyzji administracyjnej. Zgodnie 

z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego „związki sportowe mimo iż nie są 

organami władzy publicznej to ich relacje z klubami sportowymi w pewnym 

stopniu odzwierciedlają władcze i asymetryczne relacje między obywatelami 

i organami administracji. Najpierw samodzielnie ustalają one warunki przyznania 

licencji (art. 6 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym zawiera bowiem tylko 

szczątkowe wymogi formalne), a następnie jednostronnie rozstrzygają na tej 

podstawie o sprawach indywidualnych”
842

.  

                                                                                                                                          
836

 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie…, s. 52. 
837 M. Gniotkowski, Ustawa o sporcie…, s. 45. 
838 Tamże, s. 47. 
839 A. J. Szwarc, Nowe regulacje prawne dotyczące statusu prawnego polskich związków sportowych, [w:] 

Status polskich klubów i związków sportowych, red. A. J. Szwarc, Sport i Prawno nr 7/2000, s. 18. 
840

 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie…, s. 83.  
841 Tamże, s. 83 i n. 
842 Wyrok TK z dnia 19 października 2010 r., P 10/10, LEX nr 607436. 
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Ustawa o sporcie przyznaje polskiemu związkowi sportowemu wiele praw 

wyłącznych, a wśród nich prawo do:  

 organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza 

Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie; 

 powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, 

igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw 

Europy; 

 reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych; 

 ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem 

reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. 

Przedstawiony katalog wyłącznych praw przyznanych polskim związkom 

sportowym wskazuje na ich monopolistyczną pozycję w systemie prawnym 

organizacji sportowych w Polsce. Polskie związki sportowe samodzielnie 

wyznaczają sportowe i organizacyjne reguły w danym sporcie oraz zapewniają ich 

przestrzeganie poprzez prowadzenie współzawodnictwa sportowego i jego nadzór. 

Taki system ma zapewniać jednolitość i powszechność reguł sportowych, 

organizacyjnych i dyscyplinarnych z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących 

dopingu funkcjonujących w danym sporcie
843

. 

Katalog wyłącznych uprawnień przyznanych polskim związkom sportowym 

jest nierozerwalnie związany z istotą współzawodnictwa sportowego i ma 

gwarantować jego prawidłowy przebieg. Te niewątpliwie daleko idące uprawnienia 

wynikające wprost z ustawy w zakresie ustanawiania i egzekwowania norm 

sportowych, porządkowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych z wyjątkiem reguł 

dyscyplinarnych dotyczących dopingu w danym sporcie ograniczają swobodę 

obywateli w przedmiocie organizowania i uprawiania danego sportu. Jednak ogra-

niczenia te działają tylko w sferze, w której działają polskie związki sportowe
844

. 

Ustawodawca w ustawie o sporcie zrezygnował z enumeratywnie określonego 

katalogu zadań nakładanych na polskie związki sportowe, jak to miało miejsce 

w ustawie o sporcie kwalifikowanym z 2005 r., uznając, iż nie jest możliwe 

nałożenie tych samych obowiązków na organizacje sportowe o tak odmiennym 

i różnorodnym charakterze
845

.  

Ustawa o sporcie określa także cele, dla których powołuje się polskie związki 

sportowe, co nie wyklucza możliwości realizowania innych celów. Oznacza to 

jednak, że polski związek sportowy musi być utworzony w ustawowo określonym 

celu i cel ten musi być przewidziany w statucie polskiego związku sportowego. 

Cele te należy interpretować w kontekście zakresu przedmiotowego ustawy o sporcie, 

którym są zasady organizowania i uprawiania sportu w danej dyscyplinie
846

.  

Podstawowym celem każdego polskiego związku sportowego jest organizo-

wanie i prowadzenie współzawodnictwa w danym sporcie. Szczegółowe cele 

określane są najczęściej w statuach, np.: 

                                                       
843 W. Cajsel, Ustawa o sporcie…, s. 111 i n. 
844 Tamże, s. 112 i n. 
845 Tamże, s. 113. 
846 S. Fundowicz, Prawo sportowe…, s. 77. 
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 podstawowym celem Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest organizacja 

i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej we wszystkich 

jej odmianach aprobowanych przez FIVB
847

 i CEV
848

. Ponadto celami są: 

popularyzacja piłki siatkowej w Polsce; podejmowanie działań na rzecz 

rozwoju i promocji piłki siatkowej zarówno w formie amatorskiej,  

jak i profesjonalnej; prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej 

w zakresie sportu, zdrowia i ochrony środowiska; ochrona praw i interesów 

oraz koordynowania działań członków PZPS, zawodników, trenerów, 

instruktorów, statystyków, członków sztabu medycznego, menadżerów, 

sędziów i działaczy; reprezentowanie interesów polskiej piłki siatkowej (§ 11)
849

; 

 celem PZPN jest stałe doskonalenie gry w piłkę nożną oraz jej promowanie, 

kontrolowanie i regulowanie na terytorium Polski z uwzględnieniem zasad 

fair play oraz jej wartości integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, 

humanitarnych poprzez programy rozwojowe oraz programy opracowywane 

dla młodych zawodników; opracowywanie reguł i przepisów dotyczących 

piłki nożnej oraz zabezpieczenie ich przestrzegania; organizowanie rozgrywek 

piłki nożnej we wszystkich jej postaciach na poziomie krajowym przez 

dokładne określenie odpowiednio do potrzeb zakresów uprawnień przeka-

zanych właściwym ligom piłkarskim; ochrona interesów członków związku; 

przestrzeganie statutów, przepisów, wytycznych i decyzji FIFA
850

, UEFA
851

 

i wydanych przez organy statutowe Związku oraz Przepisów Gry i zapobie-

ganie ich naruszeniom, a także zapewnianie ich przestrzegania przez 

członków PZPN; zapobieganie wszelkim praktykom i metodom, które 

mogłyby zagrażać uczciwości meczów i rozgrywek, a także stanowić 

przyczynę nadużyć w piłce nożnej; kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich 

piłkarskich meczów towarzyskich rozgrywanych w różnych formach na 

terytorium Polski; zarządzanie międzynarodowymi relacjami sportowymi 

związanymi z piłką nożną we wszystkich jej postaciach; pełnienie roli 

gospodarza rozgrywek na poziomie międzynarodowym oraz na poziomie 

krajowym (art. 11)
852

;  

 celem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie jest organizacja, rozwój 

i popularyzacja hokeja na lodzie wśród mężczyzn i kobiet oraz podejmowanie 

działań na rzecz promocji hokeja na lodzie; szkolenie młodzieży hokejowej; 

ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, 

zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy hokejowych 

(§ 11)
853

; 

 celem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego jest organizowanie, 

uprawianie i doskonalenie karate tradycyjnego we wszystkich formach kultury 

                                                       
847 Fédération Internationale de Volleyball – Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. 
848 Conédération Européenne de Volleyball – Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej. 
849 2012, Status PZPS, [https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/statut-pzps]. 
850 Fédération Internationale de Football Association – Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. 
851 Union of European Football Associations – Unia Europejskich Związków Piłkarskich. 
852 2014, STATUS PZPN, [https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/47-Statut%20 

Polskiego%20Zwi%C4%85zku%20Pi%C5%82ki%20No%C5%BCnej.pdf]. 
853 2016, STATUS PZHL, [http://www.pzhl.org.pl/files/statut.pdf]. 
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fizycznej, sportu i sportu profesjonalnego, w szczególności organizowanie 

i realizowanie współzawodnictwa sportowego oraz przygotowywanie kadry 

narodowej do uczestnictwa i organizowanie udziału w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym; kształcenie, doskonalenie i weryfikowanie 

kadry instruktorskiej, sędziowskiej oraz egzaminatorów, a także udzielanie 

licencji instruktorskich, sędziowskich i egzaminatorskich; organizowanie 

i przeprowadzanie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie; 

nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współ-

zawodnictwie sportowym, a zawodnikom nadawanie licencji zawodniczych; 

współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego 

w zakresie realizacji swych zadań statutowych; prowadzenie niezbędnej 

działalności wydawniczej; budowanie, modernizowanie, remontowanie, 

wyposażanie i prowadzenie: ośrodków sportowych i szkoleniowych; propa-

gowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej; organizowanie 

obozów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych (§ 4)
854

. 

Podsumowując, należy jeszcze raz podkreślić, iż wyłączne prawo do 

stanowienia i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek sportowy, z wyjątkiem 

reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie, posiadają polskie związki 

sportowe. Zatem wszelkie zasady uprawiania danej dyscypliny sportu uregulowane 

są w regulaminach sportowych, statutach sportowych, przepisach gry ustano-

wionych odrębnie dla każdej dyscypliny sportu przez polskie związki sportowe.  

7. Rodzaje reguł sportowych 

S. Jędruch dzieli reguły sportowe na reguły dotyczące
855

: 

 reglamentacji sportu (określają kto, w jakich warunkach i okolicznościach 

może uprawiać daną dyscyplinę sportową); 

 sposobu i przebiegu akcji sportowej (określają, w jaki sposób ma przebiegać 

dana konkurencja i co decyduje o zwycięstwie); 

 bezpieczeństwa akcji sportowej (określają, w jaki sposób powinny być 

zabezpieczone miejsce i przebieg akcji sportowej). 

Podział ten ma uzasadniać różne koncepcje odpowiedzialności, a ich autor 

próbował doszukać się pewnych podobieństw między wskazanymi grupami reguł 

sportowych a odpowiednimi dziedzinami prawa powszechnego. Reguły dotyczące 

przebiegu walki czy gry sportowej porównywał do prawa administracyjnego, 

natomiast reguły dotyczące bezpieczeństwa i wymierzania tzw. kar sportowych do 

prawa karnego. Reguły dotyczące reglamentacji sportu miały wywoływać odpo-

wiedzialność organizatorów zawodów sportowych, arbitrów, trenerów, lekarzy 

sportowych itp. Ewentualna odpowiedzialność wskazanych osób miała wynikać 

z negatywnych konsekwencji, jakie mogły powstać w przypadku dopuszczenia do 

                                                       
854 2014, STATUS PZKT, [http://www.karate.pl/dokumenty.php]. 
855 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 104. 
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uprawiania sportu osób, które nie odpowiadają określonym warunkom albo 

w okolicznościach, w których nie wolno było na to pozwolić
856

. 

E. J. Krześniak wyodrębnia reguły: 

 gry; 

 organizacyjne; 

 dyscyplinarne
857

. 

M. Sośniak rozróżnia reguły: 

 bezpieczeństwa; 

 dotyczące przebiegu walki lub gry sportowej; 

 sankcjonujące niedopełnienie reguł bezpieczeństwa i reguł dotyczących 

przebiegu gry lub walki sportowej
858

. 

Uważa jednocześnie, że reguły gry lub walki sportowej również mają pewne 

znaczenie prawne, co wynika z faktu, że skoro dochowanie tych reguł zostało 

obwarowane regułami sankcjonującymi to powstaje w pewnym sensie odpowie-

dzialność. Nie jest to co prawda odpowiedzialność ani karna, ani cywilna, a jedynie 

odpowiedzialność w formie pewnej rekompensaty w toku gry, ale naruszenie tych 

reguł nie pozostaje całkiem bez znaczenia
859

. 

A. Gubiński wśród reguł sportowych wyróżnia: 

 reguły dotyczące sposobu wykonania ruchu czy zespołu ruchów oraz 

 reguły dotyczące sprzętu używanego przez uczestników walk i gier 

sportowych
860

. 
Przypisuje przestrzeganiu reguł sportowych funkcję jednej z trzech dyrektyw 

określających granice dopuszczalności ryzyka sportowego (pozostałe dwie 
dyrektywy to: dopuszczenie danej dyscypliny sportowej do uprawiania przez 
państwo uprawiania oraz podjęcie działania w celu sportowym). A. Gubiński nie 
wiąże jednak z tym podziałem dalszych konsekwencji prawnych

861
.  

Podział reguł na reguły funkcjonowania i bezpieczeństwa jest zbyt kategoryczny, 
ponieważ niekiedy naruszenie reguł o charakterze funkcjonowania może również 
stanowić naruszenie reguł bezpieczeństwa. Jako przykład można podać zakaz 
dotykania piłki ręką w piłce nożnej. Co do zasady dotknięcie piłki ręką stanowi 
naruszenie reguł funkcjonowania gry, jednak w sytuacji, gdy zawodnik złapie piłkę 
w ręce i ciśnie nią w przeciwnika, powodując uszkodzenie ciała, takie naruszenie 
będzie już stanowić naruszenie reguł bezpieczeństwa. Zarzut ten nie jest całkiem 
bezpodstawny, ponieważ nie zawsze reguły funkcjonowania i reguły bezpie-
czeństwa są sobie przeciwstawne. Wszystkie reguły w jakiś sposób porządkują grę, 
wszystkie są więc w pewnym stopniu regułami funkcjonowania. Natomiast 
niektóre reguły zostały sformułowane jednocześnie lub wyłącznie po to, aby 
zminimalizować niebezpieczeństwa towarzyszące walce lub grze862. 

Przestrzeganie czy pogwałcenie reguł bezpieczeństwa stanowi kryterium 
decydujące o odpowiedzialności lub o wyłączeniu odpowiedzialności za wypadki 

                                                       
856 Tamże, s. 104 i n. 
857

 E. J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe…, s. 291 i n. 
858 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 45. 
859 Tamże, s. 45. 
860 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 103 i n. 
861 Tamże, s. 103 i n. 
862 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 81 i n.  



Karolina Młynarczyk-Puławska 

164 

sportowe. Znaczenia takiego nie nadaje się zdaniem A. J. Szwarca regułom gry 
dotyczącym przebiegu walki czy gry sportowej. Te reguły nie dają jakichkolwiek 
podstaw do oceny postępowania współuczestników sportowych z prawnego punktu 
widzenia. W takich warunkach tylko naruszenie reguł bezpieczeństwa stanowi 
podstawę odpowiedzialności za wypadek sportowy, natomiast w warunkach 
przestrzegania tych reguł, nawet jeśli pogwałceniu uległyby reguły dotyczące 
przebiegu gry, odpowiedzialność ta jest wyłączona

863
.  

Analiza regulaminów i przepisów sportowych pozwala wyodrębnić cztery 
podstawowe kategorie reguł sportowych: 1) bezpieczeństwa, 2) dyscyplinarne,  
3) organizacyjne i 4) zwyczajowe. 

7.1. Reguły bezpieczeństwa  

Reguły bezpieczeństwa zakazują podejmowania pewnych działań niebez-
piecznych dla życia i zdrowia współuczestników walki czy gry sportowej, np. 
zakaz zbyt wysokiego podnoszenia nogi w piłce nożnej czy zakaz uderzania 
poniżej pasa w boksie. 

Reguły bezpieczeństwa nakładają na sportowców pewne obowiązki w zakresie 
zachowania ostrożności. Reguły te zapobiegają przekształcaniu się gry w grę 
niebezpieczną oraz zapobiegają wypadkom sportowym. Reguły bezpieczeństwa ze 
względu na ich cel i treść mogą z prawnego punktu widzenia stanowić podstawę 
oceny zachowania się sportowca

864
.  

Działanie bezpieczne to takie, które zmierzają do zapewnienia jak najbardziej 
bezpiecznych warunków walki lub gry sportowej poprzez ustalenie zasad mających 
redukować ryzyko oraz przeciwdziałać wszelkiego rodzaju zagrożeniom podmiotu 
i jego interesów, zasady te mają motywować do podejmowania wyzwań i wyko-
rzystywania sprzyjających okoliczności oraz do rozwoju, jednak działania te 
powinny być podejmowane w granicach zdrowego rozsądku i z zachowaniem 
zasad ostrożności. 

W trakcie zawodów sportowych uczestnicy zawsze są zobowiązani do 
przestrzegania ogólnych zasad ostrożności oraz pozostałych szczególnych zasad 
bezpieczeństwa, o ile takie zostały sprecyzowane. Polskie prawodawstwo w pewnych 
szczególnych przypadkach reguluje zasady dotyczące bezpieczeństwa czynności 
sportowych, natomiast w pozostałym zakresie reguły bezpieczeństwa określone są 
w regulaminach sportowych lub regulaminach bezpieczeństwa tworzonych przez 
polskie związki sportowe

865
.  

Ogólne zasady w tym zakresie regulował rozdział 10 ustawy o kulturze 
fizycznej z 1996 r., który zatytułowany był zasady bezpieczeństwa w dziedzinie 
kultury fizycznej. Ustawa regulowała odpowiedzialność osób fizycznych i prawnych 
za bezpieczeństwo, porządek i warunki higieniczne imprez sportowych. Wymagano, 
aby kryteria bezpieczeństwa były spełnione już na etapie prac budowlanych 
i modernizacyjnych obiektów sportowych. Szczególny nacisk na względy bezpie-
czeństwa były położony na takie dyscypliny jak alpinizm jaskiniowy, żeglarstwo, 
strzelectwo, sporty motorowe i żużlowe z uwagi na to, że dyscypliny te 
nacechowane są podwyższonym ryzykiem. Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej 
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uprawianie tych dyscyplin wymagało od zawodników dodatkowych uprawnień 
i kwalifikacji.  

Przyjęcie ustawy o sporcie kwalifikowanym w 2005 r. spowodowało zmianę 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa, a wszelkie przepisy w tym przedmiocie 
dotyczące organizowania imprez sportowych oraz odpowiedzialności organizatorów 
znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych

866
. Dopiero ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie na nowo 

wprowadziła w rozdziale 7 przepisy dotyczące bezpieczeństwa w sporcie. Ustawa 
między innymi nałożyła obowiązek posiadania przez zawodnika badań lekarskich 
uprawniających do bezpiecznego uczestnictwa w konkretnej dyscyplinie sportowej 
(art. 37) oraz wymóg posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 
sportowych (art. 38).  

Szczególnie istotny wydaje się art. 39 ustawy o sporcie, który nakłada 
obowiązek zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa w dyscyplinach narażonych 
na niebezpieczeństwo z uwagi na specyficzne warunki ich uprawiania. Mowa 
o osobach korzystających ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz osobach 
pływających i kąpiących się w wyznaczonych do tego miejscach. Realizacja tych 
obowiązków polega w szczególności na oznakowaniu tras czy kąpielisk, informo-
waniu o zagrożeniach, przekazywaniu zasad bezpiecznego korzystania oraz organi-
zowaniu niezbędnej pomocy.  

Wśród reguł bezpieczeństwa wyodrębnia się pewne kategorie, są to reguły: 
nakazu, zakazu, reguły dotyczące środków ochrony osobistej, reguły dotyczące 
sprzętu i/lub pojazdów oraz reguły dotyczące zabezpieczenia obiektu sportowego. 

7.1.1. Reguły nakazu 

Reguły nakazu nakładają na zawodnika obowiązek ściśle określonego 
zachowania w konkretnej sytuacji, czyli określają co adresat ma uczynić.  
Nie pozostawiają zawodnikowi swobody w wyborze postępowania.  
Tak formułowane nakazy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w trakcie 
współzawodnictwa sportowego, np.: 

 każda załoga, której pokazano czerwony znak SOS musi natychmiast 
zatrzymać się w celu udzielenia pomocy

867
;  

 jeżeli jest potrzeba niesienia pomocy, bezwzględnie należy podjąć wszelkie 
możliwe działania nie bacząc na wynik sportowy

868
; 

 zawodnik musi być w stanie w każdej chwili szybko i sprawnie wydostać się 
ze swojej łodzi

869
;  

 lina wspinaczkowa musi być przywiązana do uprzęży zawodnika węzłem 
„ósemką” zabezpieczoną przez dodatkowy węzełek

870
; 

                                                       
866 Dz. U. 2017 poz. 1160. 
867 2017, Procedura bezpieczeństwa w rajdach samochodowych PZM, pkt. 4, [http://www.pzm.pl/ 
pliki/zg/samochody/2017/Regulaminy/rajdy/05_procedura_bezpieczenstwa_2017.pdf]. 
868 2017, Procedura bezpieczeństwa w rajdach samochodowych PZM, pkt. 5, [http://www.pzm.pl/ 
pliki/zg/samochody/2017/Regulaminy/rajdy/05_procedura_bezpieczenstwa_2017.pdf]. 
869 2016, Regulamin zawodów we freestyle kajakowym PZKaj, pkt. 4.4.1, [http://www.pzkaj.pl/dane/ 
przepisy/Regulamin_zawodow_we_freestyleu_kajakowym_2016.pdf]. 
870 2017, Przepisy Wspinaczki Sportowej PZA, pkt. 4.5, ppkt. 4.5.1b., [http://pza.org.pl/wp-content/ 
uploads/2016/03/Przepisy-2017.pdf]. 
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 drogi i problemy muszą być ułożone w taki sposób, aby uniknąć możliwości 
odpadnięcia skutkującego kontuzją zawodnika i kontuzjowania lub przeszko-
dzenia innemu zawodnikowi albo osobie trzeciej

871
; 

 zawodnik mający trudności na trasie lub przed przeszkodą wyprzedzany przez 
następnego zawodnika musi natychmiast usunąć się z drogi

872
; 

 pokój lekarski musi znajdować się blisko lodowiska i być dostępny dla 
personelu karetki w celu leczenia chorych lub rannych łyżwiarzy. Pomiesz-
czenie lekarskie i/lub ambulans/personel muszą być wyposażeni w sprzęt do 
leczenia stabilizacji zapaści sercowo-naczyniowej, zaburzeń oddechowych, 
otarć i poważniejszych skaleczeń, urazów kończyn, kręgosłupa i głowy

873
; 

 wszystkie załogi uczestniczące w rajdzie zobowiązane są przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego

874
; 

 każda osada obowiązana jest udzielić pomocy innej osadzie znajdującej się 
w niebezpieczeństwie

875
, waga tego zapisu jest na tyle istotna, że Polski 

Związek Kajakowy w innym punkcie tego samego regulaminu dodał, iż każdy 
zawodnik biorący udział w regatach ma obowiązek nieść natychmiastową 
pomoc w razie wypadku lub zagrożenia życia ludzkiego, bez względu na 
utratę możliwości zwycięstwa

876
.  

7.1.2. Reguły zakazu  

Reguły zakazu zabraniają zawodnikowi wykonania pewnych czynności 
w konkretnej sytuacji, czyli określają, od jakich zachowań adresat ma się 
powstrzymać. Podobnie jak reguły nakazu nie pozostawiają zawodnikowi swobody 
w wyborze postępowania, np.: 

 zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi
877

;  

 zabrania się odkładania broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu
878

;  

 nie można pozostawić broni bez nadzoru
879

; 

                                                       
871 2017, Przepisy Wspinaczki Sportowej PZA, pkt. 3.3, ppkt. 3.3.4, [http://pza.org.pl/wp-content/ 
uploads/2016/03/Przepisy-2017.pdf]. 
872 2017, Regulamin Sportowych Rajdów Konnych PZJ, art. 11, [http://www.pzj.pl/sites/default/files 
/przepisy/F_Przepisy_2017_clean.pdf]. 
873 2016, Konstytucja i Przepisy Ogólne International Skating Union PZLS, § 140 pkt. 2, 
[http://pzls.pl/uploads/backgrounds/REGULAMINY/ISU/Konstytucja%20i%20Przepisy%20Og%C3%B3l
ne%20ISU%202016.pdf]. 
874 2016, Regulamin Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski a PZM, pkt 10.1, 
[https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2016/Regulaminy/rajdy/02_rsmp_2016.pdf,]. 
875 2015, Regulamin wyścigów kajakarstwa klasycznego PZKaj, pkt. 2.6.7, [http://www.pzkaj.pl/ 
dane/przepisy/Regulamin_kajakarstwa_klasycznego_2015.pdf]. 
876 2015, Regulamin wyścigów kajakarstwa klasycznego PZKaj, pkt. 4.1.10c, [http://www.pzkaj.pl/ 
dane/przepisy/Regulamin_kajakarstwa_klasycznego_2015.pdf]. 
877 2011, Przepisy bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią podczas treningów i zawodów 
biathlonowych PZBiath, pkt. 4, [http://www.biathlon.pomorskie.pl/files/przep_bezp_biath_2011.pdf; 
Ogólne zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim § 3 pkt 3, 2013, http://kssagittarius.pl/ 
download/6.%20Patent%20Strzelecki%20PZSS/Ogolne%20zasady%20BHP%20w%20strzelectwie.pdf]. 
878 2011, Przepisy bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią podczas treningów i zawodów 
biathlonowych PZBiath, pkt. 6, [http://www.biathlon.pomorskie.pl/files/przep_bezp_biath_2011.pdf; 
Ogólne zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim § 3 pkt 6, 2013, http://kssagittarius.pl/ 
download/6.%20Patent%20Strzelecki%20PZSS/Ogolne%20zasady%20BHP%20w%20strzelectwie.pdf]. 
879 2011, Przepisy bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią podczas treningów i zawodów 
biathlonowych PZBiath, pkt.10, [http://www.biathlon.pomorskie.pl/files/przep_bezp_biath_2011.pdf]; 
2013, Ogólne zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim § 3 pkt 5, 
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 zabrania się: atakować gardła, dolnej części brzucha, nerek, pleców, stawów 
krocza oraz tyłu głowy lub szyi, chwytania nogi przeciwnika

880
; 

 zabrania się noszenia przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie 
ciała lub dawać zawodnikowi sztuczną przewagę

881
; 

 zawodnikowi nie wolno natłuszczać twarzy, tułowia, rąk i rękawic, jak 
również używać środków o wydatnym zapachu, który może być niepożądany 
lub szkodliwy dla przeciwnika

882
; 

 Grupa Sportowa nie wystawi lub nie pozwoli na start kolarzowi, który został 
uznany, za niezdolnego do startu przez lekarza dyżurnego lub o którego 
niezdolności dowie się w inny sposób

883
; 

 żaden zawodnik nie może podjeść do celu, zanim wszyscy zawodnicy danej 
grupy nie skończą oddawania strzałów

884
.  

7.1.3. Reguły dotyczące środków ochrony osobistej 

Reguły dotyczące środków ochrony osobistej dotyczą wymagań w zakresie 

stroju i elementów wyposażenia, których stosowanie jest wymagane dla 

zwiększenia bezpieczeństwa zawodników. Wszelkie zasady w tym zakresie mają 

eliminować możliwość powstania uszkodzenia ciała. Przykładowo: 

Polski Związek Szermierczy w sposób niezwykle precyzyjny wymienia 

wszystkie elementy garderoby, jakie musi spełnić zawodnik. Wśród tych szczegó-

łowych wytycznych są przepisy dotyczące: maski, która nie może nosić śladów 

korozji, kurtki i spodni, które muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, kurtka 

powinna przykrywać spodnie na wysokości minimum 10 cm w pozycji 

wyjściowej, a skarpetki powinny być naciągnięte i schowane pod nogawki spodni, 

buty powinny być wyposażone w podeszwy zapewniające dobrą przyczepność, 

a mankiety rękawic muszą być dostatecznie długie
885

. 

Polski Związek Motorowy przewiduje, aby wszystkie elementy ubrania: 

bielizna, skarpetki, rękawiczki, kombinezon i obuwie były wykonane z materiałów 

chroniących od ognia, kask powinien być wyposażony w dobry system 

wentylacyjny i możliwość współpracy z systemem FHR
886

.  
Polski Związek Kajakowy wymaga, aby każdy zawodnik podczas całego czasu 

startu miał na sobie zapięty kask i kamizelkę asekuracyjną
887

. 

                                                                                                                                          
[http://kssagittarius.pl/download/6.%20Patent%20Strzelecki%20PZSS/Ogolne%20zasady%20 
BHP%20w%20strzelectwie.pdf]. 
880 2014, Zasady i reguły walki kickboxingu WAKO K-1 PZKB, art. 3.1, Niedozwolone techniki 
i zachowania, [http://pzkickboxing.pl/dok/63,zasady,reguly,walki,wako,low,kick,k.html]. 
881 2015, Przepisy gry PZPS, pkt 4.5, [http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1]. 
882 2014, Regulamin Sportowy PZB, § 20 pkt 18, [http://pzb.com.pl/wp-content/uploads/2014/07/ 
Regulamin-Sportowy.pdf]. 
883 2003, Regulamin Sportowy PZKaj, § 2 pkt 13.1.008, [https://www.pzkol.pl/pobierz/93/s/93_ 

przepisy_sportowe_pzkol_czesc_xiii.pdf]. 
884 2010, Regulamin Sportowy PZŁucz, pkt 11.15.5.10, [http://www.archery.pl/newsy/27/384/ 

archery_pl_newsy_file_337.pdf]. 
885 2016, Regulamin Sportowy PZSzerm, załącznik D, pkt 3, [http://www.pzszerm.pl/static/domain/ 

files/others/126/126/12625_regulamin_10.10.2016.pdf]. 
886 2012, Bezpieczny sport motorowy – podręcznik kierowcy PZM, pkt. 2, [http://www.pzm.pl/pliki/ 

zg/samochody/aktualnosci/a_driver-guide-2011_-_uaktualniona_12-2012.pdf]. 
887 2015, Regulamin slalomu kajakowego PZKaj, pkt 2.5.2, [http://www.pzkaj.pl/dane/przepisy/ 
Regulamin_slalomu_i_zjazdu_2015.pdf]. 
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Polski Związek Bokserski wprowadza nakaz noszenia w trakcie walki 
ochraniaczy na zęby oraz ochraniaczy podbrzusza, a także kasków

888
. 

Polski Związek Jeździecki nakłada obowiązek używania kasku ochronnego 
posiadającego atest przez wszystkich zawodników w czasie dosiadania koni, jak 
również wszystkie inne osoby dosiadające koni na terenie zawodów, a dzieci, 
jeźdźcy na kucach, juniorzy i młodzi jeźdźcy mają obowiązek zakładania kasków 
również podczas przeglądu weterynaryjnego

889
. 

Polski Związek Piłki Siatkowej zezwala noszenia ochraniaczy (ściągaczy 
i stabilizatorów) w celu ochrony lub wsparcia zawodnika

890
. 

Polski Związek Hokeja na Lodzie wymaga, aby każdy gracz z pola nosił 
certyfikowany kask produkowany specjalnie dla hokeja na lodzie z prawidłowo 
zapiętym paskiem podbródkowym, ponadto każdy gracz musi być zaopatrzony 
w ochraniacze łokci, które muszą mieć miękką, zewnętrzną część, pokrytą 
gąbczastą wyściółką lub podobnym materiałem o grubości co najmniej 1,27 cm. 
Polski Związek Hokeja na Lodzie dopuszcza dwa rodzaje ochraniaczy na twarz 
oraz wymaga stosowania specjalnie zaprojektowanych rękawic, osłaniających dłoń 
i okolice nadgarstków wymagane są również ochraniacze szyi i gardła oraz 
goleni

891
. 

7.1.4. Reguły dotyczące sprzętu i/lub pojazdów 

Reguły dotyczące sprzętu i/lub pojazdów dotyczą wymagań w zakresie sprzętu 
i wyposażenia pojazdów, których stosowanie jest wymagane dla zwiększenia 
bezpieczeństwa zawodników, np.: 

 Polski Związek Szermierczy zawarł szczegółowe instrukcje w zakresie 
kontroli broni m.in. wymóg oszlifowania ostrych fragmentów krawędzi gardy, 
która ulega w trakcie używania broni odkształceniom poprzez jej zużycie 
i uszkodzenia krawędzi, co może powodować do skaleczenia u przeciwnika

892
; 

 Polski Związek Alpinizmu wymaga w czasie każdego startu, aby cały sprzęt 
używany przez zawodnika spełniał wymogi odpowiadające standardom 
bezpieczeństwa PZA oraz normom EN

893
; 

 Polski Związek Motorowy w podręczniku kierowcy szczegółowo wymienia 
wymogi wyposażenia samochodu, wśród najważniejszych wymienia się: 
fotele, pasy bezpieczeństwa, siatki na okna, siatkę wokół głowy i ramion, 
wykładziny, wentylację oraz włącznik bezpieczeństwa

894
. 

                                                       
888 2014, Regulamin sportowy PZB, § 20 pkt 4, 5, 8, [http://pzb.info.pl/wp-content/uploads/ 
2014/07/01.REGULAMIN-SPORTOWY-.pdf]. 
889 2016, Przepisy dyscypliny ujeżdżanie PZJ, art. 427, [http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/ 
A_Przepisy_PZJ_2016_ostateczny_od02052016.pdf]. 
890 2015, Przepisy gry PZPS, pkt 4.5.3, [http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1]. 
891 2016, Przepisy gry PZHL, sekcja 4, [http://hokej.net/pl/dla-kibica/przepisy-pzhl/464/]. 
892 2016, Regulamin Sportowy PZSzerm, [http://www.pzszerm.pl/static/domain/files/others/ 
126/126/12625_regulamin_10.10.2016.pdf]. 
893 2016, Przepisy wspinaczki sportowej PZA, pkt 3.8, ppkt. 3.8.1, [http://pza.org.pl/wp-content/ 
uploads/2016/03/Przepisy-2017.pdf]. 
894 2012, Bezpieczny sport motorowy – podręcznik kierowcy PZM, pkt 3, [http://www.pzm.pl/pliki/ 

zg/samochody/aktualnosci/a_driver-guide-2011_-_uaktualniona_12-2012.pdf]. 
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7.1.5. Reguły dotyczące zabezpieczenia obiektu sportowego, pola gry 
lub walki sportowej 

Reguły dotyczące zabezpieczenia obiektu sportowego lub pola gry czy walki 
sportowej dotyczą wymagań, jakie muszą spełniać obiekty sportowe, pola gry lub 
walki sportowej, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby można z nich było 
korzystać w sposób bezpieczny, np.: 

 zgodnie z przepisami wspinaczki sportowej drogi i przeszkody muszą być 
ułożone w taki sposób, aby uniknąć możliwości odpadnięcia skutkującego 
kontuzją zawodnika i kontuzjowania lub przeszkodzenia innemu zawodnikowi 
albo osobie trzeciej. Drogi i problemy nie powinny na siebie nachodzić. 
Trudność dróg powinna odpowiadać danej kategorii (płeć i wiek)

895
; 

 Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego szczegółowo odnosi się do 
wymogów, jakie musi spełniać lodowisko, między innymi w § 228 pkt 2 
nakłada na organizatora zawodów obowiązek usunięcia wszystkich elementów 
znajdujących się wewnątrz lodowiska oraz tych, które znajdują się 
w odległości trzech metrów od wewnętrznej linii torów biegu

896
;  

 podobnie Polski Związek Bokserki reguluje warunki, jakie musi spełniać ring, 
np. § 16 pkt 1,3 cała podłoga ringu musi być bezpieczna, wyłożona masą 
gąbczastą, filcem lub innym odpowiednio elastycznym materiałem o grubości 
1,5-2 cm. Mata ringu wykonana z materiału antypoślizgowego (brezent) musi 
pokrywać całą podłogę

897
;  

 w regulaminie Polskiego Związku Szermierczego zawarte zostały szczegó-
łowe zasady dotyczące pomieszczeń, w których odbywają się zdarzenia 
szermiercze, wymagania dotyczące instalacji elektrycznej oraz precyzyjne 
instrukcje w zakresie rozmieszczenia plansz ,np.: „w odległości 1,25 metra od 
krawędzi planszy nie powinna przebywać żadna osoba w tym obsługa 
techniczna, pomocnicy sędziego, widzowie

898
; 

 Polski Związek Motorowy wydał odrębną uchwałę w zakresie zasad 
przygotowania torów do zawodów żużlowych. Zawarto w nim szczegółowe 
wytyczne w zakresie przygotowania i konserwacji toru, procedury postępo-
wania z torem nadmiernie przemoczonym lub przesuszonym, techniki postę-
powania z torem, na którym występują miejsca o różnych przyczepnościach, 
a także metody postępowania w przypadku niekorzystnych prognoz pogody 
poprzedzających dzień zawodów

899
; 

 przepisy gry w piłkę siatkową Polskiego Związku Piłki Siatkowej wymagają, 
aby powierzchnia gry była płaska, pozioma i jednorodna. Nie może stwarzać 

                                                       
895 2016, Przepisy Wspinaczki Sportowej PZA, art. 3.3.4, [http://pza.org.pl/wp-content/uploads/ 

2016/03/Przepisy-2016.pdf]. 
896 2016, Przepisy specjalne tor długi, [http://pzls.pl/uploads/backgrounds/REGULAMINY/ISU/ 

PRZEPISY%20SPECJALNE%20Tor%20D%C5%82ugi%202016.pdf]. 
897 2014, Regulamin sportowy, [http://pzb.com.pl/wp-content/uploads/2014/07/Regulamin-Sportowy.pdf]. 
898 2016, Regulamin PZSzerm, załącznik D, pkt. 4-7, [http://www.pzszerm.pl/static/domain/ 

files/others/126/126/12625_regulamin_10.10.2016.pdf]. 
899 2017, Regulamin zasady przygotowania toru, [https://pzm.pl/pliki/zg/zuzel/2017/Regulaminy/ 

31_zasady_przygotowania_toru.pdf]. 
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niebezpieczeństwa kontuzji zawodników. Zabrania się gry na powierzchniach 
szorstkich lub śliskich (pkt. 1.2.1)

900
; 

 zgodnie z postanowieniami Regulaminu slalomu kajakowego przez cały czas 
trwania zawodów, na torze musi być obecny ratownik medyczny lub lekarz 
oraz zespół ratowników

901
.  

Zagadnienie bezpieczeństwa objęte jest rozporządzeniem Ministra Edukacji 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach

902
. Szczególnie istotny pod kątem bezpie-

czeństwa jest § 31 rozporządzenie, które na kadrę prowadzącą zajęcia wychowania 
fizycznego nakłada obowiązek weryfikacji aktualnej sprawności fizycznej i wydol-
ności organizmu ucznia oraz dostosowanie intensywności ćwiczeń do ustalonych 
możliwości.  

Naruszenie wskazanych zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazów, nakazów 
oraz w pewnym zakresie sprzętu i/lub pojazdów skutkuje odpowiedzialnością 
karną zawodnika za spowodowanie wypadku sportowego. Niekiedy naruszenie 
wymaganych procedur bezpieczeństwa spowoduje powstanie odpowiedzialności 
karnej po stronie: trenerów, osób kierujących klubami sportowymi, organizatorów 
imprez sportowych, zawodników, nauczycieli, a nawet producentów sprzętu 
sportowego. Z punktu widzenia ryzyka, jakie niesie za sobą uprawianie sportu, 
istotne jest ich przestrzeganie. Istnieją dziedziny sportu, jak wspomniana 
szermierka czy strzelectwo, które bez takich szczegółowych wytycznych w ogóle 
nie mogłyby być uprawiane w sposób bezpieczny.  

7.2. Reguły dyscyplinarne  

Reguły dyscyplinarne to reguły przede wszystkim związane z odpowie-

dzialnością uczestników współzawodnictwa sportowego oraz członków polskich 

związków sportowych za naruszenie reguł sportowych lub reguł organizacyjnych 

oraz innego rodzaju zachowania uznane przez polski związek sportowy  

za niepożądane i naganne. Konsekwencją naruszenia tych reguł jest sankcja 

dyscyplinarna wymierzana przez powołane w tym celu organy związku
903

. 

Zgodnie z art. 45b ust. 3 ustawy o sporcie regulamin dyscyplinarny określa 

w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny 

zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy 

dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.  

Sankcje w prawie oznaczają różnego rodzaju negatywne konsekwencje prawne, 

jakie stosuje się wobec adresata normy prawnej, który nie zastosował się do zakazu 

lub nakazu ustanowionego w przepisie prawnym
904

. Wyróżnia się sankcje:  

 represyjne, które powodują pewną dolegliwość za niezrealizowanie normy;  

 egzekucyjne, które zobowiązują adresata do zrealizowania nakazanego stanu 

rzeczy lub do doprowadzenia do pewnego stanu rzeczy na swój koszt
905

. 

                                                       
900 2015, Przepisy Gry PZPS, [http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1] 
901 2015, Regulamin slalomu kajakowego, pkt. 2.5.8. i 2.5.9, [http://www.pzkaj.pl/dane/przepisy/ 

Regulamin_slalomu_i_zjazdu_2015.pdf]. 
902 Dz. U. 2003 nr 6, poz. 65. 
903 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 196. 
904 M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008,  

s. 17 i n. 
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Sankcje dyscyplinarne w sporcie należą do sankcji represyjnych, ponieważ 

dotyczą określonej kategorii osób powiązanych ze sobą przynależnością  

do polskich związków sportowych
906

. Sankcje te mają jednak różnoraki wymiar, 

może on być: etyczno – moralny
907

, ostrzegawczy
908

, a także może prowadzić do 

zerwania stosunków z ukaranym
909

. 

Sankcje dyscyplinarne dzieli się na sankcje porządkowe i sankcje regulami-

nowe. Te pierwsze stosowane są za przewinienia w trakcie współzawodnictwa 

sportowego. Takim przewinieniem jest pogwałcenie przebiegu rywalizacji sportowej 

poprzez naruszenie przepisów gry obowiązujących w danej dyscyplinie sportowej. 

Wymierzane są przeważnie w trakcie trwania zawodów sportowych i przybierają 

postać, np.: żółtej lub czerwonej kartki, rzutu karnego lub upomnienia
910

, np.: 

 niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziego, działaczy, 

członków swojego zespołu lub drużyny przeciwnej, a nawet publiczności 

klasyfikowane jest w trzech kategoriach jako: zachowanie grubiańskie, 

zachowanie obraźliwe lub agresja. W zależności od stopnia przewinienia 

stosuje się sankcje: kara, wykluczenie, dyskwalifikacja (pkt. 21.2 i 21.3)
911

;  

 gracz, który atakuje ciałem lub łokciem, naciera bądź powoduje upadek 

przeciwnika w taki sposób, że przeciwnik zostaje gwałtownie rzucony na 

bandę, zostaje ukarany przynajmniej karą mniejszą, natomiast gracz, który 

powoduje kontuzję lub przez lekkomyślne zachowanie zagraża zdrowiu 

przeciwnika poprzez akcję rzucenia na bandę zostaje ukarany karą większą 

oraz karą meczy za niesportowe zachowanie
912

; 

 za rozmyślne uderzenie kijem, ręką lub kopnięcie przeciwnika w czasie gry 

oraz udział w bójce w czasie gry, sędzia może wymierzyć karę dyskwalifikacji 

w wymiarze od 2 do 12 meczów
913

; 

 rzut wolny bezpośredni jest przyznawany, jeśli zawodnik atakuje przeciwnika 

ciałem lub nogami, skacze na przeciwnika, kopie lub usiłuje kopnąć 

przeciwnika, popycha przeciwnika, uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, 

podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi
914

; 

 za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać ostrzeżenie, minus 

punkt, drugi minus punkt i/lub zostać zdyskwalifikowanym. Ostrzeżenie 

otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić 

                                                                                                                                          
905 Z. Ziembiński, S. Wronkowska, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 44 i n.; Z. Ziembiński, Logika 

praktyczna, Warszawa 2005, s. 118-199. 
906 M. Wincenciak, Sankcje w prawie…, s. 17. 
907 A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Sankcje administracyjne w korporacjach zawodowych w odniesieniu 

do samorządów zaufania publicznego – wybrane zagadnienia, [w:] Sankcje administracyjne, red. M. Stahl, 

R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011, s. 207. 
908

 P. Jóźwiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, s. 216. 
909 Tamże, s. 216. 
910 Tamże, s. 215. 
911 2015, Przepisy Gry PZPS, [http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1]. 
912 2016, Przepisy Gry PZHL, art. 19, [http://hokej.net/pl/dla-kibica/przepisy-pzhl/464/]. 
913 2014, Regulamin Dyscyplinarny PZUnihokeja, § 6 pkt 1b, [http://www.pzunihokeja.pl/do-

pobrania/przepisy-i-regulaminy-dopobrania]. 
914 2016/17, Przepisy gry w piłkę nożną PZPN, art. 12 ppkt. 1, [https://www.pzpn.pl/public/system/ 

files/site_content/635/1523-Przepisy_Gry_A5_calosc_v5.pdf]. 
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ostrzeżenia bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu 

przeciwnika, względnie wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to 

szczególnie: pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się, 

zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia, nieczystą walkę 

i nielegalne techniki (pchanie, klinczowanie itp.), niesportowe zachowanie 

zawodnika
915

.  

Natomiast sankcje regulaminowe wymierzane są przeważnie po zawodach 

sportowych. Do nich zaliczyć można: odebranie zdobytego medalu lub unieważ-

nienie osiągniętego wyniku lub rekordu
916

. Ustawa o sporcie zawiera katalog 

sankcji dyscyplinarnych, inaczej regulaminowych, którymi w szczególności są:  

 upomnienie lub nagana polegają na potępieniu moralnym sprawcy przez 

organizację sportową, do której obwiniony należy
917

, jest to kara o charakterze 

ostrzegawczym oraz wychowawczym. Wymierzając tę karę polskie związki 

sportowe odwołują się do poczucia obowiązku i ducha sportu ukaranego, jako 

członka sportowej społeczności, zwracając mu uwagę, że swym zachowaniem 

naruszył reguły obowiązujące w sporcie
918

; 

 zawieszenie ma na celu odsunięcie ukaranego od wykonywania czynności 

sportowych w polskim związku sportowym przez określony czas. Konsek-

wencją zawieszenia w prawach członka polskiego związku sportowego jest 

brak możliwości startowania w zawodach sportowych oraz uzyskiwania z tego 

tytułu korzyści materialnych
919

; 

 kara pieniężna niesie za sobą pewną dolegliwość materialną i powoduje 

uszczerbek w majątku obwinionego
920

. Z uwagi na to, że tego typu kara 

uderza nie tylko w sferę majątkową ukaranego, ale również niekiedy 

oddziałuje na sytuację materialną jego najbliższych, pojawiają się głosy, aby 

usunąć karę pieniężną z katalogu kar dyscyplinarnych. Stosowanie tej sankcji 

uzasadnione jest jedynie wtedy, gdy nie jest celowe zastosowanie sankcji 

związanych z zawieszeniem lub skreśleniem ze związku
921

. Jest to kara 

stosowana zarówno wobec osób fizycznych, jak i wobec osób prawnych. Kara 

pieniężna stanowi przejaw represji wynikającej z dezaprobaty wobec 

zachowania sprawcy, pełni także funkcję prewencyjną służącą utrwaleniu 

w środowisku sportowym zasad obowiązujących w sporcie
922

; 

 przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej polega na zdegrado-

waniu całego zespołu do niższej klasy w hierarchii sportowej. Co do zasady 

ten rodzaj kary najczęściej orzekany jest w stosunku do klubu sportowego, ale 

                                                       
915 2017, Regulamin Sportowy Full Contact PZKB, art. 14, [http://pzkickboxing.pl/dok/122, 

regulamin,sportowyfull,contact,aktualizacja.html]. 
916 J. Giezek, Sportowe sankcje dyscyplinarne, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, red.  

A. J. Szwarc, Poznań 2001, s. 111. 
917 W. Jaśkiewicz, Stosunki służbowe w administracji, Warszawa-Poznań 1969, s. 103. 
918 R. Rajkowski, Prawo karno – administracyjne Polski Ludowej, Warszawa 1955, s. 96. 
919

 A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Sankcje administracyjne…, s. 211. 
920 Tamże, s. 211. 
921 Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959, s. 249. 
922J. Giezek, Sportowe sankcje…, s. 104. 
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istnieje możliwość orzeczenia jej wobec zawodnika
923

. Innymi słowy, jest to 

negatywne oddziaływanie na wynik sportowy
924

; 

 skreślenie ze związku lub wykluczenie ze związku polega na wyeliminowaniu 

sportowca z polskiego związku sportowego, ale z możliwością powtórnego 

wpisu na listę jego członków. Jest to sankcja polegająca na pozbawieniu lub 

ograniczeniu określonych uprawnień
925

; 

 dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia to najsurowsza kara wśród kar 

dyscyplinarnych, polega na całkowitym lub czasowym wyeliminowaniu 

sportowca z polskiego związku sportowego lub pozbawienie go prawa do 

profesjonalnego uprawiania danej dyscypliny sportu
926

. Dodatkowym skutkiem 

dyskwalifikacji dożywotniej jest zazwyczaj brak możliwości ponownego 

ubiegania się o przystąpienie do polskiego związku sportowego
927

. Innymi 

słowy, kara dożywotniej dyskwalifikacji oznacza w praktyce dożywotni zakaz 

wykonywania określonego zawodu, a taki stan rzeczy może prowadzić do 

sprzeczności z Konstytucją. Zgodnie bowiem z art. 65 Konstytucji każdy ma 

prawo do wolnego wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca 

pracy, a wyjątki w tym zakresie musi określać ustawa. Gdy tymczasem ustawa 

o sporcie nie reguluje kwestii dożywotniej dyskwalifikacji w sporcie kwestię 

tę regulują regulaminy dyscyplinarne polskich związków sportowych. Dlatego 

w doktrynie pojawiają się głosy, że kara ta nie powinna być orzekana przez 

organy dyscyplinarne, gdyż są to sankcje zbyt daleko ingerujące w interesy 

jednostki
928

. Takie stanowisko potwierdził również wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego
929

. 

Przykładem sankcji dyscyplinarnej jest np.: 

 kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność 

korzystania z uprawnień wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa 

do udziału w rozgrywkach. Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower 

niekorzyść drużyny ukaranego klubu
930

; 

 udział w meczu zawodnika, trenera lub osoby towarzyszącej, a także innej 

osoby działającej w imieniu klubu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

                                                       
923

 P. Jóźwiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, s. 217. 
924 M. Gniatkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – kary dyscyplinarne i ich charakter 

prawny, Studia Prawnicze, nr 2/2004, s. 127. 
925 W. Cajsel, Licencje sędziów sportowych, Sport Wyczynowy, nr 3-4/1998, s. 43; Tenże, Licencje 

sportowe – ich cel, forma i treść, Sport Wyczynowy, nr 1-2/1998, s. 56. 
926 A. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów. Komentarz, Warszawa 2005, s. 94. 
927 J. Giezek, Sportowe sankcje…, s. 106 i n. 
928 M. Niedośpiał, Kara dyscyplinarna wymierzana przez związek sportowy. Glosa do orzeczenia Sądu 

Najwyższego z dnia 19 października 2000 r., XXX CKN 86698, Jurysta, nr 3-4/2003, s. 41; 

A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Sankcje administracyjne…, s. 216; S. Pławski, Charakter prawny kary 

zakazu wykonywania wolnego zawodu. Sankcje administracyjne, red. M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, 

Warszawa 2011, s. 360 i n.; J. Giezek, Sportowe sankcje…, s. 108; M. Kędzior, R. Rzeszotarski, [w:] 

Ustawa o sporcie, Komentarz, red. M. Gniatkowski, Wrocław 2011, s. 224. 
929 Wyrok TK z dnia 18 października 2010 r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8 poz. 76. 
930 2012, Regulamin Dyscyplinarny PZPN, art. 22 § 1, [https://www.pzpn.pl/public/system/ 

files/site_content/635/562-PDF%20REGULAMIN%20DYSCYPLINARNY%20UCHWALONY%20 

NA%20WALNYM%20ZGROMADZENIU%20DELEGAT%C3%93W%20W%20DNIU%2027%20M

AJA%202014.pdf]. 
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substancji odurzających – kara pieniężna do 30 000 zł oraz kara 

dyskwalifikacji na okres do 24 miesięcy
931

; 

 niesportowe zachowanie przed, w czasie lub po zawodach związane ze 

zniesławieniem, znieważeniem lub pomówieniem (m.in. obraźliwe słowa, 

gesty) zawodnika, trenera, osoby towarzyszącej drużynie przeciwnej, komisarza, 

sędziego, kibica, innego uczestnika zawodów – kara pieniężna do 10 000 zł, 

kara dyskwalifikacji na okres od 1 do 5 meczów
932

; 

 wykluczenie z rozgrywek jest to bezwarunkowa utrata uprawnień do 

uczestnictwa w rozgrywkach danego rodzaju
933

; 

 za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowaniu kadry narodowej 

wymierza się zawodnikowi karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 500 zł 

lub karę zawieszenia w prawach członka kadry narodowej lub skreślenie 

z kadry narodowej
934

;  

 za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą w związku 

z działalnością sportową
935

. 

Omówiony katalog kar dyscyplinarnych obrazuje ich mieszany charakter 

i dysproporcję w zakresie stopnia ich represyjności. W doktrynie pojawiają się 

różne stanowiska w zakresie ustawowej regulacji tych sankcji. M. Bojarski 

proponuje, żeby opracować katalog kar dyscyplinarnych i usankcjonować go 

w ustawie o sporcie, podobnie jak uczyniono to w innych sferach niż sport
936

.  

Na konieczność ustawowego uregulowania sportowych sankcji dyscyplinarnych 

wskazuje również M. Niedośpiał
937

. 

Natomiast M. Gniatkowski uważa, że jest to stanowisko zbyt radykalne, 

ponieważ może doprowadzić to do zanegowania sensu całej instytucji 

odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie
938

. 

Stanowisko pośrednie zajmuje J. Giezek, który wskazuje, że niejednorodność 

sportowych kar dyscyplinarnych przemawia za zróżnicowanym traktowaniem źródeł, 

w jakich są one regulowane. W przypadku kar porządkowych oraz kar dyscypli-

narnych o niskim stopniu dolegliwości nie ma przeszkód, aby ich podstawę 

stanowiły źródła pozaustawowe w postaci regulaminów czy statutów sportowych. 

Natomiast w odniesieniu do kar o jednoznacznie prawnokarnych charakterze, takich, 

które ingerują w sferę konstytucyjnych wolności, tj. dyskwalifikacja czy kary 

pieniężne, powinny one mieć wyraźną podstawę ustawową
939

. 

                                                       
931 2016, Regulamin Dyscyplinarny PZHL, § 20 pkt 5, [http://hokej.net/pl/dla-kibica/przepisy-pzhl/464/]. 
932 2017, Regulamin Dyscyplinarny PZKosz, § 22 pkt 1, [http://pzkosz.pl/dokumenty.html]. 
933 2013, Regulamin Dyscyplinarny PZM, § 17, [http://www.pzm.pl/pliki/galeria/06ard_pzm2013_ 0.pdf]. 
934 2015, Regulamin Dyscyplinarny PZZ, § 68 pkt 2, [https://www.zapasy.org.pl/uploads/dokumenty/ 

2015/05_maj/regulamin_dyscyplinarny_pzz.pdf]. 
935 2014, Regulamin Dyscyplinarny PZUnihokeja, § 6 pkt 2, [http://www.pzunihokeja.pl/do-

pobrania/przepisy-i-regulaminy-dopobrania]. 
936 M. Bojarski, Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna 

w sporcie, red. A. J. Szwarc, Poznań 2001, s. 81 i n. 
937 M. Niedośpiał, Kara dyscyplinarna…, s. 41. 
938 M. Gniatkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, s. 130. 
939 J. Giezek, Sportowe sankcje…, s. 112. 
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Sankcje dyscyplinarne unormowane są najczęściej w oddzielnych regulaminach 

dyscyplinarnych i z reguły dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe
940

.  

Do kar zasadniczych zalicza się najczęściej: upomnienie, ostrzeżenie, naganę, 

karę pieniężną, karę zawieszenia w prawach lub pozbawienia licencji, wykluczenie 

z polskiego związku sportowego, dyskwalifikację okresową lub dożywotnią, 

Do kar dodatkowych zalicza się najczęściej: wykluczenie z kadry narodowej na 

czas określony lub stały, pozbawienie zawodnika lub klubu tytułów mistrzowskich 

i medali, karę pieniężną. 

Regulaminy dyscyplinarne w sposób szczegółowy regulują zasady wymierzania 

kar
941

, a część polskich związków sportowych bardzo szczegółowo określa 

przewinienia, które podlegają karze. Zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym 

Polskiego Związku Brydża Sportowego
942

 przewinieniem dyscyplinarnym jest 

naruszenie przez zawodnika norm etycznych statutu PZBS, uchwał, zarządzeń, 

regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki 

sportowej, postępowanie niegodne sportowca, niewłaściwy stosunek do obowiązków 

reprezentanta kraju oraz naruszenie innych obowiązujących przepisów, jeżeli czyn 

pozostał w związku z uczestnictwem w ruchu sportowym. Przez przewinienie 

dyscyplinarne należy rozumieć w szczególności:  

 nieprzestrzeganie sportowego trybu życia, a zwłaszcza nadużywanie alkoholu; 

 bezzasadną odmowę uczestnictwa w zawodach w barwach swojego klubu, 

reprezentacji (okręgu, kraju itp.); 

 bezzasadną odmowę aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa  

w treningach i zajęciach szkoleniowych; 

 nieszanowanie sprzętu i urządzeń sportowych. 

Polski Związek Korfballu
943

 do przewinień dyscyplinarnych zalicza: 

 usiłowanie zranienia, kopnięcia lub uderzenia przeciwnika w czasie gry;  

                                                       
940 2016/17, Regulamin dyscyplinarny PZPN, art. 5 § 2, [https://www.pzpn.pl/ federacja/dokumenty]; 2014, 

Regulamin dyscyplinarny PZUnihokeja, § 4, [http://www.pzunihokeja.pl/do-pobrania/przepisy- 

i-regulaminy-dopobrania#]; 2016, Regulamin dyscyplinarny PZBS, § 4 i § 7, [http://www.pzbs.pl/ 

regulaminy-stale/3432-regulamin-dyscyplinarny-pzbs]; 2014, Regulamin dyscyplinarny PZBiS, § 8, 

[http://pzbis.com/o-zwiazku/dokumenty/]; 2014, Regulamin dyscyplinarny PZMT, § 8, [http://www. 

pzmuaythai.pl/regulaminy-sportowe.html]; 2014, Regulamin dyscyplinarny PZN, § 8, [http://www.pzn.pl 

/gfx/pzn/files/dokumenty/regulam_dyscyplinarny_pzn_2014_-_2018.pdf];  2015, Regulamin dyscyplinarny 

PZSSan, § 10, [http://www.pzssan.com.pl/data/uploads/pdf/2015/regulamin _dyscyplinarny_PZSSan.pdf]; 

2013, Regulamin dyscyplinarny PZKorf, § 4, [http://www.korfball.pl/images/dokumenty/ 

Regulamin_Dyscyplinarny.pdf]; 2011, Regulamin dyscyplinarny PZBiath, §8, [http://biathlon.com.pl/_ 

files/public/img/userfiles/all/files/REGULAMIN%20DYSCYPLINARNY.pdf]. 
941 2014, Regulamin dyscyplinarny PZBiS, § 9, [http://pzbis.com/o-zwiazku/dokumenty/]; 2014, 

Regulamin dyscyplinarny PZN, § 9, [http://www.pzn.pl/gfx/pzn/files/dokumenty/regulam_dyscyplinarny 

_pzn_2014_-_2018.pdf]; 2015, Regulamin dyscyplinarny PZSSan, § 11, [http://www.pzssan.com.pl 

/data/uploads/pdf/2015/regulamin_dyscyplinarny_PZSSan.pdf]; 2011, Regulamin dyscyplinarny PZBiath, 

§9,[http://biathlon.com.pl/_files/public/img/userfiles/all/ files/ 

REGULAMIN%20DYSCYPLINARNY.pdf]; 2013, Regulamin dyscyplinarny PZKorf,§5, 

[http://www.korfball.pl/images/dokumenty/Regulamin_Dyscyplinarny.pdf]. 
942 2016, Regulamin dyscyplinarny PZBS, § 3, [http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/3432-regulamin-

dyscyplinarny-pzbs]. 
943 2013, Regulamin dyscyplinarny PZKorf, § 6, [http://www.korfball.pl/images/dokumenty/Regulamin 

_Dyscyplinarny.pdf]. 
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 rozmyślne uderzenie ręką, piłką lub kopnięcie przeciwnika w czasie gry oraz 
udział w bójce w czasie gry;  

 za rozmyślne zranienie przeciwnika w czasie gry lub poza nią; 

 niesportowe zachowanie w czasie spotkania wobec przeciwnika, widzów, 
osób funkcyjnych; 

 wysoce niesportowe (ordynarne) zachowanie wobec przeciwnika, widzów, 
osób funkcyjnych (używanie słów wulgarnych, pogróżek); 

 usiłowanie naruszenia nietykalności cielesnej przeciwnika poza grą, innych 
osób lub publiczności w czasie gry lub poza grą; 

 naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika w czasie lub poza grą 
(kopnięcie, uderzenie ręką, uderzenie piłką, innym przedmiotem, oplucie); 

 opuszczenie w czasie gry ławki graczy i udział w bójce lub sprzeczce. 
Polski Związek Unihokeja poza wskazanymi wyżej przewinieniami 

wymienionymi przez Polski Związek Korfballu zalicza również
944

: 

 przebywanie na terenie obiektu sportowego w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz spożywanie alkoholu 
w obrębie obiektu sportowego, niewłaściwe zachowanie lub zakłócanie 
porządku; 

 skandowanie okrzyków i eksponowanie haseł wulgarnych i/lub obrażających 
innych; 

 skandowanie okrzyków i prezentowanie treści o charakterze rasistowskim; 

 usiłowanie lub zniekształcenie wyniku sportowego w zawodach unihokeja, 
w zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych 
z zasadami sportowymi; 

 publiczne krytykowanie i komentowanie pracy sędziów; 

 niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą w związku 
z działalnością sportową; 

 spóźnienie się lub niestawienie bez wiarygodnego usprawiedliwienia 
zawodnika kadry narodowej na badania lekarskie, oficjalne zawody, 
zgrupowania, konsultacje; 

 nieusprawiedliwiony brak uczestnictwa w ceremonii otwarcia i zamknięcia 
zawodów, stosowanie środków dopingujących. 

Reguły dyscyplinarne nie mają bezpośredniego wpływu na przebieg akcji 
sportowej, mimo że pozostają w pośrednim związku ze współzawodnictwem 
sportowym, ponieważ stanowią konsekwencje naruszenia porządku gry lub walki 
sportowej. Zastosowanie kary dyscyplinarnej nie wyklucza pociągnięcia uczestnika 
współzawodnictwa do odpowiedzialności karnej czy cywilnej za naruszenie reguł 
sportowych. Analiza regulaminów dyscyplinarnych pozwala wyprowadzić wniosek, 
że niemalże każdy polski związek sportowy uchwalił odrębny regulamin dyscypli-
narny, te zaś które ich nie uchwaliły zawarły przepisy dyscyplinarne w regula-
minach sportowych lub przepisach gry. Natomiast regulaminy bezpieczeństwa 
przyjęły tylko nieliczne polskie związki sportowe. Można z tego wywnioskować, 
że z punktu widzenie polskich związków sportowych, regulaminy dyscyplinarne  
są istotniejsze od regulaminów bezpieczeństwa.  

                                                       
944 2010, Regulamin dyscyplinarny PZUnihokeja, § 6, [http://www.pzunihokeja.pl/do-pobrania/przepisy- 

i-regulaminy-dopobrania]. 
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7.3. Reguły organizacyjne 

Reguły organizacyjne określają obowiązujące granice, w jakich dane zachowanie 

jest akceptowane. Dotyczą zasad gry, ustalają porządek i przebieg walki lub gry 

sportowej. Stanowią katalog wymogów formalnych gry w zakresie m.in. ilości 

uczestników, ich płci, wieku, a nawet wagi. Są to wymogi w zakresie wielkości 

boiska, ilości bramek, ubrania, a nawet samego sprzętu, jaki może być używany 

w trakcie rywalizacji sportowej. Wśród reguł organizacyjnych znajduje się również 

katalog przewinień, które powodują negatywne skutki dla zawodnika lub dla całej 

drużyny. Uważa się, że pogwałcenie tych reguł wywołuje pewne ujemne 

konsekwencje, ale raczej dla samego toku walki czy gry, w postaci wykonania  

np. tzw. rzutu karnego, przejęcia piłki przez przeciwny zespół czy straty punktów. 

Reguły te nie stanowią reguł istotnych, a więc ich naruszenie przeważnie nie 

wywołuje skutków w postaci odpowiedzialności karnej lub cywilnej
945

. 

Reguły organizacyjne zwane też regułami funkcjonowania często określane  

są szczegółowo w odrębnych regulaminach organizacyjnych. Regulaminy 

organizacyjne są tworzone przez polskie związki sportowe i niekiedy powstają w 

oparciu o międzynarodowe przepisy organizacyjne danej dyscypliny sportowej. 

Reguły organizacyjne to w najszerszym ujęciu reguły o charakterze technicznym 

i pomocniczym, np. reguły dotyczące wyboru formy rozgrywek, ilości i miejsca 

wyścigów, długości trasy, wysokości belki startowej. Są to również wszelkie 

przepisy w zakresie wymogów, jakie musi spełniać np. hala sportowa, w której ma 

być rozgrywana walka czy mecz. Dotyczą sposobu urządzania współzawodnictwa 

sportowego nadając mu określony kształt i strukturę
946

.  

Tym samym należy rozróżnić trzy rodzaje reguł organizacyjnych: 1) dotyczące 

przebiegu gry lub walki sportowej, 2) o charakterze technicznym, 3) o charakterze 

reguł bezpieczeństwa.  

7.3.1.  Reguły organizacyjne dotyczące przebiegu gry lub walki sportowej  

Reguły organizacyjne dotyczące przebiegu gry lub walki sportowej precyzyjnie 

reguluje strukturę gry, zdobywanie punktów, wszelkie, mogące wystąpić w trakcie 

gry lub walki sportowej sytuacje zarówno te dozwolone, jak i niedozwolone.  

Mogą mieć formę reguł nakazu, zakazu lub zezwolenia.  

Reguły nakazu i zakazu jednoznacznie określają, jak zawodnik ma się 

zachować lub od jakiego zachowania ma się powstrzymywać, aby gra lub walka 

sportowa przebiegała w warunkach przestrzegania reguł sportowych. Podczas gdy 

reguły zezwalające dopuszczają pewne zachowania, ale jednocześnie nie nakładają 

one na zawodnika obowiązku konkretnego działania w danej sytuacji, reguły 

zezwalające pozostawiają zawodnikowi możliwość wyboru działania. Są to reguły, 

które uprawniają lub upoważniają adresata do określonego zachowania. Reguły 

zezwalające wyznaczają pewne ramy postępowania. 

Wśród reguł organizacyjnych w formie nakazu można wymienić: 

 każdy zespół musi grać we własnym polu gry i własnej przestrzeni
947

; 

                                                       
945 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 80. 
946 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszyk, Ustawa o sporcie…, s. 195. 
947 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową przyjęte przez PZPS, pkt. 9.1, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
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 gra ciałem jest integralnym elementem gry. Jest to najbardziej powszechna 

metoda zdobywania/uzyskiwania kontroli nad krążkiem, aby gra ciałem była 

prawidłowa musi spełniać określone warunki; 

 w czasie zagrywki piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki 

po podrzuceniu jej w górę lub upuszczeniu w dół z jednej lub obu dłoni
948

; 

 w zawodach krajowych i międzynarodowych innych niż ligowe, zawodnik 

krajowy musi przedstawić ważną legitymację sportową „Żużlową” lub 

międzynarodową na blankiecie Polskiego Związku Motorowego
949

; 

Reguły organizacyjne w formie zakazu to np.: 

 wewnątrz pola gry zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy członka 

swojego zespołu lub dowolnego przedmiotu w celu odbicia piłki
950

; 

 gracz nie może złapać krążka dłonią i poruszać się z nim w celu uniknięcia 

ataku przeciwnika bądź utrzymania krążka w posiadaniu
951

; 

 piłka nie może być złapana i/lub rzucona. Piłka może odbić się w dowolnym 

kierunku
952

; 

 ostrogi i baty oraz inne przedmioty używane jako baty są zabronione
953

; 

 zawodnik nie może używać wyposażenia osobistego, które może być 

przyczyną kontuzji, np. zegarek, okulary, biżuteria
954

. 

Wśród reguł organizacyjnych zezwalających można wymienić m.in.: 

 gdy jeden z zawodników pada na matę po nieskutecznej próbie wykonania 

rzutu, drugi może wykorzystać utratę równowagi prze przeciwnika i przejść 

do walki Newaza
955

; 

 ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą 

i podudziem osłoniętym ochraniaczem
956

; 

 piłka jest rozegrana kijem. Piłka powinna być uderzona, nie zaś dotknięta, 

ciągnięta lub podnoszona na kiju
957

; 

 po ataku dozwolone jest przełożenie ręki na drugą stronę siatki, pod 

warunkiem, że dotknięcie piłki miało miejsce we własnej przestrzeni
958

; 

 podanie ręką w strefie obronnej jest dozwolone, jeżeli zarówno gracz z pola 

otrzymujący podanie oraz krążek znajdują się w strefie obronnej
959

; 

                                                       
948 Tamże. 
949 2017, Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych, art. 15, pkt. 2, [https://pzm.pl/ 

pliki/zg/zuzel/2017/Regulaminy/02_rzmot_2017_1.pdf]. 
950 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową przyjęte przez PZPS, pkt. 9.1, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
951 2016, Przepisy Gry PZHL, art. 74, [http://hokej.net/pl/dla-kibica/przepisy-pzhl/464/]. 
952 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową przyjęte przez PZPS, pkt. 9.1, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
953 2017, Regulamin Sportowych Rajdów Konnych PZJ, art. 16, pkt. 3, [http://www.pzj.pl 

/sites/default/files/przepisy/F_Przepisy_2017_clean.pdf]. 
954 2010, Przepisy Gry PZUnihokeja, pkt. 405, [http://www.pzunihokeja.pl/do-pobrania/przepisy- 

i-regulaminy-dopobrania]. 
955 2015, Przepisy walki PZJudo, art. 16, pkt. 2b, [http://web.pzjudo.pl/sites/default/ files/zalaczniki_ 

strefa_sedziowska/2016/przepisywalki8.12.2015.pdf]. 
956 2017, Regulamin Sportowy Full Contact PZKickboxing, art. 11, pkt. 5, [http://pzkickboxing.pl/ 

dok/122,regulamin,sportowyfull,contact,aktualizacja.html]. 
957 2010, Przepisy gry PZUnihokeja, pkt. 504, [http://www.pzunihokeja.pl/do-pobrania/przepisy- 

i-regulaminy-dopobrania]. 
958 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową przyjęte przez PZPS, pkt. 9.1, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html],  
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 zawodnicy mogą nosić okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko
960

; 

 zawodnik po upadku w czasie jazdy ma prawo do kontynuowania biegu 

i klasyfikacji na ogólnych zasadach niezależnie od tego czy w czasie upadku 

stracił kontakt z motocyklem, czy też nie
961

; 

 zagranie piłki przewrotką lub tzw. nożycami jest dozwoloną formą gry, o ile 

nie jest niebezpieczne dla zawodników drużyny przeciwnej
962

; 

 wszyscy zawodnicy mają prawo zajmować dowolną pozycję na polu gry
963

; 

 przez odbicie piłki rozumie się jakikolwiek kontakt zawodnika uczestniczące 

w grze z piłką
964

; 

 następujące części ciała mogą być atakowane za pomocą autoryzowanych 

technik walki: (głowa: przód, boki i czoło), (tors: przód i boki), (nogi: jedynie 

udo od zewnątrz do wewnątrz i odwrotnie, które można zaatakować 

goleniem), (stopy: jedynie w przypadku podcięcia)
965

; 

 kierowcy mogą prowadzić samochód w sposób pokazowy wyłącznie,  

gdy regulamin uzupełniający rajdu na to zezwala
966

; 

 dwóch lub trzech zawodników może odbić piłkę w tym samym czasie
967

. 

Naruszenie reguł organizacyjnych dotyczących przebiegu gry lub walki 

sportowej najczęściej skutkować będzie zastosowaniem sankcji dyscyplinarnej,  

ale nie wyklucza to jednoznacznie możliwości pociągnięcia zawodnika do 

odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Wynika to przede wszystkim z tego,  

że reguły bezpieczeństwa są jednocześnie regułami organizacyjnymi.  

7.3.2.  Reguły organizacyjne o charakterze technicznym 

Reguły organizacyjne o charakterze technicznym nie mają wpływu na przebieg 

współzawodnictwa sportowego, ale wyznaczają obowiązki organizatorom, sędziom, 

zawodnikom oraz innym osobom pośrednio zaangażowanym w przygotowanie 

rozgrywek sportowych. Są to reguły, które określają wymogi formalne, jakie 

muszą spełniać: zawodnicy, sędziowie, sprzęt, obiekt sportowy oraz wszystkie inne 

reguły, które w sposób techniczny precyzują organizację współzawodnictwa 

sportowego, nie odnosząc się jednak bezpośrednio do jego sedna.  

Wiele reguł organizacyjnych o charakterze technicznym zawiera regulamin 

sportowy Polskiego Związku Bokserskiego
968

. Regulamin zawiera szczegółowe 

                                                                                                                                          
959 2016, Przepisy Gry PZHL, art. 74, [http://hokej.net/pl/dla-kibica/przepisy-pzhl/464/]. 
960 2015, Przepisy gry PZPS, pkt. 4.5.1, [http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1]. 
961 2017, Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych, art. 68, [https://pzm.pl/pliki/ 

zg/zuzel/2017/Regulaminy/02_rzmot_2017_1.pdf]. 
962 2016/17, Przepisy Gry PZPN, art. 12, [https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/1523-

Przepisy_Gry_A5_calosc_v5.pdf]. 
963 Tamże. 
964 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową przyjęte przez PZPS, pkt. 9.1, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
965 2013, Zasady i reguły walki WAKO Low Kick PZKickboxingu, art. 2, [http://pzkickboxing.pl/ 

dok/63,zasady,reguly,walki,wako,low,kick,k.html]. 
966 2016, Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, pkt. 20.1.3, [https://www.pzm.pl/pliki/zg/ 

samochody/2016/Regulaminy/rajdy/01_rajdy_regionalne_fia_2016.pdf]. 
967 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową przyjęte przez PZPS, pkt. 9.1, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
968 2014, Regulamin sportowyPZB, [http://pzb.com.pl/wp-content/uploads/2014/07/Regulamin-Sportowy. 

pdf]. 
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uregulowania w zakresie wymogów, jakie musi spełniać hala, w której odbywać 

się będzie walka oraz szczegółowy opis funkcji dla poszczególnych podmiotów 

biorących udział (pośrednio) w walce lub przy jej organizowaniu. Określono w nim 

normy, jakie musi spełniać ring, rękawice, ubiór i wyposażenie zawodnika oraz 

pozostały sprzęt, a także szczegółowe zasady ważenia zawodników. Regulamin 

zawiera szczegółowe wymogi w zakresie rękawic: typu zapięcia, wielkości, 

gramatury, atestów, a nawet koloru, np.: 

 na wszystkich zawodach ring powinien odpowiadać następującym normom: 

wymiary od 490 x 490 do 610 x 610cm mierzone w kwadracie utworzonym 

przez wnętrze lin. Olinowanie ringu stanowią 4 liny przeciągnięte na 

wysokości 40, 70, 100, 130 cm mierząc od powierzchni maty (§ 16 pkt 1); 

 ubiór zawodnika stanowią: lekkie buciki lub półbuciki (bez obcasów) 

pozbawione haczyków, gwoździ oraz twardych nosków; skarpety nie mogą 

być naciągnięte powyżej kolan. Krótkie spodenki, których długość nie może 

być mniejsza niż do połowy uda, koszulkę bez kołnierzyka i rękawów, kryjącą 

piersi i plecy w kolorze niebieskim lub czerwonym. Linia pasa musi być 

wyraźnie oznaczona kolorem białym, za pomocą elastycznego paska/gumy 

w spodenkach o szerokości 6-10 cm (§1 9 pkt 1 i 2); 

 czas trwania walki wynosi 3 rundy po 3 minuty z przerwami jednominu-

towymi pomiędzy rundami (§ 23 pkt 2.15); 

 dopuszcza się umieszczanie reklamy na stroju zawodnika: na plecach 

i przodzie koszulki zawodnika, na spodenkach, na kasku na jego tylnej części 

nie większej niż 40 cm² i nie dłuższych niż 4 cm nie zakrywając producenta 

kasku, grafika zawodów może być umieszczona na przedniej części kasku 

maximum 50 cm² (§ 20 pkt. 20); 

 sekundantem może być osoba, która posiada prawo nauczania boksu oraz 

licencję PZB (§ 21 pkt 1); 

 do ważenia używa się wag elektronicznych posiadających aktualną legalizację 

(§ 22 pkt 7). 

Szczegółowy regulamin organizacyjny rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo 

Polski na Żużlu wydał Polski Związek Motorowy
969

. Wśród szczegółowych reguł 

organizacyjnych o charakterze technicznym rozróżnia się: obowiązki organizatora, 

dodatkowe wymogi dotyczące toru i jego wyposażenia, dodatkowe przepisy 

dotyczące sędziów i zawodników, akredytacje prasowe, jak również postanowienia 

reklamowe, np.: 

 w parku maszyn muszą być w sposób wyraźny oznaczone granice stref 

przeznaczonych wyłącznie dla drużyny gości i gospodarzy z zastrzeżeniem 

dostępu do tych stref dla osób urzędowych wykonujących swoje obowiązki 

(art. 8 pkt 5); 

 tor musi być tak przygotowany do zawodów, a następnie utrzymywany przed 

i w trakcie zawodów w taki sposób, aby jego nawierzchnia zapewniała 

podczas wszystkich biegów meczu płynną jazdę i możliwość wyprzedzania na 

całej długości i szerokości toru. Organizator winien dołożyć najwyższej 

                                                       
969 2017, Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych [http://www.pzm.pl/ 

pliki/zg/zuzel/2016/regulaminy/10_ligi_2017_v2.pdf]. 
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staranności w przygotowaniu oraz utrzymywaniu toru i przyjąć taki sposób 

działania, aby tor był bezpieczny (art. 9 pkt 1); 

 należy zapewnić, aby niemożliwe było przemieszczanie się publiczności 

podczas przerw pomiędzy biegami (art. 9 pkt 3); 

 zawodnikom zabrania się jazdy motocyklem po murawie (art. 24 pkt 1); 

 akredytacja prasowa oraz foto może być udzielona wyłącznie osobie 

pełnoletniej (art. 27 pkt 5); 

 klub zawodnika jest odpowiedzialny za zachowanie przez Zawodnika 

w czystości wszelkich reklam znajdujących się na wyposażeniu zawodnika 

(art. 30 pkt 2). 

Podobnie szczegółowy opis reguł organizacyjnych zawierają przepisy gry 

w piłkę siatkową przyjęte przez Polski Związek Piłki Siatkowej
970

. Regulamin ten 

zawiera szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać wyposażenie: siatka, słupki czy 

piłki oraz szczegóły na temat pola gry. Dokładnie systematyzuje warunki 

w zakresie przerw w meczu oraz wymogi, jakie muszą spełniać zawodnicy 

i sędziowie. 

 pole gry składa się z boiska do gry o wymiarach 18 x 9 m oraz wolnej strefy 

o szerokości co najmniej 3 m z każdej strony (pkt 1.1); 

 po każdej stronie boiska strefa ataku ograniczona jest przez oś linii środkowej 

oraz dalszą krawędź linii ataku (pkt 1.4.1); 

 minimalna temperatura wynosi 10ºC (pkt 1.5); 

 wysokość siatki mierzona jest na środku boiska do gry (pkt 2.1.2); 

 wszystkie piłki używane w czasie meczu muszą mieć takie same parametry: 

obwód, ciężar, ciśnienie, typ, kolor itp. (pkt 3.2); 

 wyposażenie zawodnika to strój składający się z koszulki, spodenek 

i skarpetek oraz obuwia sportowego (pkt 4.3); 

 zespół zdobywa punkt po skutecznym umieszczeniu piłki w boisku po stronie 

przeciwnika (pkt 6.1.1.1); 

 mecz wygrywa zespół, który wygra trzy sety (pkt 6.3). 

Polski Związek Żeglarski opracował takie zasady organizacyjne żeglarskich 

regat sportowych
971

. Znajdują się w nim szczegółowo opisane obowiązki 

organizatora regat, wymogi, jakie muszą spełniać zawodnicy i sędziowie. I tak: 

 organizatorzy regat sportowych muszą uzyskać licencję Polskiego Związku 

Żeglarskiego na przeprowadzenie regat (§ 4 pkt 1); 

 za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie regat sportowych odpowiada 

kierownik imprezy, którym w przypadku regat żeglarskich jest sędzia główny 

(§ 9 pkt 1); 

Polski Związek Unihokeja przepisy organizacyjne zawarł w przepisach gry
972

. 

Są to przepisy dotyczące wymiarów boiska, wysokości bramek, strefy wymiany 

                                                       
970 2015, Regulamin gry w piłkę siatkową PZPS [http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-

pobrania-1]. 
9712016, Zasady organizacyjne żeglarskich regat sportowych [http://sailing.org.pl/files/Sport/ 

Dokumenty/Zasady%20organizacji%20%C5%BCeglarskich%20regat%20sportowych.pdf]. 
972 2010, Przepisy Gry PZUnichokej, [http://www.pzunihokeja.pl/do-pobrania/przepisy-i-regulaminy-

dopobrania#]. 
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zawodników, czasu gry i ilości przerw, jak również przepisy dotyczące strojów dla 

zawodników męskich, żeńskich i sędziów, np.:  

 zawodnicy rozgrywający powinni być ubrani w stroje składające się z: 

koszulki, krótkich spodenek i getrów, a bramkarze mają długie spodnie oraz 

koszulki (bluzy) (pkt 401); 

 wymiary boiska wynoszą 40m x 30m, boisko otoczone jest bandą 

z zaokrąglonymi narożnikami (pkt 101); 

 czas gry powinien wynosić 3 x 20 min z dwiema 10 min. przerwami, podczas 

których drużyny zmieniają strony boiska (pkt 201); 

 każda drużyna może korzystać maksymalnie z 20 zawodników. Wszyscy 

zawodnicy powinni być wpisani do protokołu meczowego (pkt. 301); 

Zgodnie z regulaminem slalomu kajakowego wszystkie łodzie startujące 

w zawodach przez cały czas ich trwania muszą być niezatapialne i wyposażone 

w uchwyt umocowany w odległości nie większej niż 30 cm od dziobu i rufy.  

Za uchwyt uważa się: pętlę z liny, linkę z rączką lub inną linę biegnącą wzdłuż 

całej długości łodzi od dziobu do rufy. Uchwyty muszą zawsze umożliwiać łatwe 

wsunięcie całej dłoni aż do nasady kciuka, celem uchwycenia łodzi. Materiał użyty 

do wykonania uchwytu musi mieć co najmniej 6 mm średnicy lub minimalny 

przekrój 2 x 10 mm. Zaklejanie uchwytów taśmą klejącą jest zabronione  

(art. 2.5.1.)
973

. 
Natomiast zgodnie z Regulaminem Sportowych Rajdów Konnych Polskiego 

Związku Jeździeckiego oznakowanie trasy musi być wykonane w taki sposób,  
aby zawodnik nie miał żadnych wątpliwości, którędy jechać. Do oznakowania 
można używać chorągiewek, taśm, wskaźników, kredy, farby itp. (art. 3 pkt 1)

974
.  

Wszystkie procedury organizacyjne mają pośredni wpływ na bezpieczeństwo 
zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym. Oczywiście 
ujednolicone standardy mają w głównej mierze wyrównywać szanse zawodników 
oraz synchronizować system oceniania sportowców. Reguły organizacyjne nie 
pozostają bez znaczenia dla bezpieczeństwa rozgrywek sportowych. 

7.4. Reguły zwyczajowe  

Reguły zwyczajowe funkcjonują w rzeczywistości sportowej w niemal każdej 
dziedzinie sportu. Są to niepisane, ogólne zasady lub zachowania, które kształtują 
się w danej dyscyplinie sportowej poprzez powielanie ich w danym środowisku 
sportowym. Zachowania te na trwałe gruntują swą pozycję w praktyce sportowej. 
Z czasem pozycja tych zasad staje się tak silna, że w danych grupach społecznych 
te reguły traktuje się jak pozostałe oficjalne reguły sportowe

975
.  

W każdej dyscyplinie sportowej można zaobserwować reguły zwyczajowe, 
powszechnie określane też jako zasady fair play. Fair play to inaczej najważniejsze 
wartości, jakie powinny być przestrzegane w każdej walce lub grze sportowej.  
Jest to nie tylko rywalizacja zgodna z przepisami, ale też zachowanie wszelkiego 
piękna, uczciwości i szlachetności. Zasada „czystej gry” kształtuje moralną 

                                                       
973 2015, Regulamin slalomu kajakowego PZKaj, pkt. 2.5.1, [http://www.pzkaj.pl/dane/przepisy/ 

Regulamin_slalomu_i_zjazdu_2015.pdf]. 
974 2017, Sportowe Jazdy Konne. F – Przepisy Dyscypliny PZJ, [http://www.pzj.pl/sites/ 
default/files/przepisy/F_Przepisy_2017_clean.pdf]. 
975 A. Ziemilski, dz. cyt., s. 365. 
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postawę człowieka i pełni rolę wychowawczą. Wśród zasad fair play wymienia się 
ogólne wskazówki przyjęte we wszystkich dyscyplinach, są to reguły dotyczące 
koleżeńskości, uczciwości czy uprzejmości.  

W sportach walki powstają kodeksy honorowe czy etyczne, które stanowią spis 
takich reguł zwyczajowych. Istnieje też szereg bardziej szczegółowych zwyczajów, 
które ugruntowały się w różnych dyscyplinach sportowych, np.:  

 podczas meczu piłki siatkowej, tylko kapitan drużyny ma prawo dyskutować 
z sędzią

976
; 

 podczas gry w tenisa nie wolno rzucać rakietą ani wieszać ręcznika na 
siatce

977
; 

 kierowcy rajdowi zobowiązani są poza rajdami i torami wyścigowymi do 
popularyzacji bezpiecznej jazdy

978
.  

Reguły zwyczajowe są niezmiernie istotne, ponieważ ani kodeks sportowy,  
ani regulamin nie obejmuje wszystkich możliwych do wystąpienia sytuacji czy 
problemów, które mogą wystąpić w trakcie walki lub gry sportowej. Wówczas 
rozstrzyga tradycja i dobre obyczaje, czyli przyjęty w danej dziedzinie zwyczaj. 

Mianem reguł „oficjalnych” powszechnie obowiązujących określa się niekiedy 
również niektóre reguły zwyczajowe, które częściej określane są mianem zasad 
fair play. Naruszenie tych reguł może prowadzić zarówno do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, jak i karnej

979
. 

8. Naruszenie reguł sportowych 

Naruszenie reguł sportowych ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia 

kontratypu ryzyka sportowego. Naruszenie może mieć różnorodną formę. Niekiedy 

będzie polegać na przekroczeniu reguł lub niedostosowaniu się do nakazu lub 

zakazu. Wykroczenia przeciwko regułom gry stanowią niejednokrotnie nieodzowne 

zjawisko towarzyszące grze
980

. Zgodnie z Przepisami gry PZPN
981

 zawodnik 

narusza reguły gry poprzez:  

 nieostrożność, gdy atakuje w sposób niedokładny, nieuważny lub bez 

należytej staranności; 

 nierozważność, gdy atakuje nie zważając na bezpieczeństwo przeciwnika lub 

konsekwencje takiego ataku; 

 użycie nieproporcjonalnej siły, gdy przekracza granice użycia akceptowanej 

siły i zagraża bezpieczeństwu przeciwnika. 

A. J. Szwarc przypisuje znaczenie prawne tylko regułom bezpieczeństwa. 

W takim ujęciu tylko naruszenie reguł bezpieczeństwa stanowi podstawę odpowie-

dzialności karnej za wypadek sportowy, natomiast naruszenie reguł walki czy gry 

sportowej pozostaje w tym względzie bez znaczenia
982

. 

                                                       
976 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową PZPS, pkt. 20.1.2, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
977 2015, Zasady gry w tenisa, [http://www.tenis.net.pl/zasady-gry-w-tenisa/]. 
978 2010, Regulamin Rajdu Samochodowego, [http://www.outw.edu.pl/files/regulamin-rajd.pdf]. 
979 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 79 i n. 
980 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 45. 
981 2016/17, Przepisy gry w piłkę nożną PZPN, art. 12, [https://www.pzpn.pl/public/system/files/ 
site_content/635/1523-Przepisy_Gry_A5_calosc_v5.pdf]. 
982 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 81. 
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M. Sośniak uważa, że odbieranie wszelkiej doniosłości prawnej regułom 

organizacyjnym jest niezasadne. Uregulowanie sankcji dyscyplinarnych za 

niedopełnienie reguł funkcjonowania dowodzi, że przewiduje się pewną 

odpowiedzialność za ich naruszenie. Reguły sportowe nie mogą stanowić jednego 

miernika zachowania sportowego ze względu na zmienność stopnia niebezpie-

czeństwa w toku współzawodnictwa sportowego
983

. Przeciwko absolutyzacji reguł 

wypowiada się również S. Śliwiński984. 

J. Sawicki uważa, że naruszenie reguł sportowych kształtuje odpowiedzialność 

sportowca na różnych płaszczyznach, może to być odpowiedzialność: 

 porządkowa (w toku gry); 

 dyscyplinarna; 

 karna
985

.  

Podział reguł sportowych na takie, które wyłączają odpowiedzialność karną 

i takie, które jej nie wyłączają, zaproponowany przez A. J. Szwarca, wydaje się 

zbyt kategoryczny. Wszystkie reguły w pewien sposób porządkują grę, zatem 

określenie granicy między regułami bezpieczeństwa a regułami organizacyjnymi, 

jak również między regułami zwyczajowymi niekiedy nie jest możliwe.  

Należy przyjąć za J. Sawickim, że odpowiedzialność sportowa może mieć 

charakter odpowiedzialności: porządkowej, dyscyplinarnej i karnej. Nie przesądza 

to jednak, jaki rodzaj reguł sportowych ma wpływ na odpowiedzialność karną za 

wypadek sportowy w warunkach kontratypowych, a jaki nie. 

W związku z powyższym należy przyjąć, że są dwa rodzaje reguł sportowych: 

takie, które mają związek z przebiegiem współzawodnictwa sportowego oraz takie, 

które pozostają obojętne w tym przedmiocie. Pierwsze mają wpływ na kształto-

wanie odpowiedzialności karnej za wypadek sportowy w ramach kontratypu 

ryzyka sportowego, a drugie nie. 

Do grupy reguł mających związek z przebiegiem współzawodnictwa 

sportowego należy zaliczyć: 

 reguły bezpieczeństwa zarówno te które, nakładają obowiązek konkretnego 

zachowania, jak i te zakazujące zachowań niebezpiecznych; 

 reguły bezpieczeństwa dotyczące sprzętu i/lub pojazdów, ale tylko w zakresie, 

w jakim zawodnik sam ponosi odpowiedzialność za przygotowanie sprzętu 

i/lub pojazdu, np. obowiązkiem szermierza jest oszlifowanie ostrych 

fragmentów krawędzi gardy
986

; 

 reguły organizacyjne dotyczące przebiegu gry lub walki sportowej; 

 reguły zwyczajowe w szczególności w zakresie naruszenia zasad fair play. 

Natomiast do grupy reguł sportowych niemających bezpośredniego wpływu na 

przebieg współzawodnictwa sportowego należy zaliczyć: 

 reguły bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony osobistej; 

                                                       
983 M. Sośniak, Prawne znaczenie…, s. 45. 
984 S. Śliwiński, Prawo karne…, s. 142. 
985 J. Sawicki, Ryzyko…, s. 11. 
986 2016, Regulamin PZSzerm, [http://www.pzszerm.pl/static/domain/files/others/126/126/12625 

_regulamin_10.10.2016.pdf]. 
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 reguły bezpieczeństwa dotyczące sprzętu i/lub pojazdów w zakresie, w jakim 

odpowiedzialność za przygotowanie sprzętu i/lub pojazdu ponosi klub 

sportowy luz związek sportowy; 

 reguły bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczenia obiektu sportowego lub pola 

gry lub walki sportowej zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych; 

 reguły dyscyplinarne w zakresie sankcji porządkowych oraz regulaminowych 

wymierzanych zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zawodów sportowych; 

 reguły organizacyjne o charakterze technicznym zarówno te dotyczące 

wymogów formalnych wobec zawodników, sędziów, trenerów, personelu 

technicznego i medycznego, ale również w zakresie pola walki. 

Naruszenie reguł sportowych mających wpływ na przebieg współzawodnictwa 

sportowego, nie zawsze będzie przesądzać o odpowiedzialności karnej za 

spowodowanie wypadku sportowego, ale takie zakreślenie ram odpowiedzialności 

sportowca wydaje się bardziej precyzyjne niż stwierdzenie, że tylko naruszenie 

reguł bezpieczeństwa ma wpływ na kształtowanie odpowiedzialności karnej.  

Mimo iż w przypadku naruszenia reguł organizacyjnych i reguł zwyczajowych 

najczęściej stosowana będzie sankcja dyscyplinarna o charakterze porządkowym to 

jednak nie można wykluczyć, że naruszenie także tych reguł może doprowadzić do 

pociągnięcia sportowca do odpowiedzialności karnej za wypadek sportowy.  

Tym samym początkową tezę dotyczącą wymogu, aby zachowanie sportowca 

zgodne było z regułami sportowymi należy doprecyzować dodając, iż: kontratyp 

ryzyka sportowego wyłączający odpowiedzialność karną za wypadek sportowy ma 

miejsce tylko w warunkach przestrzegania reguł sportowych mających wpływ na 

przebieg współzawodnictwa sportowego. W pozostałym zakresie nieprzestrzeganie 

reguł sportowych pozostaje bez znaczenia w kwestii odpowiedzialności karnej za 

spowodowanie wypadku sportowego, co nie wyklucza pociągnięcia zawodnika do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej lub cywilnej. Nie wyklucza to również 

możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej innych podmiotów 

związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem zawodów sportowych czy 

odpowiedzialnych za sprzęt sportowy i/lub pojazd.  
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ROZDZIAŁ VIII  

Podjęcie działania  

podczas współzawodnictwa sportowego 

I. Andrejew
987

 oraz R. A. Stefański
988

 wymieniają warunek podjęcia działania 

w trakcie trwania współzawodnictwa sportowego wśród istotnych przesłanek 

kontratypu ryzyka sportowego. Ten warunek akcentowany jest w doktrynie 

najrzadziej prawdopodobnie dlatego, że budzi najmniej wątpliwości. Istotne jest 

zatem ustalenie, przez jaki okres trwa współzawodnictwo sportowe oraz jakie 

czynniki mają wpływ na jego długość.  

Według definicji słownikowej czas to okres wydzielony pewnymi wydarze-

niami lub zjawiskami, bezustanny ciąg następujących po sobie chwil, innymi 

słowy, nieustanne trwanie. Wyodrębniona chwila, moment lub data
989

. Inaczej czas 

to nieprzerwany ciąg chwil, wyodrębniony okres, wyodrębniona pora, gdy coś się 

robi, czegoś dokonuje lub gdy coś się dzieje, okres dziejowy. Czas to także chwila, 

moment, pora
990

.  

Etymologiczne znaczenie tego terminu jest niepewne. Jedni łączą ten rzeczownik 

z czasownikiem czaić się, zauważać, oczekiwać, spodziewać się, rekonstruując 

pierwotne znaczenie jako „doczekać się, moment, w którym coś nastąpi”
991

. Inni 

zaś widzą związek z czasownikiem iść szybko, spieszyć się, co w pierwotnym 

znaczeniu oznaczało to, co upływa, bieg. Jeszcze inni łączą czas z czasownikiem 

ciąć, naciąć i nadają mu pierwotne znaczenie jako nacięcie na oznaczenie pewnego 

okresu terminu
992

. 

Czas rozpatrywany jest również w kategorii prawnej i niejednokrotnie 

występuje on jako nieodzowny element całego systemu prawnego. Szczególną rolę 

odgrywa na gruncie prawa karnego, gdzie odpowiedzialny jest za temporalne 

wyznaczenie zachowania się sprawcy czynu zabronionego
993

.  

Posługując się definicją zaczerpniętą wprost z kodeksu karnego, czasem 

popełnienia czynu zabronionego jest czas, w którym sprawca działał lub zaniechał 

działania, do którego był zobowiązany. Na potrzeby rozważań na temat ryzyka 

sportowego kwestia dotycząca zaniechania działania pozostanie bez znaczenia, 

ponieważ warunkiem niezbędnym do zaistnienia kontratypu ryzyku sportowego 

jest właśnie działanie. Znaczenie ma zarówno czas działania, jak również czas 

wystąpienia skutku.  

Przenosząc niniejsze rozważania na grunt nomenklatury sportowej należy 

stwierdzić, iż naruszenia sportowe, które mieszczą się w granicach ryzyka 

                                                       
987 I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 218. 
988 R. A. Stefański, Glosa…, s. 156-163. 
989 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1998, s. 139. 
990

 L. Drabik i in., Słownik języka polskiego…, s. 112. 
991 K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2006, s. 84. 
992 Tamże, s. 84. 
993 M. Nawrocki, Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym, Szczecin 2014, s. 20-22. 
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sportowego, wystąpią tylko wówczas, gdy zdarzą się w „czasie sportowym”. 

Innymi słowy, w czasie trwania współzawodnictwa sportowego lub też ich skutek 

wystąpi bezpośrednio w związku z uczestnictwem w takiej grze lub ćwiczeniach 

sportowych. 

Wystąpienie skutku w postaci naruszeń sportowych mieszczących się 

w granicach ryzyka sportowego co do zasady będzie występować w trakcie trwania 

współzawodnictwa sportowego. Określenie czasu działania uczestnika w trakcie 

współzawodnictwa sportowego wydaje się więc stosunkowo proste. Należy 

przyjąć, że czas działania, w którym może dojść do wypadku sportowego jest co do 

zasady ograniczony do czasu trwania samego współzawodnictwa sportowego. 

Wystarczy więc określić czas trwania współzawodnictwa sportowego, aby ustalić, 

w jakim czasie może dojść do wypadku sportowego w warunkach kontratypowych. 

Każda dyscyplina sportowa charakteryzuje się zatem inną długością trwania 

i uzależniona jest od reguł ujętych w regulaminach sportowych, np. walka 

bokserska rozgrywana jest w dziesięciu trzyminutowych rundach, rozdzielonych 

jednominutowymi przerwami. W tym przypadku zawodnik może podjąć działanie 

mieszczące się w granicach ryzyka sportowego, jeśli zadawane ciosy wystąpią 

w trakcie trzyminutowej rundy. Uznaje się również, że dopuszczalny jest cios 

zadany w trakcie gongu kończącego rundę, natomiast z całą pewnością ciosy 

zadane po zakończeniu rundy nie będą wyłączać bezprawności czynu sportowca, 

który w takim przypadku nie zastosuje się do reguł sportowych.  

Na tej podstawie wyróżnia się dyscypliny sportu, w których określono górną 

granicę czasu, w którym współzawodnictwo sportowe powinno się zakończyć.  

Nie wyklucza to jednak możliwości zakończenia współzawodnictwa sportowego 

w czasie krótszym niż zostało to określone w regułach sportowych. 

Historii znane są przypadki, w których walka bokserska zakończyła się już po 

kilku sekundach, np.:  

 walka na gali w Santa Fe pomiędzy Argentyńczykiem Hernanem Garayem 

a Marcelo Leonardo da Silvą trwała zaledwie piętnaście sekund
994

;  

 jeszcze krócej, bo zaledwie trzynaście sekund trwała walka Conora 

McGregora z Jose Aldo
995

; 

 absolutnym rekordem może się pochwalić polski pięściarz Paweł Rumiński, 

który pokonał swojego rywala Białorusina Siergieja Krapszylę w sześć 

sekund
996

. 

Zatem wszelkiego rodzaju sporty walki charakteryzują się krótkimi rundami, 

w trakcie których działanie podjęte przez zawodników mieści się w granicach 

ryzyka sportowego. Jednocześnie należy przyjąć, że określona jest górna granica 

trwania współzawodnictwa sportowego, co nie wyklucza zakończenia rywalizacji 

przed czasem. 

                                                       
994 2014, Regulamin Sportowy PSZB, [http://www.boxing.pl/forum/newsy/11133-garay-rozbia-

symulanta.html]. 
995 2015, Conor McGregor znokautował Jose Aldo w 13 sekund, [http://mmania.pl/aktualnosci/ufc-194-

conor-mcgregor-znokautowal-jose-aldo-w-13-sekund-12004]. 
996 2016, Błyskawiczny notakt Rumińskiego. Rywal padł po pierwszym ciosie, [http://www.polsatsport.pl/ 

wiadomosc/2016-11-05/blyskawiczny-nokaut-ruminskiego-rywal-padl-po-pierwszym-ciosie-wideo/]. 
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Podobnie łatwo można określić czas trwania współzawodnictwa sportowego we 

wszelkiego rodzaju grach zespołowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna, hokej 

na trawie czy hokej na lodzie, gdzie rozgrywka sportowa rozgrywana jest 

w kilkudziesięciu minutowych blokach nazywanych połową lub tercją, przedzie-

lonych kilkunastominutowymi przerwami. W przypadku remisu możliwe jest 

wydłużenie czasu trwania rozgrywki sportowej o tzw. dogrywkę, jednak co do 

zasady skrócenie czasu trwania współzawodnictwa sportowego w tych dyscypli-

nach jest niedopuszczalne.  

Tym samym czas trwania rozgrywki jest ściśle określony zasadami gry, a zatem 

i czas wystąpienia skutku w postaci naruszeń dóbr osobistych jest możliwy do 

określenia dość precyzyjnie.  

Trochę inaczej czas gry określa się w piłce siatkowej czy tenisie, gdzie, mimo iż 

rywalizacja odgrywa się w blokach czasowych określanych mianem seta czy gema 

to jednak rzeczywisty czas trwania współzawodnictwa sportowego wyznacza zwy-

cięstwo jednego z zawodników bądź drużyn. W tej grupie dyscyplin sportowych 

czas współzawodnictwa określa się w przybliżeniu, ponieważ nie można z góry 

określić czy rywalizacja zakończy się po trzech, czterech czy pięciu setach. 

Kolejną grupę dyscyplin stanowią sporty, w której zawodnicy dążą do 

osiągnięcia jak najkrótszego czasu przebycia pewnej odległości. Dotyczy to 

wszelkiego rodzaju sportów motorowych, tj. wyścigów i rajdów, jak również 

pozostałych sportów polegających na jak najszybszym pokonaniu pewnego 

odcinka drogi, np. bobsleje, pływanie, biegi, wyścigi rowerowe czy narciarskie. 

W tej kategorii dyscyplin czas współzawodnictwa sportowego zależy od pokonania 

pewnego odcinka drogi, ilości okrążeń, zjazdu, przejazdu czy przepłynięcia ozna-

czonego dystansu. Należy stwierdzić, że tego rodzaju współzawodnictwo zakończy 

się, gdy ostatni z rywali dotrze na metę. Zatem i w tym przypadku czas rywalizacji 

sportowej można określić jedynie w przybliżeniu. 

Tego rodzaju gry charakteryzują się pewną krótkotrwałością, czyli działaniem 

ograniczonym w czasie. Niektóre z tych dyscyplin trwają 3 minuty, a niekiedy 

zaledwie kilka sekundy, czasem kilka godzin, ale generalnie określenie, choć 

orientacyjne ram czasowych tego rodzaju współzawodnictwa sportowego jest 

możliwe.  

Najtrudniejszą do określenia ram czasowych dyscypliną sportu wydaje się 

wspinaczka wysokogórska. Jest to dyscyplina sportowa, w której w zasadzie nie 

występuje rywalizacja, a która polega na współpracy całego zespołu. Czasu 

zdobycia konkretnego szczytu, a więc i czasu, w którym może dojść do niebez-

piecznych zdarzeń objętych wysokim ryzykiem występującym w tej dziedzinie 

sportu nie da się określić ani konkretnie, ani nawet orientacyjnie.  

Czas niezbędny do zdobycia szczytu górskiego jest zatem dość abstrakcyjny 

i zależy od wielu czynników, tj.: kondycji fizycznej uczestników, ich wytrzymałości 

i umiejętności oraz od wydolności organizmu poszczególnych uczestników 

wyprawy. Przede wszystkim zaś czas tego rodzaju dyscyplin sportowych uzależ-

niony jest od warunków atmosferycznych. Zatem konkretne określenie czasu 

niezbędnego do zdobycia szczytu i szczęśliwe dotarcie na dół co do zasady w tej 

dyscyplinie sportu nie jest możliwe. Czas, w którym może dojść do wypadku 

sportowego w warunkach wyłączających bezprawność czynu uczestników takiej 
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wyprawy na podstawie ryzyka sportowego rozpocznie swój bieg w momencie 

wejścia na szlak, a zakończy swój bieg w momencie powrotu i zejścia ze szlaku. 

Bardziej precyzyjne określenie czasu w tej dyscyplinie nie jest możliwe.  

Podsumowując, czas trwania rywalizacji sportowej, a zatem i czas wystąpienia 

negatywnych skutków w postaci wypadków sportowych, zależy od rodzaju 

dyscypliny sportowej. Niekiedy rywalizacja sportowa będzie trwać kilka sekund, 

innym razem kilka godzin, a czasem nawet kilka tygodni lub miesięcy. Przeważnie 

jednak czas ten charakteryzuje się pewną krótkotrwałością i jest to działanie 

ograniczone w czasie, które określa się mianem rundy, seta, gema, połowy, tercji 

czy też etapu.  

Samo wystąpienie skutku podczas współzawodnictwa sportowego nie wyczer-

puje jednak problemu podjęcia działania w czasie sportowym. Odnosząc się do 

wcześniej określonej definicji sportu należy uznać, iż sportem jest również samo 

uczestnictwo w treningu czy rozgrzewce, zatem wystąpienie wypadku sportowego 

w warunkach omawianego kontratypu ma miejsce nie tylko w trakcie współza-

wodnictwa sportowego sensu stricto, ale także w czasie uprawiania wszelkiej 

aktywności fizycznej mieszczącej się w definicji sportu.  

Niejednokrotnie dzieje się tak, że negatywne skutki współzawodnictwa 

sportowego występują dopiero po zakończeniu gry, ćwiczeń, treningu czy nawet 

rozgrzewki. Zdarza się, że pięściarz umiera kilka dni po walce bokserskiej na 

skutek ciosów, które otrzymał od przeciwnika w czasie trwania walki. Oczywiste 

jest, że przyczyna śmierci w takiej sytuacji pozostaje w bezpośrednim związku 

z walką, a tym samym działanie sprawcy wypadku sportowego następuje w „czasie 

sportowym”. Dotyczy to jakichkolwiek negatywnych następstw uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym. Ważne, aby działanie sportowca, które do tych 

skutków doprowadziło było podjęte w czasie gry lub ćwiczeń sportowych. 
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ROZDZIAŁ IX  

Działanie w celu sportowym 

Liczni przedstawiciele doktryny uważają cel sportowy za nieodłączny element 

ryzyka sportowego
997

. Występują jednak pojedyncze głosy przeciwko wprowadzeniu 

tego elementu, jako przesłanki ryzyka sportowego
998

. Względy praktyczne przema-

wiają jednak przeciwko uznawaniu celu jako przesłanki ryzyka sportowego, 

ponieważ niekiedy istnieje trudność w ustaleniu braku celu sportowego po stronie 

sprawcy, który przestrzegając reguł sportowych doprowadza do wypadku 

sportowego. Trudność ta ma wyłącznie charakter dowodowy i ostatecznie nie 

rzutuje na istotę stanu dopuszczalnego ryzyka
999

. 

W etyce cel stanowi kres świadomego działania człowieka. W sensie przedmio-

towym określa się cel jako przedmiot zamierzonego działania, punkt, w kierunku 

którego to działanie jest skierowane. Czasem cel rozumiany jest też jako skutek 

działania, który chcemy osiągnąć. Według Arystotelesa cel to jedna z przyczyn, 

czyli to, ze względu na co coś się dokonuje. W filozofii klasycznej rozróżnia się cel 

zamierzony i cel rzeczowy, cel podmiotu działającego i cel dzieła, cel główny i cel 

uboczny, cel względny i cel ostateczny. Cel to również stan rzeczy, ku któremu 

świadomie zmierza człowiek. Działaniem człowieka, w tym również problematyką 

celu, zajmuje się prakseologia
1000

. 

Cel można także rozumieć jako przyszłe zdarzenie osiągnięte dzięki własnym 

staraniom. W zamierzonym działaniu poza celem głównym może również powstać 

cel uboczny. Sama realizacja celu może doprowadzić do skutków zamierzonych 

bądź też niezamierzonych, które w swej naturze mogą być pozytywne lub 

negatywne. Cel główny powinien dostarczać odpowiedzi na pytanie, jaki chcemy 

osiągnąć efekt. Działanie ukierunkowane na osiągnięcie zamierzonego celu 

pozwala bardziej skoncentrować uwagę na jego realizacji, motywuje do kolejnych 

działań, daje pewną wizję sukcesu i pozwala tak rozplanować zasoby, którymi 

dysponuje człowiek, aby ich wykorzystywanie podporządkowane było wynikowi, 

jaki zamierzamy osiągnąć.  

Tym samym należy przyjąć, że celem jest świadome dążenie człowieka do 

osiągnięcia pewnego zamierzonego skutku poprzez urzeczywistnianie swoim 

                                                       
997

 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1184 i n.; M. Cieślak, Polskie prawo karne…, s. 242; W. Wolter, 

K. Buchała, Wykład prawa karnego…, s. 192; J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 186; K. Buchała, Prawo 

karne…, s. 284; I. Andrejew, Polskie prawo…, W. Świda, Prawo karne. Część ogólna…, s. 125; 

M. Bojarski, Wyłączenie odpowiedzialności…, s. 1447; J. Warylewski, Prawo karne…, s. 257; L. Gardocki, 

Prawo karne…, s. 136; A. Marek, Prawo karne…, s. 179-182; M. Surkont, Prawo karne…, s. 107; Kodeks 
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999 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1187 i n.  
1000 Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa 2011, s. 145. 
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zachowaniem i swoją postawą czynów mających do tego skutku doprowadzić. 

W najprostszym ujęciu cel to coś, co się chce osiągnąć.  

Cel w kontekście prawa karnego stanowi znamię intencjonalne czynu zabro-

nionego i najczęściej przesądza o ujemnej zawartości czynu
1001

. Cel podbudowuje 

zamiar, a więc odnosi się do kwestii winy
1002

. Niekiedy ujmowany jest jako 

specyficzna postać motywu.
1003

  

Szerokie pojmowanie sportu zdeterminowane jest różnymi okolicznościami, 

jednak rzadko wśród nich wymienia się cel sportowy. Przegląd różnorodnych 

definicji sportu nie daje podstawy do jednoznacznego sformułowania twierdzeń 

w tym względzie. Najczęściej celem sportowym określa się działanie sportowca 

ukierunkowane na usprawnienie organizmu, poprawienie sprawności fizycznej, 

rozwijanie siły i zręczności, dbanie o sylwetkę, hartowanie ciała, kształtowanie 

woli, odwagi, sprawności psychicznej. Jako cel stawia się również odprężenie, 

regenerację czy wypoczynek
1004

.  

Niekiedy wymienione cele pojmowane są obiektywnie jako cele, które osiąga 

się dzięki uprawianiu sportu lub takie, które co do zasady powinny być osiągane 

przez jego uprawianie
1005

, a niekiedy jako cele subiektywne, czyli takie, które 

przyświecają uprawianiu sportu
1006

. Najczęściej jednak nie podaje się bliższego 

rozumienia słowa „cel”. 

Cel sportowy rozumiany jest jako dążenie do rozwoju sił fizycznych jako 

bezpośrednie lub pośrednie współzawodnictwo, jako dążenie do osiągnięcia najlep-

szego rezultatu
1007

, czy wreszcie jako odniesienia zwycięstwa nad przeciw-

nikiem
1008

. W rzeczywistości każdy sportowiec przystępując do uprawiania sportu 

kieruje się jakimś celem, który niejednokrotnie odbiega od wyżej wskazanych i nie 

jest uznawany za cel sportowy, choć ze sportem jest bezpośrednio związany. 

Mowa tu, chociażby o podejmowaniu działalności sportowej w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej
1009

.  

Podjęcie działania w celu sportowym powinno być nastawione na sportowe 

współzawodnictwo, na uczciwe działanie podjęte w granicach reguł sportowych 

i reguł bezpieczeństwa. Zachowanie takie powinno z całą pewnością mieścić się 

w granicach zasad fair play i skierowane powinno być na skutek w postaci 

zwycięstwa, uzyskania jak największej ilości punktów czy jak najlepszy czas.  

                                                       
1001 T. Przesławski, Psychika. Czyn. Win…, s. 83. 
1002 Tamże, s. 65. 
1003 M. Nawrocki, Przestępstwa kierunkowe a zamiar niby-ewentualny, Prok. i Pr. nr 5/2012, s. 42.  
1004 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 26 i n. 
1005 W. Junosza-Dąbrowski, Co to jest sport, Warszawa 1928, s. 14. 
1006 Tenże, Podstawy ideowe kultury fizycznej, Warszawa 1935, s. 36 i n.; T. Jaroszyński, Z psychologii 

sportu i ćwiczeń fizycznych, WF, nr 5-6/1920, s. 125. 
1007 W. Junosza-Dąbrowski, Co to jest sport…, s. 12; B. Szabuniewicz, O psychologii sportu i wychowania 

fizycznego, KF, nr 11/1957, s. 851 i n.; Z. Gilewicz, Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1964, s. 327 

i n. 
1008 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 11. 
1009 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 26 i n. 
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Cel sportowy zrealizowany jest wówczas, gdy uprawianie sportu przebiega 

w warunkach przestrzegania „zasad etyki sportowej”
1010

, „dobrych obyczajów 

sportowych”
1011

 oraz w warunkach zachowania „postawy sportowej”
1012

 i „w duchu 

sportowym”
1013

. 

Precyzyjne określenie czym jest cel sportowy nastręcza trudności. Zdaniem  

L. Gardockiego działanie sportowe to takie, które zostało podjęte dla osiągnięcia 

celów wynikających z reguł danej dyscypliny sportu (strzelenie bramki, zadanie 

ciosu), a nie w celu „odegrania się” na przeciwniku pod pozorem działania 

o charakterze sportowym
1014

. 

Zdaniem A. Gubińskiego „cel sportowy” wymaga od uczestnika współzawod-

nictwa sportowego, aby dążył on do pierwszeństwa lub pokonania przeciwnika,  

ale nie kierował się przy tym innym celem1015. Jeżeli uczestnik gry sportowej 

przestrzega reguł w niej obowiązujących, ale celem jego nie jest zwycięstwo 

w szlachetnej rywalizacji, lecz zadanie przeciwnikowi uszkodzenia ciała lub 

spowodowanie u niego rozstroju zdrowia to nie działa on wówczas w granicach 

ryzyka sportowego
1016

.  

Podobne stanowisko prezentuje M. Cieślak, według którego zawodnik w swych 

dążeniach do zwycięstwa powinien kierować się celem sportowym. Uczestnik 

współzawodnictwa sportowego może podejmować w pewnych granicach działania 

ryzykowne w celu osiągnięcia zwycięstwa, jednak rzeczywista ocena jego zamiaru 

jest niesłychanie trudna
1017

.  

 Z kolei I. Andrejew uważa, że cel, jaki ma przyświecać uczestnikom współ-

zawodnictwa sportowego, musi mieścić się w założeniach sportu i danej 

dyscypliny sportowej. Natomiast zawodnik, który działa w celu innym niż 

sportowy, np. celowo chce spowodować faul przeciwnika, aby nie dopuścić do 

strzelania gola, działa bezprawnie1018. Takie zachowanie mogliśmy zaobserwować 

23 lutego 2008 r. podczas meczu Birmingham City – Arsenal Londyn, gdy Martin 

Taylor dopuścił się brutalnego faulu na Eduardo da Silvie powodując u Chorwata 

otwarte złamanie nogi. Mimo iż bezpośrednim zamiarem zawodnika nie było 

zapewne wywołanie tak drastycznego skutku to jednak siła uderzenia i spóźniony 

atak na piłkę sugerują, iż Taylor miał na celu uniemożliwienie napastnikowi 

Arsenalu kontynuację gry
1019

. I chociaż reguły gry w piłkę nożną dopuszczają 

możliwość zaistnienia faulu to taki przypadek zdecydowanie nie mieści się 

w granicach działania w celu sportowym.  

                                                       
1010 J. Skarżewska, Postawy uczniów – sportowców wobec wybranych zagadnień z dziedziny etyki 

sportowca, KF, nr 10/1963, s. 622 i n. 
1011 S. Racinowski, Wprowadzenie przeciwnika w błąd w walce sportowej, KF, nr 5/1955, s. 339. 
1012 E. Geblewicz, Postawa sportowa, WSF, nr 3/1960, s. 267 i n. 
1013 A. Zieliński, Sport jako rola społeczna – próba analizy strukturalnej, WFS, nr 3/1963, s. 367 i n. 
1014 L. Gardocki, Prawo karne…, s. 136, M. Siewierski, Kodeks karny…, s. 59. 
1015 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 98-106. 
1016 Tenże, Ryzyko sportowe…, s. 1186. 
1017 M. Cieślak, Dzieła wybrane…, s. 73-82. 
1018 I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 176-177. 
1019 Robert Ruciński, 2008, Steve Bruce o faulu Taylora, [http://www.kanonierzy.com/shownews_id-

6179,page-103.shtml]. 
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Cel sportowy nie odnosi się tylko do dążenia do zwycięstwa. Uczestnik 

współzawodnictwa sportowego, który za wszelką cenę chce wygrać dopuszczając 

się przy tym naruszenia zasad gry, zasad bezpieczeństwa czy przepisów dyscypli-

narnych, nie działa w celu sportowym. Dlatego wydaje się, iż cel sportowy  

to dążenie do zwycięstwa w sposób przyjęty dla danej dyscypliny sportowej za 

pomocą metod dopuszczalnych przez organizacje sportowe, w tym w szczegól-

ności przez polskie związki sportowe i z poszanowaniem zasad fair play. Istotny 

więc jest zarówno cel sportowy, jak i sposób, w jaki ten zostanie osiągnięty.  

Trafnie Sąd Najwyższy uznał, że uczestnik zawodów sportowych, który stosuje 

się do obowiązujących reguł gry nie przekracza przy tym wyraźnych lub 

wynikających z zasad gry zakazów i jednocześnie kieruje się w swoim działaniu 

tylko celami sportowymi, działa prawnie
1020

. 

Tylko nieliczne polskie związki sportowe poruszają problem sportowego 

zachowania zawodników należących do ich związków. Wśród nich znajdziemy 

wytyczne Polskiego Związku Bokserskiego, w § 21 regulaminu sportowego
1021

 

nakłada na zawodników obowiązek przestrzegania przepisów, lojalność i uczciwość 

w stosunku do swojego przeciwnika oraz szacunek i posłuch wobec sędziego 

ringowego. W czasie zwracania uwag i udzielania ostrzeżeń zawodnicy mają 

obowiązek przyjmować postawę sportową. Po ogłoszeniu wyniku zawodnicy 

dziękują sobie i trenerom za stoczoną walkę, mogą również podziękować sędziemu 

ringowemu i publiczności, następnie opuszczają ring. Zawodnikowi nie wolno 

opuszczać ringu bez ogłoszenia wyniku walki, gdy to nastąpi bez wyraźnie 

uzasadnionej przyczyny, zawodnik zostaje ukarany. Te wytyczne stanowią podstawę 

do określenia zamiaru, jakim powinien się kierować zawodnik wchodzący na ring 

oraz w klarowny sposób pokazują, co dokładnie oznacza stwierdzenie sportowe 

zachowanie. Prekursorem niesportowego zachowania w boksie jest zapewne 

Andrzej Gołota, który kilkukrotnie został zdyskwalifikowany za stosowanie 

ciosów poniżej pasa. Dwie słynne walki z Riddickiem Bowe z 1996 r., które 

pięściarz przegrał, idealnie pokazują, że nie przyświecał mu wówczas cel 

sportowy, zwłaszcza że obydwie walki były już niemal wygrane
1022

. 

Podobne szczegółowe wytyczne w kwestii zachowania wszystkich członków 

Polskiego Związku Karate zawiera regulamin zawodów karate shotokan
1023

. 

Zgodnie z nim każdy ćwiczący karate niezależnie od tego, czy jest zawodnikiem, 

czy działaczem klubowym, powinien przestrzegać zasad prawości charakteru, 

szczerości, pilności, szanować etykietę i przestrzegać zasady samokontroli. 

Jakiekolwiek zachowania mające na celu kompromitację sztuki karate (dotyczy to 

wszystkich, którzy są związani z drużyną lub indywidualnym zawodnikiem) może 

spowodować dyskwalifikację zawodnika lub/i drużyny. Działanie zawodnika 

w celu sportowym jest tu bardzo wyraźnie zaznaczone.  

                                                       
1020 Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1398 r., II K 2010/37, OSN (K) 1938, nr 12, poz. 284. 
1021 2014, Regulamin sportowy PZB, [http://pzb.info.pl/wp-content/uploads/2014/07/01.REGULAMIN-

SPORTOWY-.pdf]. 
1022 Kacper Bartosiak, 2017, Niezapomniana wojna. 21 lat od Bowe – Gołota I, [http://sport.tvp.pl/ 

20786824/niezapomniana-wojna-21-lat-od-bowe-golota-i]. 
1023 2011, Przepisy Zawodów w Karate Shotokan ESKA, [http://polskizwiazekkarate.org.pl 

/zawody/Prezentacja_Przepisy_ESKA.pdf]. 
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Przesłanki, jakimi powinien kierować się sportowiec są szczególnie istotne 

w sportach kontaktowych, gdzie co do zasady dochodzi do naruszenia niety-

kalności cielesnej przeciwnika. Cel, a zatem i zamiar zawodnika musi być 

klarowny i skoncentrowany na sportowym współzawodnictwie i zwycięstwie. 

Walka powinna przebiegać w duchu uczciwej, zdrowej rywalizacji, nawet jeśli 

wystąpi skutek negatywny, to cel, jaki powinien przyświecać sportowcom musi 

być jednoznaczny. Zachowanie nastawione na inny cel niż sportowy nie będzie 

wyłączać odpowiedzialności karnej sportowca, ponieważ jest to jedna z przesłanek 

koniecznych kontratypu ryzyka sportowego. Nie oznacza to jednak, że pobudki 

działania uczestnika gry są obojętne dla ustalenia ryzyka sportowego. Może on 

zmierzać do zwycięstwa dla samej satysfakcji, ale motorem jego działań może też 

być chęć rozgłosu bądź gratyfikacja finansowa
1024

. 

Polski Związek Piłki Siatkowej wymaga od zawodników, aby zachowywali się 

uprzejmie i z szacunkiem, zgodnie z zasadami fair play, nie tylko w stosunku do 

sędziów, ale również do działaczy, przeciwników, członków swojego zespołu 

i widzów. Zgodnie z Oficjalnymi Zasadami Gry w Piłkę Siatkową
1025

 uczestnicy 

muszą przyjmować decyzje sędziów w duchu sportowym, bez dyskusji. Wszelkie 

zachowania mające na celu obrażanie lub atakowanie przeciwników są uważane za 

niewłaściwe.  

Niekiedy polskie związki sportowe w przepisach gry bardziej koncentrują się na 

szczegółowym opisaniu zachowań, które są niedozwolone. Nie powinno to zresztą 

dziwić, ponieważ łatwiej jest zwerbalizować, czym jest faul niż to czym jest 

sportowe zachowanie. Takim idealnym przykładem są Przepisy gry w piłkę 

ręczną
1026

, gdzie konkretnie opisane są zachowania dyskwalifikujące zawodników, 

którzy swym lekkomyślnym działaniem wykonanym z premedytacją lub złośliwym 

zagraniem narażają przeciwnika na niebezpieczeństwo. Ponadto uznaje się, że jeśli 

taki faul następuje w ostatnich 30 sekundach meczu, a zamiarem jest zapobie-

gnięcie zdobyciu bramki, wtedy zachowanie to musi być uznane, jako „wybitnie 

niesportowe zachowanie” i powinno być odpowiednio ukarane. Jako niesportowe 

zachowanie traktuje się każde zachowanie werbalne lub niewerbalne sprzeczne 

z duchem sportowej rywalizacji. Dotyczy to zarówno zawodników, jak i osób 

towarzyszących na boisku lub poza nim.  

Niesportowe zachowanie to inaczej świadome zachowanie sportowca nastawione 

na sfaulowanie lub rozmyślne uszkodzenie ciała współzawodnika, jak również 

uciekanie się do oszustw, podstępu czy wprowadzanie współuczestnika sportowego 

w błąd
1027

. Tym samym zachowanie sportowe to działanie wolne od zamiaru 

szkodzenia zdrowiu lub życiu współzawodnika sportowego
1028

. Niekiedy wśród 

elementów, jakimi powinno wyróżniać się sportowe zachowanie wymienia się: 

                                                       
1024 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1188. 
1025 2015, Przepisy gry w piłkę siatkową PZPS, [http://www.pzps.pl/Przepisy.html]. 
1026 2016, Przepisy gry w piłkę ręczną, [http://zprp.pl/wp-content/uploads/2016/12/Przepisy_gry_pilka 

_reczna_2016.pdf]. 
1027 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 30 i n. 
1028 S. Jędruch, Odpowiedzialność…, s. 11. 
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„brak chęci zysku”
1029

, „bezinteresowność”
1030

, „niezależność bezpośrednich 

motywów od podstawowych potrzeb życiowych”
1031

. 

Kontratyp ryzyka sportowego daje sportowcom możliwość rywalizacji 

gwarantując, że w granicach wyznaczonych regułami gry i sportowym celem mogą 

oni podejmować wszelkie wysiłki w dążeniu do zwycięstwa nie ponosząc przy tym 

odpowiedzialności karnej za nieszczęśliwe wypadki. Jednak zgodnie z łacińską 

sentencją: „male iure nostro uti non debemus”, nie należy źle korzystać ze swojego 

prawa. Odnosi się to w sposób szczególny do sportowców, którzy co do zasady 

powinni dbać o to, aby chęć odniesienia sukcesu nie przewyższała bezpieczeństwa 

i zdrowia innych osób.  

Dla zaistnienia kontratypu ryzyka sportowego musi istnieć w świadomości 

sportowca chęć działania w celu sportowym. Bezpośrednim zamiarem sprawcy 

zdarzenia sportowego musi być uczciwa rywalizacja oparta o zasady fair play 

i zdrowe współzawodnictwo. Nawet jeśli nastąpi inny skutek od zamierzonego 

w postaci wypadku sportowego lub innego zdarzenia sportowego, wskutek którego 

zostanie naruszone dobro prawne przeciwnika sportowego lub innej osoby to cel, 

jaki ma przyświecać sportowcowi jest jasny. Nie może nim kierować chęć zemsty 

lub jakiekolwiek inne uczucie poza chęcią zwycięstwa w duchu przestrze-gania 

reguł sportowych oraz zasad bezpieczeństwa, poszanowania przeciwnika 

i pozostałych uczestników współzawodnictwa sportowego. Cel zachowania musi 

być sportowy. 

                                                       
1029 A. J. Szwarc, Karnoprawne…, s. 30. 
1030 W. Junosza-Dąbrowski, Podstawy ideowe…, s. 35 i n.; W. Osmólski, Stosunek sportu…, s. 371. 
1031 M. Demel, Propedeutyka wychowania fizycznego. Wstęp do studiów, Warszawa 1965, s. 72. 
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ROZDZIAŁ X  

Dobrowolne uczestnictwo  

we współzawodnictwie sportowym  

1. Warunki zgody 

Zgoda pełni różne funkcje w prawie karnym, dlatego należy odróżnić zgodę 

wyłączającą bezprawność czynu stanowiącą samoistny pozaustawowy kontratyp
1032

 

od zgody, która stanowi jedną z przesłanek kontratypu ryzyka sportowego.  

Mimo iż w obydwu przypadkach zgoda stanowi tę samą okoliczność faktyczną i do 

jej skuteczności wymagane są jednakowe warunki to jednak pełni inną funkcję  

i może pociągać za sobą odmienne skutki prawne
1033

. 

Zgoda pokrzywdzonego stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność, gdy 

dobro prawne, w które godzi czyn sprawcy należy do dóbr prawnych, którymi 

jednostka może swobodnie rozporządzać
1034

. W kontekście naruszenia dóbr 

prawnych podczas współzawodnictwa sportowego zgoda pokrzywdzonego stanowi 

wystarczającą, samoistną przesłankę wyłączającą bezprawność czynu, ale tylko 

w przypadku spowodowania naruszenia nietykalności cielesnej, lekkiego uszkodzenia 

ciała, uszkodzenia mienia, a także w przypadku nieumyślnego narażenia na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Natomiast w przypadku naruszenia dóbr prawnych wyłączonych spod dyspozycji 

jednostki zgoda stanowi jedynie element w konstrukcji kontratypu ryzyka 

sportowego i ma znaczenie dla ustalenia przesłanki dobrowolnego uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym.  

Wśród licznych zwolenników koncepcji ryzyka sportowego tylko niektórzy 

akcentują wprost przesłankę dobrowolnego uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym jako koniecznego warunku istnienia omawianego kontratypu
1035

.  

I. Zgoliński wyróżnia trzy podstawowe warunki niezbędne dla wyłączenia 

bezprawności wypadków sportowych, natomiast jako warunek dodatkowy wymaga 

zgody zawodnika na dobrowolne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym
1036

.  

Natomiast A. Marek kwestionuje w pewnych okolicznościach przesłankę 

dobrowolnego udziału we współzawodnictwie sportowym. Chodzi między innymi 

o sytuację, gdy uczestnicy zostają przymuszeni do ćwiczeń w wojsku lub w trakcie 

zajęć szkolnych
1037

. 

                                                       
1032 Zob. s. 100-112. 
1033 I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 56. 
1034 Tamże, s. 56. 
1035 W. Wolter, K. Buchała, Wykład prawa karnego…, s. 192; J. Śliwowski, Prawo karne…, s. 186; 

K. Buchała, Prawo karne…, s. 284; I. Andrejew, Polskie prawo…, s. 218; J. Sawicki, Ryzyko…, s. 9 i n.; 

J. Warylewski, Prawo karne…, s. 257; R. A. Stefański, Glosa…, s. 156-163. 
1036

 I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 68 in. 
1037 A. Marek, Prawo karne…, s. 179-182. 
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Ponadto w doktrynie wyróżnia się szczególny rodzaj zgody, jakim jest działanie 

na własne ryzyko
1038

. Elementem rozstrzygającym jest stan umysłu dysponenta 

dobrem prawnym. W takim ujęciu przy zgodzie istnieje świadomość, że pewne 

zdarzenia nieuchronnie nastąpią, a dysponent dobra prawnego wyrażając zgodę na 

naruszenie swoich dóbr, godzi się jednocześnie z określonymi skutkami. Natomiast 

w przypadku działania na własne ryzyko po stronie dysponenta dobra prawnego 

istnieje tylko świadomość, że szkoda może nastąpić, jednak jej rozmiar i charakter 

są nieznane
1039

. Tym samym zgoda jest czymś więcej niż tylko liczeniem się ze 

stanem zagrożenia
1040

, jaki niekiedy towarzyszy uprawianiu sportu.  

Mimo iż tak przedstawione granice pomiędzy zgodą a działaniem na własne 

ryzyko są płynne i trudno na takim rozróżnieniu budować konstrukcję prawną to 

jednak należy zgodzić się ze stanowiskiem A. Szpunara, że działanie sportowca 

w pewnych sytuacjach polega na braku konkretyzacji skutków w jego świadomości, 

podczas gdy stopień konkretyzacji skutków zgody powinien być wysoki
1041

.  

Zgoda, aby mogła być ważna i skuteczna, musi być wyrażona przez podmiot 

mający kompetencję prawną i faktyczną do jej wyrażenia dobrowolnie, uprzednio, 

jednoznacznie, w wymaganej przez prawo formie.  

2. Zgoda na dobrowolne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym 

Ze względu na podmiot uprawniony do wyrażenia zgody można wyróżnić trzy 

rodzaje świadomej zgody: własną, równoległą i zastępczą. 

2.1. Zgoda własna 

Zgoda własna to zgoda generalna i podstawowa wyrażona osobiście przez 

osobę dysponującą danym dobrem prawnym, o ile nie istnieją okoliczności, które 

by to uniemożliwiły. Jest to zgoda wyrażona przez podmiot posiadający kompe-

tencję faktyczną i prawną do samodzielnego podejmowania decyzji
1042

.  

Kompetencja faktyczna to intelektualna, psychologiczna i fizyczna zdolność 

jednostki do podejmowania samodzielnych decyzji z dostatecznym rozeznaniem 

ich konsekwencji. Zawsze powinna być oceniana indywidualnie i powinna 

uwzględniać zarówno stopień rozwoju, jak i stan psychiki dysponenta dobra 

prawnego, ale również stopień złożoności i trudności decyzji, jaka ma być przez 

niego podjęta. Tym samym należy domniemywać, że osoba pełnoletnia, co do 

zasady, posiada faktyczną zdolność do wyrażania zgody natomiast osoba 

małoletnia nie jest zdolna do wyrażenia swojej opinii
1043

.  

Natomiast kompetencja prawna związana jest ze zdolnością osoby fizycznej do 

samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej poprzez składanie i przyjmo-

wanie oświadczeń woli, czyli ze zdolnością do czynności prawnych. Co do zasady 

                                                       
1038 A. Szpunar, Działanie na własne ryzyko…, s. 223; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność 

cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawione w ruch za pomocą sił przyrody 

(art. 435 k.k.), Warszawa 1967, s. 146. 
1039 Tamże, s. 223. 
1040 A. Szpunar, Zgoda uprawnionego…, s. 46. 
1041 Tamże, s. 52. 
1042 M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla 

badacza, Warszawa 2008, s. 31. 
1043 Tamże, s. 31 i n. 
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jest to zdolność nabywana po formalnym przekroczeniu ustalonej granicy wieku 

i brakiem ubezwłasnowolnienia
1044

.  

Nie ulega wątpliwości, że sportowiec, który posiada zarówno kompetencję 

prawną, jak i faktyczną może samodzielnie wyrazić zgodę na udział we 

współzawodnictwie sportowym. 

2.2. Zgoda równoległa 

Zgoda równoległa określana jest także zgodą łączną, podwójną, kumulatywną 

czy dodatkową
1045

. Polega na tym, że oprócz zgody dysponenta dobra prawnego, 

na naruszenie jego dóbr osobistych, wymagana jest jeszcze zgoda drugiego podmiotu, 

przeważnie przedstawiciela ustawowego. Innymi słowy, zgoda równoległa jest 

niezbędna, gdy pomimo posiadania kompetencji faktycznej, brak jest kompetencji 

prawnej do samodzielnego wyrażenia zgody
1046

.  

Wiek małoletniego do osiągnięcia, którego wymagana jest zgoda równoległa, 

w różnych dziedzinach życia, został różnie określony.  

Prawo medyczne reguluje warunki przeprowadzenia badania medycznego oraz 

udział małoletniego w eksperymencie medycznym. Zgodnie z art. 32 pkt 5 ustawy 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
1047

 lekarz może 

przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych tylko za zgodą 

pacjenta. W przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 lat wymagana jest zgoda 

równoległa opiekuna faktycznego i małoletniego. 

Podobne warunki zostały zastrzeżone dla wyrażenia zgody na udział mało-

letniego w eksperymencie medycznym. Uczestnictwo jest dopuszczalne za pisemną 

zgodą jego przedstawiciela ustawowego, a jeżeli małoletni, który ukończył 16 lat 

lub osoba, która nie osiągnęła 16 lat, ale z należytym rozeznaniem może podjąć 

decyzję o swoim udziale w eksperymencie medyczny, konieczna jest również jego 

pisemna zgoda. Tym samym w tych okolicznościach wymagana jest zgoda łączna 

(art. 25 pkt 2 cyt. ustawy)
1048

.  

Przykłady zgody kumulatywnej można także wskazać w prawie 

administracyjnym. Według ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami
1049

 zgoda równoległa małoletniego i jego przedstawiciela ustawowego 

jest wymagana zarówno do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami przez 

osobę, która nie ukończyła 18 lat (art. 11 pkt 2), jak i do rozpoczęcia samego 

szkolenia (art. 21 pkt 2).  

Stosownie do art. 8 pkt. 1 cyt. ustawy wymagany minimalny wiek do 

kierowania wynosi: 

 14 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 

                                                       
1044 Tamże, s. 33. 
1045 A. Dudzińska, Zgoda na działanie medyczne, PiP, nr 11/2009, s. 69-79; B. Staniewicz-Zalewska, 

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego w świetle unormowań wynikających z przepisów ustawy 

o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Rozważania wstępne, 

Pomorski Magazyn Lekarski, nr 9/2006, s. 9-10. 
1046 M. Czarkowski, J. Różyńska, Świadoma zgoda…, s. 32. 
1047 Dz. U. 2017 poz. 125, 767. 
1048 L. Kubicki, Prawo medyczne, Wrocław 2003, s. 49-57. 
1049 Dz. U. 2017 poz. 978. 
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 16 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T. 

Na tej podstawie prawo jazdy jest wydawane osobie, która osiągnęła minimalny 

wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii, a w przypadku 

osoby, która nie ukończyła 18 lat prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 

wydawane jest za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna (art. 11 pkt 2). 

Prawo cywilne także dopuszcza zastosowanie, w pewnym sensie, zgody 

równoległej. Zgodnie z art. 17 k.c. dokonanie czynności prawnej lub rozporzą-

dzenie swoim prawem przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności 

prawnych, uznaje się za ważne, jeśli jej przedstawiciel ustawowy niniejszą zgodę 

potwierdzi. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które 

ukończyły lat 13, ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletności (art. 15 k.c.). 

Inaczej sytuacja wygląda w prawie pracy, przy zawieraniu umowy o pracę 

z młodocianym. Mimo iż osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie posiada pełnej 

zdolności do czynności prawnych to w zakresie zawierania umów o pracę może 

działać samodzielnie. Młodociany może więc bez zgody przedstawiciela ustawo-

wego nawiązywać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych w ramach 

tego stosunku. Stosownie do art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy
1050

 młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 

Natomiast od 1 września 2018 r. młodocianym w rozumieniu Kodeksu pracy 

będzie osoba, która ukończy 15 lat, a nie przekroczy 18 lat
1051

. 

Tym samym pracodawca zawiera umowę o pracę bezpośrednio z młodocianym, 

bez potrzeby żądania zgody rodzica. Jednakże jeżeli stosunek pracy sprzeciwia się 

dobru młodocianego, jego przedstawiciel ustawowy może za zezwoleniem sądu 

rozwiązać stosunek pracy (art. 22 § 3 k.p.).  

Ponadto ustawodawca nakłada na pracodawcę pewne obowiązki wobec 

przedstawicieli ustawowych młodocianego, mianowicie wymaga się, aby pracodawca 

przekazał informacje o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną przez 

młodocianego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 201 § 3 k.p.).  

Prowadzi to do wniosku, że w różnych dziedzinach życia codziennego 

ustawodawca nakłada wprost obowiązek uzyskania zgody równoległej od opiekuna 

ustawowego i małoletniego, jeżeli ten z należytym rozeznaniem skutków swojej 

decyzji może się wypowiedzieć na temat dobra prawnego, którego zgoda dotyczy.  

Problem zgody równoległej na udział we współzawodnictwie sportowym 

polega na tym, że zakres ten nie jest uregulowany ani przez ustawę o sporcie, ani 

przez rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki, ani nawet przez regulaminy 

polskich związków sportowych. Z jednej strony wskazane przykłady pokazują,  

że w niektórych dziedzinach życia wymagana jest zgoda równoległa na dokony-

wanianie czynności w zakresie dóbr osobistych małoletniego, z drugiej zaś strony 

nie można lekceważyć uprawnień opiekunów prawnych wynikających z realizowania 

władzy rodzicielskiej. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy
1052

 dziecko aż do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod 

władzą rodzicielską (art. 92 k.r.o.). Rodzice powinni wykonywać władzę 

                                                       
1050 Dz. U. 2017 poz. 60 za zm. 
1051 Dz. U. 2009 poz. 458.  
1052 Dz. U. 2017 poz. 682. 
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rodzicielską tak jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 § 3 

k.r.o.) oraz obowiązani są troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój (art. 96 § 

1 k.r.o.), a przed podjęciem ważniejszych decyzji dotyczących osoby lub jego 

majątku powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 

dojrzałości dziecka na to pozwala (art. 95 § 4 k.r.o.). 

W rzeczywistości problem zgody równoległej na udział małoletniego we 

współzawodnictwie sportowym jest przez polskie związki sportowe pomijany. 

Z informacji uzyskanych w Polskim Związku Bokserskim oraz w Polskim Związku 

Motorowym wynika, że od zawodników, którzy ukończyli 16 lat wymaga się 

zgody równoległej na udział we współzawodnictwie sportowym, ale każdy polski 

związek sportowy może tę kwestię regulować dowolnie. 

Zasadny wydaje się postulat, że problem zgody równoległej na udział we 

współzawodnictwie sportowym powinien zostać uregulowany przez ustawodawcę, 

podobnie jak udział małoletniego w eksperymencie medycznym. Przede wszystkim, 

dlatego że niektóre dyscypliny sportu niosą ze sobą większe ryzyko wystąpienia 

negatywnych następstw niż udział w eksperymencie. W odróżnieniu od ekspery-

mentu, w którym ryzyko to musi być niewielkie, w sporcie takiej granicy postawić 

się nie da.  

Tym samym uczestnictwo małoletniego we współzawodnictwie sportowym 

powinno być dopuszczalne za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego, 

a jeżeli małoletni, który ukończył 16 lat i z należytym rozeznaniem może podjąć 

decyzję o swoim udziale w grze lub walce sportowej, konieczna powinna być 

również jego pisemna zgoda. Polskie związki sportowe powinny ponadto wpro-

wadzić obowiązek należytego informowania uczestników sportowych o ryzyku 

związanym z uprawieniem danej dyscypliny sportowej. 

2.3. Zgoda zastępcza 

Zgoda zastępcza wyrażana przez inny podmiot jest wymagana zamiast zgody 

własnej w sytuacji, gdy osoba, której dobro prawne ma być naruszone, nie może 

sama o nim decydować. Takimi podmiotami, które nie mogą dysponować 

własnymi dobrami, są: osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, małoletni poniżej 

13 lat i osoby niezdolne z powodu faktycznej niemożliwości wyrażenia woli 

w sposób swobodny i świadomy, przy zachowaniu zdolności do czynności 

prawnych (art. 12 k.c.). Wówczas zgoda zastępcza wyrażona jest przez 

przedstawiciela ustawowego lub przez sąd opiekuńczy, jeżeli osoba, której dobro 

prawne ma być naruszone takiego przedstawiciela nie posiada lub gdy nie można 

się z nim porozumieć, a zgoda musi być wyrażona niezwłocznie. W przypadku 

osoby małoletniej do 13 roku życia przedstawicielem ustawowym są przeważnie 

jego rodzice lub opiekunowie prawni (art. 98 § 1 k.r.o.)
1053

. 

Zdaniem M. Sośniaka dopuszcza się udzielenie zgody zastępczej i wyłączenie 

na tej podstawie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe
1054

, jednak tego 

rodzaju rozwiązanie w miejscu realnej zgody wprowadza zwykłą fikcję
1055

. 

                                                       
1053 M. Mozgawa, M. Kandys-Marsko, Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, Prok. i Pr., nr 3/2004, s. 11 
1054 M. Sośniak, Z zagadnień…, s. 71. 
1055 Tamże, s. 58. 
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Natomiast A. Gubiński kwestionuje znaczenie zgody zastępczej udzielonej 

przez przedstawiciela ustawowego, uważając, że taka nie może być skuteczna, 

ponieważ dotyczy zgody na naruszenie dóbr osobistych, a nie majątkowych, pod-

opiecznego przy jednoczesnym braku wyraźnego ustawowego upoważnienia
1056

. 

Podobny pogląd prezentuje W. Świda, kwestionując dopuszczalność zgody 

zastępczej. Twierdzi, że zgodę dotyczącą mienia może wyrazić zastępca pokrzyw-

dzonego, natomiast zgodę dotyczącą dóbr osobistych, w zasadzie tylko zaintereso-

wany, chyba że jest ubezwłasnowolniony całkowicie
1057

. 

Zgoda zastępcza, co do zasady, dotyczy naruszenia mienia i tylko w nielicznych 

sytuacjach naruszenie dóbr osobistych bez zgody jego dzierżyciela jest dopuszczalne. 

Listę ustawowych zwolnień od wymogu uzyskania zgody tworzą m.in. przepisy 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

u ludzi
1058

, która przewiduje dokonywanie badań, a także hospitalizacji bądź kwa-

rantanny przy zastosowaniu trybu administracyjnego postępowania przymusowego. 

Podobnie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania 

Karnego
1059

 umożliwiają przeprowadzenie bez zgody oskarżonego, z zastosowaniem 

przymusu (na podstawie orzeczenia sądu) badań psychiatrycznych połączonych 

z obserwacją psychiatryczną, oraz badań połączonych z dokonaniem zabiegów, 

z wyjątkiem chirurgicznych (art.74 § 2 pkt 2). Również w stosunku do skazanego 

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy
1060

 umożliwia 

przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, przy zastosowaniu przymusu, nawet mimo 

sprzeciwy skazanego (art. 118 § 2 k.k.w.). Natomiast zgodnie z art. 554 § 1 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego
1061

 sąd może zarządzić 

na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy badanie psychiatryczne w zakładzie 

leczniczym bez zgody osoby, co do której rozpatrywany jest wniosek 

o ubezwłasnowolnienie. 

Naruszenie dóbr osobistych za zgodą zastępczą następuje tylko w sytuacjach 

wyjątkowych, a zgoda zastępcza na naruszenie dóbr osobistych w toku współ-

zawodnictwa sportowego w tych kategoriach z całą pewnością się nie mieści. 

Dlatego należy zgodzić się stanowiskiem odrzucającym dopuszczalność zgody 

zastępczej na naruszenie dóbr osobistych w toku gry lub walki sportowej.  

Nie oznacza to jednak, że osoba, która spowoduje wypadek sportowy 

w warunkach zgody zastępczej poniesie odpowiedzialność karną za swój czyn, ale 

z całą pewnością do wyłączenia odpowiedzialności karnej w takiej sytuacji nie 

dojdzie w oparciu o kontratyp ryzyka sportowego. 

Klasyfikowanie zgody jako „czynności prawnej” powoduje, że od zezwala-

jącego wymaga się pełnej, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, zdolności do 

czynności prawnych
1062

. Tym samym ustalając jako kryterium ważności zgody na 

                                                       
1056 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 71. 
1057 W. Świda, Prawo karne…, s. 174. 
1058

 Dz. U. z 2016 poz. 1866 ze zm. 
1059 Dz. U. z 2017 poz. 1904 
1060 Dz. U. z 2017 poz. 665 ze zm. 
1061 Dz. U. z 2017 poz. 67 ze zm. 
1062 A. J. Szwarc, Zgoda…, s.112 i n. 
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udział we współzawodnictwie sportowym przez sportowca zdolność do czynności 

prawnej należałoby przyjąć, że sportowiec może samodzielnie wyrazić taką zgodę 

po osiągnięciu pełnoletniości, z wyjątkiem, kiedy kobieta 16-letnia zostaje uznana 

za osobę pełnoletnią po zawarciu związku małżeńskiego (art. 10 k.r.o.).  

Zdolność do skutecznego udzielenia zgody często określana jest przy pomocy 

kryterium wieku i przeważnie ma to związek ze zdolnością jednostki do czynności 

prawnych. Tym samym osiągnięcie określonego wieku jest obowiązkową 

przesłanką podmiotową w warunkach ujmowania zgody jako czynności prawnej. 

Takie rozwiązanie nie wydaje się jednak poprawne. Istnieje jednak inna teoria 

dotycząca wieku dysponenta dobra prawnego i ma ona związek z osiągnięciem 

wieku uzasadniającego pociągnięcie sprawcy czynu zabronionego do 

odpowiedzialności karnej. Taka propozycja wydaje się w pewnych warunkach 

zasadna
1063

. 

3. Granica wieku warunkująca wyrażenie zgody w prawie karnym 

Co do zasady odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn 

zabroniony po ukończeniu 17 lat (art. 10 § 1 k.k.). Prowadzi to do wniosku,  

że dorosłym w świetle prawa karnego jest siedemnastoletni sprawca czynu 

zabronionego
1064

. Zgodnie z art. 10 § 2 k.k. odpowiedzialności karnej podlega 

nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się przestępstw enumeratywnie 

wymienionych w tym przepisie, jeżeli jego stopień rozwoju oraz jego właściwości 

i warunki osobiste za tym przemawiają.  

Jak trafnie się zatem zauważa granica wieku w polskim prawie karnym jest 

elastyczna, co wynika z faktu, że dojrzałość fizyczna, psychiczna i społeczna 

człowieka jest sprawą indywidualną i u osób w tym samym wieku obserwuje się 

w tym względzie istotne wahania
1065

. Dla określenia granicy wieku sportowca, 

który może samodzielnie wyrazić zgodę na udział we współzawodnictwie 

sportowym ma to o tyle znaczenie, że skoro nie ma jednej sztywnej granicy wieku 

umożliwiającej pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nieletniego sprawcy 

czynu, o tyle nie można też jednoznacznie określić dla wszystkich małoletnich 

sportowców granicy wieku, od której mogliby samodzielnie taką zgodę wyrazić.  

Przy ustaleniu kryterium wieku zezwolenia pomocny może być art. 200 k.k., 

w którym ustawodawca określił wiek zgody
1066

 czy też wiek przyzwolenia
1067

 na 

obcowanie płciowe przez nieletniego na 15 lat. Tym samym przyjmuje się,  

że osoby, które ukończyły lat 15 mogą samodzielnie wyrazić zgodę na obcowanie 

płciowe oraz inne czynności seksualne.  

                                                       
1063 Por. T. Cyprian, A. Asłanowicz, Karna i cywilna…, s. 28; S. Śliwiński, Polskie prawo karne…, s. 183; 

W. Wolter, Prawo karne…, s. 216. 
1064 A. Wąsek, [w:] O. Górniok, A. Wąsek i in., Kodeks karny…, s. 125. 
1065 Z. Młynarczyk, Glosa do wyroku SN z 13 maja 1971 r., IV KR 68/71, OSPiKA, nr 7-8; T. Kaczmarek, 

Psychologiczne i ustawowe kryteria odróżniania nieletnich od dorosłych w polskim prawie karnym, NP,  

nr 1-3/1990, s. 23 i n.; G. Rdzanek-Piwowar, Nieletniość i jej granice, Warszawa 1993, s. 114 i n.  
1066 M. Dziewanowska, Wiek zgody – prawnokarne regulacje wieku uprawniającego do rozpoczęcia 

współżycia w prawie kontynentalnym i common law, Studia Iuridica, nr 53/2011, s. 87096. 
1067 Tamże, s. 87069. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=263965
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=263965
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Wiek niższy niż wiek zgody przyjęty przez ustawodawcę określany jest 

wiekiem ochronnym
1068

 lub też wiekiem bezwzględnej ochrony
1069

. Ustalenie 

takiego wieku ma służyć ochronie wolności seksualnej, czyli swobodzie 

dysponowania w tej kwestii. Przyjmuje się domniemanie, że osoba małoletnia 

w wieku ochronnym nie może podjąć prawnie wiążącej decyzji w przedmiocie 

zgody na podjęcie z nią określonych czynności seksualnych, ponieważ nie 

rozpoznaje ona należycie wszelkich jej uwarunkowań i konsekwencji1070.  

Tym samym małoletni, który nie ukończył 15 lat nie jest w stanie wyrazić prawnie 

relewantnej zgody.  

Oczywiście zezwolenie na obcowanie płciowe i na udział we współza-

wodnictwie sportowym dotyczy zupełnie innych sfer życia, niemniej jednak 

w jednym i drugim przypadku odnosi się do zgody na naruszenie dóbr osobistych 

małoletniego. Stosując analogię, można założyć, że sportowiec po ukończeniu 15 

lat może dobrowolnie uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, a jedynie 

poniżej tej granicy wieku jego zgoda pozostaje w tym przedmiocie bez znaczenia.  

Skoro ustawodawca zezwolił małoletniemu na decydowanie o najintym-

niejszych sferach swojego życia, to tym bardziej nie należy odmawiać mu prawa 

do decydowania o udziale we współzawodnictwie sportowym. Szereg dyscyplin 

sportowych jak np.: szachy, warcaby, biegi czy taniec sportowy wydaje się mniej 

szkodliwa dla organizmu małoletniego, który ukończył 15 lat niż seks.  

Z powyższego założenia wynikają dwa problemy. Po pierwsze, nawet 

bezpieczne i względnie bezpieczne dyscypliny sportu niosą ze sobą ryzyko 

wystąpienia wypadku sportowego; po drugie, taka sytuacja powoduje ograniczenie 

władzy rodzicielskiej w zakresie decydowania o rozwoju fizycznym małoletniego. 

Tym samym należy odrzucić koncepcję stosowania analogii do zezwolenia na 

obcowanie płciowe w odniesieniu do udziału we współzawodnictwie sportowym.  

Jednakże można też pomocniczo odwołać się do określenia granicy wieku 

występującej w prawie cywilnym. Stanowisko doktryny w przedmiocie stosowania 

w prawie karnym kryteriów wieku przyjętych przez prawo cywilne jest jednak 

rozbieżne. 

S. Śliwiński uważa, że zdolność do udzielenia zgody należy odłączyć od 

kryterium wieku. Przeciwstawiał się także, aby w prawie karnym stosować granice 

wieku zbieżne z tymi, jakie obowiązują w prawie cywilnym. Proponował 

wprowadzenie w tym przedmiocie granicy wieku umożliwiającej pociągnięcie 

nieletniego do odpowiedzialności karnej, ewentualnie kryteria obowiązujące 

w przedmiocie uprawnień procesowych, jakie przysługują w procesie karnym 

pokrzywdzonemu
1071

.  

A. Gubiński podkreśla, że uchylenie przestępności czynu następuje niezależnie 

od tego, czy osoba, która wyraziła zgodę na czyn była uprawniona do 

                                                       
1068 M. Filar, Seksualne wykorzystywanie dzieci w świetle polskiego kodeksu karnego (na tle 

prawnoporównawczym), Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, nr 1/2002, s. 39-52. 
1069 M. Sajkowska, Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza 

problemu społecznego, Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, nr 1/2002, s. 5-28. 
1070 M. Filar, Seksualne wykorzystywanie…, s. 39-52. 
1071 S. Śliwiński, Polskie prawo karne…, s. 183 i n. 

http://fdn.pl/sites/default/files/file/Seksualne%20wykorzystywanie%20dzieci%20w%20%C5%9Bwietle%20polskiego%20kodeksu%20karnego%20(na%20tle%20prawnopor%C3%B3wnawczym).PDF
http://fdn.pl/sites/default/files/file/Seksualne%20wykorzystywanie%20dzieci%20w%20%C5%9Bwietle%20polskiego%20kodeksu%20karnego%20(na%20tle%20prawnopor%C3%B3wnawczym).PDF
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samodzielnego rozporządzania dobrem prawnym w myśl przepisów prawa 

cywilnego
1072

.  

W. Świda uzależnia skuteczność zgody od poczytalności osoby udzielającej 

zezwolenia i konieczności ukończenia przez nią 17 lat. Dopuszcza on również 

możliwość niespełnienia kryterium wieku, o ile podmiot posiada należyte 

rozeznanie
1073

.  

M. Siewierski zbywa milczeniem problem wieku, wymieniając inne kryteria 

niezbędne dla skuteczności zgody. Należy więc domniemać, że nie uzależnia on 

skuteczności zgody od osiągnięcia przez dysponenta dobra prawnego określonego 

wieku
1074

.  

L. Lernell podobnie jak M. Siewierski nie wypowiada się na temat wieku 

dysponenta dobra prawnego. Warunkuje skuteczność zgody od świadomości 

i wymaga, aby udzielenie zgody nastąpiło w normalnych warunkach funkcjo-

nowania świadomości i woli
1075

.  

Tożsame stanowisko prezentuje S. Glaser, który ogranicza się do stwierdzenia, 

że zgoda musi pochodzić od osoby mającej zdolność do dysponowania swoimi 

prawami oraz musi zachodzić w chwili działania
1076

. Nie wyjaśnia jednak, jakie 

okoliczności determinują zdolność dysponowania swoimi prawami
1077

. 

Odmienne poglądy przedstawia I. Zgoliński, który twierdzi, że dysponent dobra 

prawnego musi być zdolny do składania oświadczeń woli w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, a wyrażona zgoda nie może pozostawać w sprzeczności 

z zasadami współżycia społecznego
1078

. 

Analogiczne poglądy prezentuje J. Długosz, która wśród kryteriów skutecznie 

udzielonej zgody wymienia warunek pełnoletniości i poczytalności
1079

.  

Należy przychylić się w pewnym względzie do stanowiska S. Śliwińskiego, 

który oddziela zdolność do udzielenia zgody od analogii i kryteriów wieku 

obowiązujących w prawie cywilnym. Głównie dlatego, że zgoda w prawie 

cywilnym najczęściej odnosi się do naruszenia dóbr materialnych, a zgoda 

w prawie karnym do naruszenia dóbr osobistych. Jego propozycja wprowadzenia 

w tej kwestii granicy wieku tożsamej z granicą wieku umożliwiającą pociągnięcie 

nieletniego do odpowiedzialności karnej, ma pewne zalety. 

Z uwagi na brak jednomyślności co do granicy wieku warunkującej zdolność do 

wyrażenia zgody na udział we współzawodnictwie sportowym, uzależnienie 

ważności tejże zgody, tylko od kryterium wieku sportowca nie znajduje w polskim 

prawie karnym powszechniejszej akceptacji. W doktrynie przeważa pogląd, że tego 

rodzaju kryterium w ogóle nie powinno mieć wpływu na karnoprawną skuteczność 

zgody. Przyjmując bowiem właśnie taką zasadę także w przypadku zgody 

udzielanej przez sportowców należałoby uznać, że wiek sportowca nie powinien 

                                                       
1072 A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności…, s. 81 i n. 
1073 W. Świda, Prawo karne…, s. 144 i n. 
1074 M. Siewierski, Kodeks karny…, s. 57. 
1075 L. Lernell, Wykład prawa karnego…, s. 181. 
1076 S. Glaser, Polskie prawo…, s. 139 i n. 
1077 Tamże, s. 143. 
1078

 I. Zgoliński, [w:] I. Zgoliński, I. Zduński, Okoliczności wyłączające bezprawność…, s. 57. 
1079 J. Długosz, Zgoda dysponenta…, s. 3. 



Karolina Młynarczyk-Puławska 

206 

nigdy stanowić jedynej okoliczności podważającej skuteczność zgody. Kwestionując 

kryterium wieku wskazuje się często jednocześnie inną przesłankę określającą 

zdolność do udzielenia ważnego zezwolenia na udział we współzawodnictwie 

sportowym, jaką jest rozeznanie
1080

.  

4. Rozeznanie skutków uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym  

Przesłanką podmiotową formułowaną niekiedy obok kryterium wieku jest 

odpowiednie rozeznanie osoby udzielającej zgody
1081

. Wymóg „rozeznania” jest 

często warunkiem formułowanym dość ogólnie i mało precyzyjnie. Definiuje się je 

jako zdolność rozpoznania znaczenia określonych okoliczności oraz możliwość 

kierowania swoim postępowaniem
1082

. Innymi słowy, udzielający zezwolenia musi 

mieć świadomość znaczenia i wartości poświęconego dobra oraz musi w pełni 

zdawać sobie sprawę ze znaczenia udzielonej zgody
1083

. 

W. Świda uważa, że co do zasady zdolność do udzielenia zgody posiadają 

osoby poczytalne, które ukończyły 17 lat. Natomiast u osób, które nie osiągnęły 

wskazanego wieku lub w przypadku upośledzenia psychicznego znaczenie ma czy 

podmiot udzielający zgody ma wystarczające rozeznanie konsekwencji swojego 

działania
1084

.  

Zdaniem A. Szpunara od osoby wyrażającej zgody nie wymaga się pełnej 

zdolności prawnej, o ile małoletni działa z należytym rozeznaniem
1085

. Podobne 

stanowisko prezentuje J. Ginszt, który uważa, że zgoda powinna być wyrażona 

przede wszystkim świadomie i z dostatecznym rozeznaniem
1086

. 

S. Śliwiński słusznie zauważa, że rozeznanie nie jest właściwością nabywaną 

przez człowieka z chwilą urodzenia i pojawia się z biegiem czasu, w miarę 

normalnego i prawidłowego rozwoju organizmu. Przyczyną braku rozeznania jest 

niski wiek, a tym samym nieosiągnięcie odpowiedniego stopnia rozwoju 

umysłowego i moralnego. Dotyczy to sytuacji, w których brak rozeznania jest 

konsekwencją jedynie młodego wieku i nie wynika ze stanów patologicznych
1087

.  

Natomiast zdaniem J. Glasera rozwój psychiczny determinują takie czynniki 

zewnętrzne jak: klimat, rasa, religia czy pochodzenie dysponenta
1088

.  

Niezdolność do prawidłowego rozeznania może również wystąpić u osoby 

w pełni poczytalnej i pełnoletniej. Brak właściwego rozeznania może być skutkiem 

zmęczenia, wyczerpania fizycznego, nietrzeźwości lub stosowania środków 

                                                       
1080 A. J. Szwarc, Zgoda…, s. 127 i n. 
1081 Tamże, s.128 i n.; W. Wolter, Prawo karne…, s. 217; M. Siewierski, Kodeks karny…, s. 57; 

A. Spotowski, Zezwolenie…, s. 86; L. Lernell, Wykład…, s. 181 i n.; S. Śliwiński, Polskie prawo karne…,  

s. 183 i n.; W. Świda, Prawo karne…, s. 144; A. Szpunar, Zgoda uprawnionego…, s. 46; J. Ginszt, 

Bezprawność jako podstawa odpowiedzialności cywilnej za szkody w sporcie, Przegląd Prawniczy, 2014,  

z. 11, s. 60. 
1082 W. Wolter, Prawo karne…, s. 217; M. Siewierski, Kodeks karny…, s. 57; A. Spotowski, Zezwolenie…, 

s. 86. 
1083 A. J. Szwarc, Zgoda…, s. 131. 
1084 W. Świda, Prawo karne…, s. 144. 
1085 A. Szpunar, Zgoda uprawnionego…, s. 46. 
1086 J. Ginszt, Bezprawność jako…, s. 60. 
1087 S. Śliwiński, Polskie prawo karne…, s. 220. 
1088 J. Glaser, Polskie prawo…, s. 108. 
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dopingujących
1089

. Dlatego należy przyjąć, iż osiągnięcie pełnoletności przez 

sportowca dysponującego dobrem prawnym nie powinno zwalniać od obowiązku 

badania jego rozeznania.  

Prowadzi to do wniosku, że do pewnego momentu człowiek powinien być 

pozbawiony zdolności do udzielania zgody, ponieważ w tym okresie nie posiada 

ani dostatecznego rozeznania, ani zdolności do czynności prawnych. Zgodnie 

z prawem cywilnym są to osoby poniżej 13 roku życia. Natomiast zgodnie 

z dyspozycją kodeksu karnego są to osoby, które nie ukończyły 15 lat, ponieważ 

do tego momentu pozbawione są w świetle przepisów prawa karnego uprawnienia 

do wyrażenia prawnie relewantnej zgody. Ponadto osoby te nie mogą być 

pociągnięte do odpowiedzialności karnej z uwagi na zbyt niski stopień rozwoju, 

właściwości i warunki osobiste.  

Tym samym należy przyjąć, iż dobrowolnie, w kontekście przepisów karnych, 

uczestniczą we współzawodnictwie sportowym osoby, które ukończyły co najmniej 

15 lat i z dostatecznym rozeznaniem znaczenia udzielanej zgody i świadomością 

wartości poświęcanego dobra mogą samodzielnie takiego zezwolenia udzielić.  

5. Problem zgody w kontekście niedobrowolnego uprawiania sportu 

Zarówno w warunkach niezorganizowanych, jak i w warunkach zorganizo-

wanych uprawianie sportu jest powszechne u dzieci od najmłodszych lat 

i niejednokrotnie nie obowiązują w tym zakresie praktycznie żadne dolne granice 

wieku. Niektóre szczególnie popularne dyscypliny sportowe, tj. piłka nożna lub 

różnego rodzaju wyścigi uprawiane są przez dzieci masowo. Zorganizowane formy 

uprawiania sportu są narzucane przez program wychowania fizycznego obowią-

zujący w szkołach, co powoduje, iż dzieci od najmłodszych lat uczestniczą w grach 

i zabawach sportowych. Niestety również w takich warunkach dochodzi do 

wypadków sportowych
1090

.  

Równie wcześnie dzieci zaczynają uprawianie sportu zawodowego. Co więcej, 

istnieją dyscypliny sportowe jak np. akrobatyka artystyczna, w których nie ma 

dolnej granicy wieku, a istnieje tylko górna granica wieku, co powoduje, iż 

dyscypliny te uprawia się i osiąga w nich najlepsze wyniki w stosunkowo 

wczesnym wieku
1091

. 

Zdaniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS) systematyczna 

aktywność ruchowa jest konieczna dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu. 

Dlatego ruch w formie gier czy zabaw sportowych powinien towarzyszyć dziecku od 

pierwszych lat życia. Niestety w przypadku systematycznych i zorganizowanych 

treningów fizycznych czynionych w celu uczestnictwa w zawodach sportowych 

niejednokrotnie dochodzi do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego 

tego młodego organizmu, a to z kolei prowadzi do urazów i wypadków. Granica 

wieku dzieci rozpoczynających specjalistyczny trening i udział w zawodach ciągle 

się obniża. Ma to bezpośredni związek z postępującą profesjonalizacją sportu oraz 

                                                       
1089 A. J. Szwarc, Zgoda…, s. 132 i n. 
1090 Tamże, s. 121 i n. 
1091 Wieloletni program szkolenia w sportach gimnastycznych dla oddziałów i szkół sportowych oraz 

oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, Warszawa 2017, s. 9. 
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z rosnącą presją środowiska (trenerów, rodziców, opiekunów), która nastawiona 

jest na osiąganie jak najlepszych wyników sportowych
1092

. 

Pomimo wyraźnych kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży 

do treningów i zawodów w konkretnych dyscyplinach sportowych proponowanych 

przez PTMS rzeczywistość sportowa jest zupełnie inna. Taki stan rzeczy powoduje, 

że uprawianie sportu nie zawsze odbywa się w warunkach dobrowolnego 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Zarówno w kontekście przepisów 

prawa cywilnego, jak i prawa karnego. 

Mowa przede wszystkim o obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego 

w szkołach różnego szczebla oraz wynikających z odbywania służby wojskowej 

obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego dla żołnierzy.  

W tych warunkach pewne wątpliwości wywołuje problem, czy skuteczna zgoda 

może być udzielona przez sportowców tylko w warunkach dobrowolnego 

uczestniczenia w walce lub grze sportowej, a w warunkach obowiązkowego 

uprawiania sportu wszelka zgoda jest bez znaczenia. Powstaje wątpliwość,  

czy okoliczność ta wyklucza obowiązek zgody na zrealizowanie niektórych 

naruszeń dóbr osobistych, które zdarzają się również podczas uprawiania sportu 

w takich warunkach
1093

. 

Kwestię obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego reguluje ustawa 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1094

. Uprawianie sportu przewidziane 

jest programami przedszkolnymi oraz programami szkolnymi, szkół wszystkich 

szczebli, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Jest to w zasadzie obowiązek 

każdego ucznia egzekwowany tak samo, jak inne obowiązki wynikające z faktu 

uczęszczania do szkoły. Określony generalnie w programach i planach zajęć 

realizowany jest przez nauczycieli wychowania fizycznego. Ich polecenia zobo-

wiązują uczniów do wykonywania ćwiczeń oraz do udziału w grach sportowych. 

Tym samym uczestniczenie przez młodzież i dzieci w zajęciach wychowania 

fizycznego wynika z obowiązku szkolnego.  

Podobnie zakres obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla żołnierzy 

został uregulowany w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych
1095

. Zgodnie z art. 50a cytowanej ustawy żołnierz 

zawodowy przez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach z wychowania 

fizycznego jest zobowiązany utrzymywać sprawność fizyczną na takim poziomie, 

który umożliwi mu wykonywanie zadań służbowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, iż obowiązek uprawiania sportu 

przez żołnierzy został usankcjonowany przez ustawodawcę i wykonywany jest 

w ramach poleceń wydawanych przez zwierzchników lub uprawnionych żołnierzy 

wyższych stopniem, co w rozumieniu art. 115 § 18 k.k. stanowi rozkaz. 

                                                       
1092

 T. Kostka, W. Furgał, W. Gawroński, A. Bugajski, A. Czamara, K. Klukowski, H. Krysztofiak, 

R. Lewicki, Z. Szyguła, W. Tomaszewski, T. Trzaska, J. Widuchowski, A. Ziemba, A. Jegier, 

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące kryteriów wiekowych przy 

kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych, 

Medycyna Sportowa, nr 4/2011, s. 79. 
1093 A. J. Szwarc, Zgoda…, s. 76 i n. 
1094 Dz. U. 2017 poz. 90, 949, 1292. 
1095 Dz. U. 2017 poz. 60. 
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Do niedobrowolnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym dochodzi 

także w warunkach profesjonalnie uprawianego sportu, gdzie co do zasady 

zawodnicy uczestniczą dobrowolnie. Zdarzają się sytuacje, kiedy zawodnik odmawia 

udziału w rywalizacji sportowej ze względu na złe samopoczucie, kontuzję lub 

z powodu innych osobistych lub rodzinnych problemów, a klub sportowy czy 

trener nakłaniają go do udziału w grze lub walce sportowej wbrew jego woli 

stosując różnego rodzaju perswazję, a nawet psychiczny przymus lub groźby1096. 

Trudno w takich warunkach mówić o dobrowolnym uczestnictwie we 

współzawodnictwie sportowym. W doktrynie przyjmuje się, że zgoda udzielona 

w takich okolicznościach nie jest jednoznaczna ze zgodą na urzeczywistnienie 

skutków wypadków sportowych, ponieważ uprawianie sportu odbywa się 

w okolicznościach wykluczających dobrowolność udziału
1097

.  

Uważa się, że skuteczne udzielenie zgody może nastąpić tylko wtedy, gdy 

pokrzywdzony swobodnie decyduje o swym udziale we współzawodnictwie 

sportowym. Uprawianie sportu w sposób dobrowolny stanowi zatem niezbędny 

element warunkujący istnienie kontratypu ryzyka sportowego
1098

. Gdyby nawet 

przyjąć, iż zgoda udzielona w warunkach przymusu w ogóle istnieje to zgoda taka 

pozbawiona byłaby znaczenia prawnego oraz wszelkiej skuteczności
1099

. 

A. Gubiński uważa, iż zgoda udzielona pod wpływem przymusu fizycznego 

bądź też przymusu psychicznego powoduje, iż jest ona nieskuteczna i nie może 

wyłączać odpowiedzialności karnej. W szczególności dotyczy to zgody uzyskanej 

w warunkach przymusowego położenia, nadużycia stosunku zależności łączącego 

sprawcę z pokrzywdzonym lub pod wpływem groźby
1100

. 

Analizując tę okoliczność w kontekście współzawodnictwa sportowego 

organizowanego w ramach obowiązku szkolnego lub wojskowego A. Gubiński 

podkreśla, że w takim przypadku nie można opierać się na konstrukcji 

dorozumianej zgody, ponieważ oznaczałoby to, że uczący się poprzez sam fakt 

uczęszczania do szkoły wyrażają zezwolenie zarówno na udział w grach oraz 

ćwiczeniach sportowych, jak i na naruszenie w ich toku swoich dóbr osobistych. 

Podczas gdy zgoda wymaga swobody decyzji i konkretyzacji, a istnienie 

obowiązku szkolnego powoduje, że osoba zainteresowana nie ma w tym 

przedmiocie żadnego wyboru
1101

.  

Podsumowując, powyższe rozważania należy stwierdzić, że wyłączenie 

odpowiedzialności karnej za wypadek sportowy jest możliwe tylko w warunkach 

dobrowolnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Udzielenie 

świadomej, wolnej od przymusu i podstępu, dobrowolnej zgody zależy od wieku 

i rozeznania sportowca, oczywiście przy założeniu, że wszystkie pozostałe 

przesłanki zgody są spełnione. W szczególności, że zgoda została udzielona przez 

                                                       
1096 A. J. Szwarc, Zgoda..., s. 77 i n. 
1097 M. Siewierski, Kodeks karny…, s. 57; A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1180 i n.; tenże, Wyłączenie 

bezprawności…, s. 81 i 100; L. Lernell, Wykład…, s. 181; W. Wolter, Prawo karne…, s. 217; S. Śliwiński, 

Polskie prawo karne…, s. 184; W. Świda, Prawo karne…, s. 144. 
1098 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1181. 
1099 A. J. Szwarc, Zgoda..., s. 78. 
1100 A. Gubiński, Ryzyko sportowe…, s. 1181. 
1101 Tamże, s. 1181. 
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dysponenta dobra prawnego, którego zgoda dotyczy, jest rzeczywista i konkretna 

oraz że została wyrażona przed naruszeniem dobra prawnego, a najpóźniej 

w chwili jego naruszania. 

Znaczenie ma tylko zgoda własna na udział we współzawodnictwie sportowym 

oraz zgoda równoległa udzielona przez przedstawiciela ustawowego i małoletniego, 

który ukończył 15 lat i z należytym rozeznaniem znaczenia i wartości poświęco-

nego dobra w pełni zdaje sobie sprawę ze znaczenia udzielonej zgody na udział 

w grze lub walce sportowej.  

Natomiast w przypadku niedobrowolnego uprawiania sportu dochodzi do 

sytuacji analogicznej, jak w przypadku zgody zastępczej. Odpowiedzialność karna 

sportowca w takich warunkach może zostać wyłączona, ale z całą pewnością nie 

w oparciu o kontratyp ryzyka sportowego.  
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WNIOSKI  

 Ryzyko sportowe stanowi okoliczność wyłączającą bezprawność czynu 

(kontratyp), mimo iż wypadek sportowy w świetle kodeksu karnego wypełnia 

znamiona czynu zabronionego, to ocena sprawcy jest korygowana na podstawie 

indywidualnego zachowania jednostki w konkretnym przypadku oraz na mocy 

utartej praktyki sportowej jest uważany za zgodny z prawem.  

Kontratyp ten niweluje konsekwencje prawne, naruszenia reguł określonych 

w normach prawnych, gdy w konkretnej sytuacji dochodzi do kolizji dóbr 

pomiędzy dobrem chronionym przez naruszoną normę a wartością zasługującą na 

uwzględnienie w ramach społecznego rachunku zysków i strat. W takim ujęciu 

uprawianie sportu motywowane jest chęcią posiadania sprawności fizycznej, 

wartościami moralnymi w postaci szlachetnego współzawodnictwa oraz atrakcyj-

ności widowisk sportowych dla publiczności i bez wątpienia są to wartości prawem 

chronione.  

Ryzyko sportowe to pozaustawowy kontratyp, a wśród licznych koncepcji 

usprawiedliwiających bezkarność wypadków sportowych najpełniej uzasadnia 

wyłączenie bezprawności czynu za naruszenie lub zagrożenie dóbr osobistych 

w toku współzawodnictwa sportowego. Warunkami kontratypu ryzyka sportowego 

są: 1) dopuszczalność danej dyscypliny sportu do uprawiania, 2) uregulowanie 

zasad uprawniania danej dyscypliny, np. w regulaminach, 3) zgodność zachowania 

z tymi regułami, 4) podjęcie działania w czasie gry lub ćwiczeń sportowych,  

5) podjęcie działania w celu sportowym, 6) dobrowolnie uczestnictwo w grze lub 

zawodach. 

W obecnym stanie prawnym określenie elementów konstytutywnych kontratypu 

ryzyka sportowego budzi wiele wątpliwości, konieczne jest zatem jego uregulo-

wanie w kodeksie karnym. Zasadne jest więc dodanie do kodeksu karnego art. 27a 

w brzmieniu: 

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działając w celu sportowym powoduje 

w toku dobrowolnego współzawodnictwa sportowego wypadek sportowy, 

jeżeli dyscyplina sportu została dopuszczona do uprawiana, a reguły sportowe 

mające wpływ na przebieg tego współzawodnictwa nie zostały naruszone. 

§ 2. Udział we współzawodnictwie sportowym jest niedopuszczalny bez 

zgody uczestnika, który ma w nim uczestniczyć. 

§ 3. Dobrowolnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym ten,  

kto został należycie poinformowany o spodziewanych korzyściach  

i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, 

a także o możliwości odstąpienia od udziału w nim na każdym jego etapie. 

§ 4. Minister Sportu i Turystyki określi w drodze rozporządzenia warunki 

udziału we współzawodnictwie sportowym, mając na uwadze wpływ sportu 

na rozwój i ochronę zdrowia małoletnich. 
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