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Miros aw Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki:  

Wst p

Kiedy ponad sto lat temu rodzi a si  idea nowo ytnego ruchu olimpijskiego, jej 

inicjatorom przy wieca a szczytna idea wychowania m odzie y poprzez sport w 

poszanowaniu zasad solidarno ci, bezstronno ci, szacunku i fair play. Z biegiem lat 

komercjalizacja sportu spowodowa a, e walka o pieni dze i wp ywy niejednokrotnie 

wypaczy a zasad  uczciwej rywalizacji. Sport dotkni ty plag  dopingu i korupcji sta  si

jej zaprzeczeniem, a tym samym zaprzeczeniem istoty sportu. Zosta  pozbawiony tych 

cech, które sprawiaj , e jest pasj  i fascynacj  milionów: silnych emocji, pe nego 

zaanga owania, sportowej rywalizacji.  

To ogromna nieuczciwo  w stosunku do wszystkich uczestników ka dego sportowego 

widowiska, ale przede wszystkim w stosunku do kibiców, dla których te widowiska s

tworzone. Korupcja w sporcie sprawia bowiem, e kibice s  oszukiwani, poniewa

zamiast „prawdy stadionu”, ka e im si  bra  udzia  w ukartowanej grze, gdzie o wyniku 

zdecydowano wcze niej, przy „zielonym stoliku”. Zamiast uczciwej walki staj  si

mimowolnymi wiadkami oszustwa. Najm odsi z nich, dzieci i m odzie , Ci, których 

poprzez sport chcemy uczy  jak y  i jakimi zasadami si  w yciu kierowa , dostaj  co 

prawda lekcj ycia, ale zupe nie nie tak , jak  chcemy im da . Zamiast uczciwo ci,

uczymy ich jak omija  zasady, byleby wygra .

Jest to dzia anie moralnie naganne i niedopuszczalne, a przede wszystkim jest to 

przest pstwo. Szkodzi wszystkim, a jego oddzia ywanie spo eczne mo e mie  znacznie 

szerszy zasi g ni  si  to wydaje. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki, którym 

kieruj , inicjuje i aktywnie wspiera wszelkie dzia ania maj ce na celu zwalczanie 

korupcji w sporcie, czego najlepszym przyk adem jest nasze uczestnictwo w projekcie 

unijnego Programu Zwalczania Korupcji - Strategia Antykorupcyjna „Poprawa dzia a
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antykorupcyjnych w Polsce”, we wspó pracy z Ministerstwem Spraw Wewn trznych i 

Administracji oraz Ministerstwem Spraw Wewn trznych w Niemczech.  

Z prawdziw  satysfakcj  zapraszam do lektury podr cznika wydanego dzi ki wsparciu 

Unii Europejskiej pt. "Sport bez korupcji", zawieraj cej zbiór artyku ów polskich i 

zagranicznych autorów. Pokazujemy w nim, jak rozpozna  korupcj  i jak j  zwalcza ,

jakich dzia a  i zachowa  nale y unika  i kiedy wykaza  si  wzmo on  czujno ci , a 

nade wszystko zwracamy uwag  na kluczowe znaczenie wczesnego wykrywania 

zachowa  korupcyjnych i podkre lamy ich destrukcyjny wp yw na wychowanie 

m odzie y.

Miros aw Drzewiecki  

Minister Sportu i Turystyki 
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Dr Wolfgang Schäuble - Federalny Minister Spraw 

Wewn trznych: Wst p

Nasze spo ecze stwo potrzebuje sportu, bo daje on cz owiekowi rado , ma pozytywny 

wp yw na zdrowie oraz wzmacnia wi zi spo eczne. Poniewa  sport funkcjonuje w 

oparciu o wspó dzia anie ludzi, wa n  rol  odgrywaj  fair play, tolerancja, respekt oraz 

umiej tno  dzia ania w zespole. W Karcie Olimpijskiej podkre la si  te warto ci jako 

podstaw  zawodów sportowych zgodnie z zasad  fair play. 

Warto ci te s  niszczone przez korupcj , komercjalizacj , przemoc i doping, które 

stanowi  zagro enie, odk d ludzie zacz li uprawia  sport. Pierwszy udokumentowany 

przypadek korupcji w historii sportu mia  miejsce w czasie turnieju pi ciarskiego na 

Igrzyskach Olimpijskich w 388 r. p.n.e., kiedy zawodnik Eupolos z Tesalii przekupi

du ymi sumami pieni dzy trzech swoich przeciwników - w ród nich ówczesnego 

mistrza olimpijskiego w walce na pi ci, Phormiona z Halikarnassos. 

Sport wyczynowy podporz dkowany jest dzi  bardziej ni  kiedykolwiek zasadom rynku 

i konkurencji. Stanowi cz  lukratywnego przemys u rozrywkowego, którego ciemnymi 

stronami s  równie  brak umiaru i uczciwych zasad w d eniu do jak najwi kszych 

zysków. Przyk adem tego jest skandal korupcyjny wokó  przyznania Salt Lake City 

prawa do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku. Nawet radykalna 

reforma struktur Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie zdo a a zapobiec 

kolejnym próbom przekupstwa w pó niejszym okresie.  

Skandale korupcyjne nie omin y równie  sportu niemieckiego. Kilkakrotnie s dziowie 

sportowi ulegali wp ywom z zewn trz, wiadomie podejmuj c b dne lub 

niesprawiedliwe decyzje. Niniejsze kompendium obszernie opisuje najbardziej znany 

przypadek s dziego pi karskiego Roberta Hoyzera. 
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Tym negatywnym przyk adom trzeba przeciwstawi  dzia ania oparte o zasad  fair play, 

przejrzysto ci oraz uczciwo ci. Musimy si  wykaza  jak najwi ksz  determinacj  w 

zwalczaniu korupcji. 

Odnosz cy sukcesy sportowcy mog  stanowi  wzór do na ladowania jedynie wtedy, gdy 

uzyskali wyniki rywalizuj c na takich samych warunkach oraz przestrzegaj c

odpowiednich regu . Fair play oznacza jednak wi cej ni  przestrzeganie regu . Szacunek 

dla przeciwnika jest tak samo wa ny jak respekt oraz wspó praca we w asnym zespole. 

Oprócz woli osi gania wyczynów do fundamentalnych zasad sportu nale  tak e

odpowiedzialno , poczucie sprawiedliwo ci, tolerancja, zwalczanie przemocy i 

korupcji. To w a nie czyni sport tak niezmiernie cennym dla spo ecze stwa. Dlatego 

pa stwo, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, wspiera sport. 

Finansowana przez Uni  Europejsk  polsko - niemiecka wspó praca partnerska w 

zakresie administracji publicznej umo liwi a stworzenie wspólnego kompendium. 

Opisuje ono, jakie niebezpiecze stwa dla sportu niesie ze sob  korupcja i zach ca do 

sprzeciwiania si  wszelkim nieuczciwym próbom wywierania wp ywu oraz do 

ujawniania takich machinacji. 

Musimy chroni  warto ci wa ne dla sportu, aby w dalszym ci gu stanowi  dla nas 

wszystkich co  cennego. Wszystkim czytelnikom niniejszego kompendium ycz

ciekawej lektury maj c nadziej , e z opisanych polskich, niemieckich i europejskich 

wysi ków w walce z korupcj  w sporcie b d  mogli czerpa  wiele cennych sugestii. 

Dr Wolfgang Schäuble 

Federalny Minister Spraw Wewn trznych 
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Wspólnie w Europie 

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej, Polska wesz a w obszar budowania standardów 

przejrzysto ci w administracji i wdra ania dobrych praktyk w sferze ycia publicznego. 

Realizacja demokratycznych standardów wzmocniona jest z o onym procesem 

dostosowywania prawa narodowego do wymogów wspólnotowej legislacji. Wa nym 

ogniwem tych dzia a  jest wsparcie udzielone Polsce w ramach programów 

twinningowych. S  one elementem intensyfikuj cym wspó prac  sektora rz dowego z 

instytucjami i organizacjami sportowymi w zakresie budowania zasad i promowania 

dobrych praktyk. 

Projekty strategiczne UE w zakresie standardów demokracji i przeciwdzia ania korupcji 

tworz  nowe perspektywy przed sportem rozumianym jako wa ny czynnik rozwoju 

spo ecznego, a tak e ekonomicznego - poprzez wp yw na wzrost atrakcyjno ci kraju dla 

mieszka ców, turystów i inwestorów. 

Reforma instytucji publicznych wymaga woli politycznej, czasu, narz dzi i 

konsekwencji w najwa niejszych dzia aniach strategicznych nowych pa stw 

cz onkowskich. Tylko takie post powanie, wsparte do wiadczeniami pa stw UE, daje 

gwarancje, e nowe pa stwa b d  mog y w pe ni czerpa  korzy ci p yn ce z 

cz onkostwa w Unii Europejskiej. 

Adekwatn  odpowiedzi  na to wyzwanie s  projekty twinningowe mobilizuj ce znaczne 

rodki ludzkie i finansowe Komisji Europejskiej, krajów cz onkowskich UE oraz krajów 

partnerskich b d cych beneficjentami projektów.  

Jednym z podstawowych celów projektów twinningowych jest wdro enie procesu 

przejmowania dorobku prawnego krajów UE przez pa stwa kandyduj ce oraz tworzenie 

nowoczesnej, sprawnej administracji pa stwowej, która w takim samym stopniu, jak w 

innych krajach cz onkowskich, by aby w stanie stosowa  obowi zuj ce w UE 

ustawodawstwo.  

Realizacja pierwszych projektów rozpocz a si  w roku 1998. Oprócz programów 

adresowanych do 10 pa stw, które przyst pi y do UE w roku 2004, wcze niej projekty 
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twinningowe realizowane by y równie  w Rumunii i Bu garii oraz w krajach 

posiadaj cych status kandydacki: Chorwacji, Macedonii, Turcji i pa stwach zachodnio-

ba ka skich: Serbii, Bo ni i Hercegowiny, Albanii.  

Od 2002 r. koncepcja projektów twinningowych wykorzystywana jest równie  w krajach 

nie posiadaj cych perspektyw na przyst pienie do UE, m.in. w Rosji, Armenii, Gruzji, 

Kazachstanie i na Ukrainie, jak równie  w pa stwach basenu Morza ródziemnego, tj. w 

Libanie, Egipcie, Jordanii, Tunezji i Maroku.  

Dotychczas Unia Europejska zrealizowa a cznie ponad 1300 projektów 

twinningowych, z tego ponad 200 w Polsce. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) by o w latach 2007 i 2008 beneficjentem 

projektu twinningowego realizowanego wspólnie przez niemiecki Federalny Urz d 

Administracyjny [Bundesverwaltungsamt (BVA)] i niemieckie Ministerstwo Spraw 

Wewn trznych, posiadaj ce kompetencje równie  w dziedzinie sportu. Projekt 

uzgodniony z Komisj  Europejsk  i wspó finansowany ze rodków Transition Facility 

2006 w ramach Programu Zwalczania Korupcji - Strategia Antykorupcyjna „Poprawa 

dzia a  antykorupcyjnych w Polsce” realizowa o Ministerstwo Sportu i Turystyki we 

wspó pracy z Ministerstwem Spraw Wewn trznych i Administracji.  

Celem projektu by o wdro enie ogólnego programu szkoleniowego maj cego na celu 

podniesienie poziomu wiadomo ci antykorupcyjnej w ród urz dników pa stwowych 

wszystkich szczebli, poszerzenie wiedzy na temat zjawisk korupcyjnych, wymiana 

do wiadcze  na poziomie mi dzynarodowym oraz stworzenie skutecznej strategii 

zwalczania korupcji i nadu y  w polskim sporcie.  

W ramach programu prowadzone by y mi dzy innymi szkolenia-seminaria dla 

urz dników Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dla pracowników polskich zwi zków 

sportowych i organizacji pozarz dowych o zasi gu ogólnopolskim. Podczas seminariów 

omówiono podstawowe zagadnienia zwi zane z etycznymi standardami pracowników 

administracji publicznej, potencjalnymi strukturami i sytuacjami korupcyjnymi w 

sporcie, wskazano tak e przyk ady skutecznej pracy prewencyjnej i sposoby 

rozwi zywania problemów korupcyjnych. Jedna z sesji „Korupcja wyzwaniem dla 

sportu” skierowana zosta a do pracowników i dzia aczy Polskiego Zwi zku Pi ki No nej 
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oraz instytucji zaanga owanych w organizacj  przygotowa  do EURO 2012. Ogó em w 

szkoleniach uczestniczy o ponad 350 przedstawicieli rodowisk sportowych.  

Podczas czterech konferencji tematycznych, zorganizowanych przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki z udzia em szkoleniowców i przedstawicieli s u b finansowych 

polskich zwi zków letnich i zimowych dyscyplin sportowych, prelegenci z Akademii 

Niemieckiego Zwi zku Urz dników Pa stwowych dzielili si  z uczestnikami spotka  

w asnymi do wiadczeniami na temat problemów zwalczania korupcji w sporcie. 

Projekt przez ca y okres jego trwania realizowany by  w Warszawie przez 

d ugoterminowego doradc  twinningowego, który dla polskich partnerów by  osob  

pierwszego kontaktu, i który wraz z zespo em wspó pracowników pomaga  formu owa  

poszczególne zadania, opracowywa  koncepcje i realizowa  dzia ania szkoleniowe 

skierowane do kadry kierowniczej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a za jego 

po rednictwem do poszczególnych zwi zków sportowych. Najwa niejszym zadaniem 

wspólnego projektu by o u wiadomienie uczestnikom szkole , e korupcja w ogólnym 

uj ciu niszczy wizerunek s u by publicznej i sektora prywatnego. Natomiast korupcja w 

sporcie, którego szczególnym zadaniem jest promowanie zasady fair play, tolerancji, 

szacunku dla przeciwnika i umiej tno ci wspó dzia ania w zespole -  w zale no ci od 

tego, jak bardzo jest rozpowszechniona i tolerowana - powoduje dodatkowo upadek 

cenionych warto ci spo ecznych. 

Wspó praca z kolegami z innych pa stw Unii Europejskiej - w ród nich z 

przedstawicielami niemieckich instytucji realizuj cymi dzia ania szkoleniowe - by a dla 

polskich partnerów projektu cennym do wiadczeniem. Mogli oni bowiem skorzysta  z 

wypracowanych wzorców w zakresie prawid owego rozpoznawania symptomów 

korupcji i sposobów jej przeciwdzia ania.  

W wyniku realizacji projektu twinningowego Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

odpowiedzialne za ochron  i wspieranie funkcjonowania zasady uczciwo ci w sporcie, 

opracowa o „Kodeks Etyki dla sportu w Polsce”. Dokument ten jest obecnie wdra any  

przez polskie zwi zki sportowe, stowarzyszenia i fundacje sportowe, organizacje 

pozarz dowe oraz jednostki samorz du terytorialnego dzia aj ce w zakresie kultury 

fizycznej i sportu. Dodatkowym efektem projektu jest wspólne opracowanie niniejszego 
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polsko-niemieckiego podr cznika pt. „Sport bez korupcji”, którego celem jest ukazanie 

zagro e , jakie niesie ze sob  korupcja w sporcie oraz zach cenie potencjalnych 

odbiorców (czytelników) do podejmowania dzia a  zapobiegaj cych wszelkim 

nieuczciwym praktykom w sporcie. 
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Korupcja - zagro enie dla wspó czesnego sportu i jego podstaw 

materialnych 

Finansowy wymiar sportu  

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w roku 2008 okaza y si  ogromnym sukcesem i to nie 

tylko ze wzgl du na liczb  rekordów wiata, jakie pad y w trakcie zawodów. To wymiar 

finansowy przedsi wzi cia pozostawi  wszystko w cieniu - Mi dzynarodowy Komitet 

Olimpijski (MKOl) tylko na sprzeda y praw transmisyjnych zarobi  ponad pó tora 

miliarda dolarów. Kolejne dwa miliardy wp acili sponsorzy. Do tego doliczy  nale y 

wydatki w wysoko ci prawie 30 miliardów dolarów, jakie Chiny ponios y na organizacj  

Igrzysk i budow  niezb dnej infrastruktury. 

Gdzie w gr  wchodz  wielkie pieni dze, tam ch tnie go ci korupcja i inne przest pstwa 

gospodarcze. Nie dziwi wi c, e du o mówi si  o powi zaniach mi dzy sportem a 

korupcj . Temat wywo a y nie tylko wysokie sumy, jakimi obraca si  w sporcie. 

Nieprzejrzyste struktury narodowych i mi dzynarodowych organizacji sportowych, a 

tak e powi zania osobiste, le rozumiana solidarno  kole e ska lub zwyk y brak 

profesjonalizmu u wielu dzia aczy sportowych stanowi  po ywk  dla ró nego typu 

manipulacji i korupcji. 

Niewiarygodno  sportów olimpijskich 

Skandal wokó  wyznaczenia Salt Lake City na miejsce Igrzysk Olimpijskich w roku 

2002 uruchomi  wprawdzie w MKOl po raz pierwszy proces samooczyszczenia, 

nadzorowany przez nowo powo an  komisj  do spraw etyki, jednak zabiegi te nie 

przynios y trwa ej poprawy niewiarygodnego wizerunku MKOl. Og oszony latem 2007 

r. wybór rosyjskiego miasta Soczi na miejsce rozegrania Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w roku 2016 równie  wzbudzi  w tpliwo ci. W adimir Putin, prezydent 

Rosji, nie zabiega  wcze niej zbyt aktywnie o tak  nominacj , z kolei inne, lepiej 
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oceniane o rodki s yn ce z uprawiania sportów zimowych, nie zosta y wzi te pod 

uwag . Fakty te do dzi  s  przyczyn  spekulacji.  

Przed Igrzyskami w Pekinie dosz o do manipulacji w trakcie azjatyckich rozgrywek 

kwalifikacyjnych do turnieju pi ki r cznej m czyzn. Jeden z meczów trzeba by o 

powtórzy , poniewa  s dzia zupe nie jednoznacznie preferowa  Kuwejt, podejmuj c 

decyzje na niekorzy  Korei Po udniowej. Jak donosi a prasa, w afer  t  zamieszany by  

prezydent Mi dzynarodowej Federacji Pi ki R cznej. 

Manipulacje w profesjonalnej pi ce no nej 

Nie inaczej sytuacja wygl da w profesjonalnym futbolu. W procesie prowadzonym w 

zwi zku z bankructwem szwajcarskiego konsorcjum marketingowego ISMM wiosn  

2008 r. ujawniono, e firma ta dokona a nielegalnych p atno ci rz du milionów franków 

za prawa do transmisji telewizyjnych meczów. Odkrycie to wywo a o nerwow  

niepewno  u wielu dzia aczy sportowych z ró nych krajów, ale te  w Mi dzynarodowej 

Federacji Pi ki No nej.  

Coraz wi ksz  rol  odgrywaj  nasilaj ce si  próby wywierania wp ywu na wyniki 

rozgrywek. Pocz wszy od skandalu wokó  osoby Hoyzera w Niemczech, przez 

ustawianie meczów we W oszech, w Belgii, Czechach, Portugalii i wielu innych krajach 

oraz próby przekupstwa w trakcie rozgrywek Pucharu Narodów Afryki, a  po 

dramatyczn  sytuacj  w polskiej pi ce no nej — wsz dzie tam mamy do czynienia z 

licznymi dzia aniami przest pczymi. Rozpowszechnienie zak adów sportowych na skal  

wiatowa w internecie spowodowa o wytworzenie si  nowej „ga zi biznesu”, która 

w ród zawodników, s dziów i dzia aczy sportowych znacznie nasili a pokus  

dodatkowego zarobku, jaki mo na uzyska  przez zmowy i machlojki. 

wiatowa walka z korupcj  

Opisana powy ej tendencja rozwoju w sporcie przypada na okres, kiedy walka z 

korupcj  sta a si  wa nym tematem politycznym na ca ym wiecie. W 1997 r. OECD 
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uchwali a Konwencj  o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy 

publicznych w mi dzynarodowych transakcjach handlowych. W odpowiedzi wiele 

krajów uzna o przekupstwo zagranicznych funkcjonariuszy publicznych za czyn karalny. 

W roku 2003 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyj o Konwencj  

przeciwko korupcji, za  uczestnicy szczytów G8 w latach 2007 i 2008 podkre lili, jak 

wa ne jest ograniczenie korupcji dla ci g o ci przysz ej polityki. Niezale nie od tego, 

czy chodzi o zmiany klimatyczne, g ód, handel narkotykami, konflikty zbrojne, czy te  o 

mi dzynarodowy terroryzm - prze arte korupcj  struktury administracyjne w 

poszczególnych krajach u atwiaj  przest pcze machinacje i utrudniaj  eliminacj  

nieprawid owo ci. 

Korupcja jest jak trucizna z odroczonym terminem dzia ania - wyrz dzona szkoda nie 

daje si  stwierdzi  od razu, cz sto trzeba wielu lat, eby j  wykry . W cieniu pozostaj  

równie  ofiary, które zwykle zupe nie nie dostrzegaj , lub dostrzegaj  zbyt pó no, e si  

nimi sta y.  

eby jednak korumpowa , trzeba mie  na to pieni dze. Kwoty wydawane na korupcj  

wliczane s  wi c w ceny produktów lub - jak w przypadku inwestycji budowlanych - 

„oszcz dzane”, co odbija si  na jako ci i bezpiecze stwie. Na korupcji cierpi zdrowa 

konkurencja, cz sto kompletnie eliminowana - wybierany jest bowiem nie najlepszy 

produkt, lecz ten, który przyniesie najwi ksz  apówk . Takim dzia aniem wyrz dza si  

szkod  przedsi biorstwom, klientom albo ogó owi spo ecze stwa, nie wspominaj c ju  o 

konsekwencji w postaci nadw tlenia moralno ci w poszczególnych sferach ycia czy 

nawet na p aszczy nie ca ego kraju. Degrengolada moralna nieod cznie towarzyszy 

powi zaniom korupcyjnym opartym o strach, gro by i brak odwagi cywilnej. Gdzie 

dominuje korupcja, tam destabilizuje si  polityka i gospodarka, a to odstrasza 

inwestorów. 

Dlatego te  walka z korupcj  jest warunkiem demokratycznego rozwoju i stabilnej 

gospodarki. Unia Europejska dostrzeg a t  zale no  i nada a zwalczaniu tego zjawiska 

warto  priorytetow , oczekuj c przy tym od krajów cz onkowskich i kandyduj cych 

podj cia odpowiednich dzia a  w tym kierunku. 
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Potrzeba skutecznych dzia a  w sporcie 

Wobec zaistnia ych faktów sport ma wszelkie powody ku temu, aby zaj  si  t  

problematyk . Wszak Ruch Olimpijski chce widzie  w sporcie „wychowawcz  warto  

dobrego przyk adu”, zasadza  si  na „poszanowaniu fundamentalnych i uniwersalnych 

zasad etycznych” i mie  swój „wk ad w budow  lepszego, bo opartego o pokój wiata” 

(Karta Olimpijska, Fundamentalne Zasady Olimpizmu nr 2 i 6). Nie mo na dopu ci , 

aby rzeczywisto  zbyt daleko odbiega a od pierwotnych za o e . 

Prezes MKOl Jacques Rogge ju  w maju 2006 r. stwierdzi , e wspó czesnemu sportowi 

zagra a przede wszystkim komercjalizacja, przemoc, doping, korupcja i ryzyko utraty 

zdrowia, na jakie nara one s  osoby aktywne. 

Przy tym niebagatelne znaczenie ma jeszcze inny aspekt - materialna warto  sportu dla 

ogó u, a tym samym dla stacji telewizyjnych wywodzi si  z jednej strony z napi cia, 

emocji wokó  wyników rozgrywek sportowych, z drugiej strony z przekazu 

pozytywnego wizerunku, jakiego mo na spodziewa  si  po danym wydarzeniu 

sportowym, konkretnym sportowcu lub dru ynie. 

Je li bowiem wyniki zawodów sportowych poddawane b d  w w tpliwo  z powodu 

manipulacji, rosn  b dzie nieufno  w ród publiczno ci, która pewnego dnia zupe nie 

straci zainteresowanie nimi. Wydarzenia sportowe z korupcj  w tle nie zapewni  takiego 

pozytywnego przekazu wizerunku. Kolarstwo jest najlepszym i aktualnym przyk adem 

na to, jak szybko nadawcy telewizyjni i sponsorzy trac  zainteresowanie dan  dyscyplin  

sportow . Skandale dopingowe ostatnich lat odstraszy y publiczno , co spowodowa o 

spadek ogl dalno ci. W efekcie wiele wy cigów rowerowych nie odby o si , a wszystko 

to negatywnie wp yn o na kondycj  profesjonalnych dru yn kolarskich.  

Nieprzewidywalno  rezultatów oraz pozytywny wizerunek stanowi, przede wszystkim 

dla sportu, istotny instrument marketingowy. To w a nie sport najbardziej musi dba  o 

przejrzysto  swoich poczyna , zw aszcza gdy na ca ym wiecie coraz dobitniej s ycha  

dania uczciwo ci w post powaniu i odpowiedzialno ci za swoje czyny. Doping i 

korupcja to cz sto dwie strony tego samego medalu. Oba zjawiska eruj  na niejasnych 
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strukturach, finansowej zale no ci wielu osób i braku konsekwencji w zwalczaniu tych 

procederów. 

Nawet je li (jeszcze) dzi  nie odzwierciedla si  to we wp ywach finansowych, sport 

(olimpijski) mo e nie tylko przesta  pe ni  rol  wzorca - grozi mu równie  utrata 

materialnej warto ci, jak  przedstawia dla sponsorów i mediów. 

Dlatego te  elity polityczne, a tak e administracja i organizacje sportowe musz  

szczególnie dba  o to, aby sport by  czysty. 

Przyczyny i formy korupcji w sporcie 

Korupcja w sporcie wyst puje w wielu ró norodnych formach. Typowe przyk ady to 

manipulowanie wynikami i niedopuszczalne wywieranie wp ywu na przydzielanie 

organizacji wielkich imprez sportowych. Ponadto do obszarów zagro onych korupcj  

nale  równie  nominacje i wybory na urz dy zwi zane ze sportem, transfery 

zawodników, sprzeda  praw transmisyjnych i marketingowych, udzielanie zamówie  - 

zw aszcza przy inwestycjach budowlanych, a tak e dotowanie sportu. 

Przyczyny szczególnej podatno ci sportu na korupcj  tkwi  w jego obecnej specyfice. 

Olbrzymia si a oddzia ywania sportu wyczynowego na spo ecze stwo powoduje 

tworzenie si  cis ych powi za  mi dzy sportem, polityk  i gospodark  - szczególnie 

dotyczy to pi ki no nej. Powstaj ce konflikty interesów nie s  ujawniane, niejasne s  

kwestie odpowiedzialno ci osobistej. Coraz silniej rysuje si  uzale nienie jednostek od 

piastowanych stanowisk i zwi zanych z nimi przywilejów. Ani narodowe, ani 

mi dzynarodowe zwi zki sportowe nie reprezentuj  kultury demokratycznej, brakuje im 

zw aszcza przejrzysto ci w sprawach finansowych i personalnych. Sk d pochodz  

pieni dze, jak wysokie s  wp ywy i na podstawie jakich kryteriów podejmowane s  

konkretne decyzje - wszystkie te informacje zwykle pozostaj  nieznane opinii 

publicznej. Anonimowe, podejmowane gremialnie na zasadzie konsensusu decyzje 

zdejmuj  odpowiedzialno  z konkretnych osób. Nikt nie sprawuje nad tym kontroli lub 

jest ona niedostateczna, poniewa  olbrzymia wi kszo  zainteresowanych jest 

niedoinformowana, a osoby pe ni ce swoje funkcje honorowo w wielu przypadkach s  
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przeci one czasem i merytorycznie niezdolne, aby dog bnie zaj  si  tematem. MKOl, 

za o ony przed ponad stu laty jako zwi zek osobisto ci, tak e dzi  sam decyduje o 

wyborze swoich cz onków, nie dopuszczaj c do swojego grona my l cych inaczej, ludzi 

z nowymi pomys ami. Brak ró norodno ci stanowi równie  o braku demokratycznej 

legitymacji jego dzia a . Za anachronizm trzeba uzna  fakt, e w tak pot nej i bogatej 

organizacji nie funkcjonuje osobowa odpowiedzialno . Tylko zasadnicza reforma 

struktur, a tak e wprowadzenie zasady przejrzysto ci i zera tolerancji dla dopingu i 

korupcji mog  pomóc MKOl umocni  swoj  pozycj  na arenie wiatowej polityki i 

odegra  wiod c  rol  w rozwi zywaniu trudnych kwestii etycznych. 

W przypadku organizacji sportowych wa ne jest, aby najpierw u wiadomi y sobie wag  

problematyki korupcji, a przede wszystkim dostrzeg y jej niszczycielsk  si . Przecie  

czasami dochodzi do manipulacji w imi  opacznie poj tej kole e sko ci czy nadmiernej 

identyfikacji ze sportem - nawet czyny karalne pope niane „dla mojego zwi zku” czy 

„dla mojego sportu” raptem wydaj  si  ca kowicie usprawiedliwione. Szczególnie 

sprawnie funkcjonuje to w rodowiskach, w których zwykle nie przywi zuje si  zbytniej 

wagi do prawid owo ci dzia a , a cele sportowe stawiane s  ponad wszystkim. A jednak 

ka dy, kto podejmuje decyzje w sporcie, musi wiedzie , e kto dopuszcza korupcj  (a 

tak e stosowanie dopingu), kto przymyka na to oko lub nawet sam podejmuje dzia ania 

w tym kierunku, w perspektywie szkodzi sportowi. 

Polska i EURO 2012 - na cenzurowanym 

Po przyznaniu przez FIFA organizacji EURO 2012 Polsce i Ukrainie oba te kraje przez 

nast pne cztery lata znajd  si  w polu zainteresowania nie tylko lubi cej sport opinii 

publicznej. Wzmo ona uwaga ukierunkowana na sport i kwestie korupcji wi e si  ze 

szczególn  odpowiedzialno ci , ale i stanowi olbrzymi  szans . Skandal korupcyjny w 

trakcie przygotowa  do takiego wydarzenia sportowego z pewno ci  odbi by si  echem 

na ca ym wiecie i zniweczy  pok adane w EURO 2012 nadzieje na popraw  wizerunku 

sportu. Je li jednak uda si  wypracowa  - mo e nawet nowatorskie - metody i narz dzia 

do zwalczania korupcji w sporcie i dzia ania te uczyni  priorytetowymi, by  mo e 
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Polska mia aby szans  jasnego okre lenia kierunków post powania i wzmocnienia 

swoich wp ywów mi dzynarodowych. Jednocze nie by by to wyra ny sygna  dla 

inwestorów, wiadcz cy o stabilno ci kraju. Polska pi ka no na powinna skoncentrowa  

swe dzia ania na tym, aby uwolni  si  od negatywnego wizerunku ostatnich lat i sta  si  

wr cz wysokiej jako ci produktem, który przyci gnie powa nych sponsorów i zachwyci 

wszystkie warstwy spo eczne. 

By aby to wielka wygrana, nie tylko dla samego sportu. 
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Idea y olimpijskie a korupcja - sport czy biznes 

Wprowadzenie 

Termin k o r u p c j a  pochodzi od aci skiego s owa corruptio, oznaczaj cego 

„zepsucie, przekupstwo” i wywodz cego si  od czasownika corrumpere - „rozszarpa ; 

zniszczy , zepsu  (moralnie)”1. W j zyku polskim oznacza „zepsucie, demoralizacj , 

przekupstwo, apownictwo, sprzedajno ” lub, dos owniej, „przyjmowanie korzy ci 

maj tkowych przez osoby sprawuj ce jaki  urz d w zamian za wykonanie jakiej  

czynno ci urz dowej lub za naruszenie prawa; przekupstwo”2. Do tego definicyjnego 

opisu dodamy, e korupcja, cho  jest zjawiskiem znanym i powszechnie wyst puj cym, 

jest trudna do jednoznacznego okre lenia, wykrycia i zbadania, a zw aszcza do 

ca kowitej eliminacji z ycia publicznego. Jest post powaniem zakotwiczonym w 

mentalno ci danego osobnika. Poniewa  ma charakter patologii, mo e zdeprawowa  

wszelk  w adz , ka dego funkcjonariusza publicznego, dowolne resorty, urz dy i 

instytucje spo eczne, tak e te zajmuj ce si  sprawiedliwo ci , prawem, porz dkiem 

publicznym i fair play (czytaj: sportem). 

Deprawuj c ludzi w adzy zniekszta ca organizacj  spo ecze stwa, zak óca mechanizmy 

zdrowej gospodarki i funkcjonowanie wszystkich pozosta ych sektorów pa stwa. 

Wp ywa w ten sposób na formu  rozwoju, decyduje o post pie lub zastoju. Oddzia uje 

na kapita  i jego dystrybucj , na warto  kodeksów, przepisów i regulacji prawnych, na 

wysi ek i kapita  ludzki, na koszty ekonomiczne i psychologiczne, na etyk  zawodow  i 

moralny dobrostan spo ecze stwa jako ca o ci oraz ka dej jednostki z osobna, na której 

proceder ten odcisn  pi tno.  

Z natury rzeczy korupcja, jak i inne wa ne problemy cywilizacyjne, sta a si  

przedmiotem ustanowie  i regulacji wprowadzonych przez Uni  Europejsk , której 

Traktaty i rekomendacje obowi zuj  pa stwa stowarzyszone.  

                                                           
1 W. Kopali ski, S ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych. PWN. Warszawa 1988 r. 
2 Nowy s ownik j zyka polskiego PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002 r. 
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Prawodawstwo Unii Europejskiej wyró nia i opisuje korupcj  biern  i korupcj  czynn : 

„Korupcja bierna w sektorze publicznym to umy lne dzia anie urz dnika, który 

bezpo rednio lub za po rednictwem da lub otrzymuje korzy ci dowolnego rodzaju dla 

siebie lub strony trzeciej lub te  przyjmuje obietnice takiej korzy ci, w zamian za 

dzia anie lub powstrzymanie si  od czynno ci wynikaj cej z jego obowi zku, lub te  za 

wykonanie swojej funkcji z naruszeniem obowi zków urz dnika”. 

„Korupcja czynna w sektorze publicznym to umy lne dzia anie kogokolwiek w postaci 

dawania obietnicy lub przekazywania w sposób bezpo redni lub za po rednictwem 

korzy ci dowolnego rodzaju urz dnikowi lub stronie trzeciej w celu sprawienia, by 

osoba ta wykona a lub powstrzyma a si  od wykonania czynno ci wynikaj cych z jej 

obowi zków lub te  wykona a swoj  funkcj  z naruszeniem obowi zków urz dnika”. 

Próba empiryczna 

W celu uzyskania informacji na temat obrazu korupcji w percepcji zawodników, 

dzia aczy sportowych i trenerów opracowano autorsk , eksperymentaln  ankiet , na 

podstawie której zebrano dane empiryczne. Ogó em uzyskano odpowiedzi od 147 osób, 

w tym - z powodu pomijania odpowiedzi - zidentyfikowa  mo na: 17 kobiet i 120 

m czyzn, 77 dzia aczy i trenerów oraz 65 zawodników. Wiek dzia aczy waha  si  od 24 

do 70 lat, a zawodników od 18 do 38 lat. Badani przedstawiciele rodowiska sportowego 

reprezentowali nast puj ce dyscypliny: pi ka r czna (n=8), rugby (n=4), hokej na trawie 

(n=17), lekka atletyka (n=19), karate, kickboxing, sumo (n=56), sporty motorowe 

(n=32), szachy (n=2), w dkarstwo (n=8), pi ka no na (n=1). Ankieta zawiera a pytania 

otwarte, skategoryzowane, zamkni te i z wymuszonym wyborem. W ten sposób cz  

kwestii prezentowana jest w formie przytoczenia wypowiedzi w ich oryginalnym 

brzmieniu, a cz , poddana obróbce statystycznej, zaprezentowana w tabelach i na 

rysunkach.  

W ankiecie zawarto pytania, które mia y umo liwi  rozpoznanie kilku podstawowych 

problemów. Respondenci poproszeni zostali o wypowiedzi na temat wska ników 

korupcji i faktów do niej zaliczanych, spotykanych przypadków korupcji i jej nat enia 
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we w asnym rodowisku, aspektu oceny moralnej, projektów przeciwdzia ania, 

motywacji i przyczyn zachowa  korupcyjnych, wskazania rodowisk podatnych na 

korupcj  oraz wp ywu korupcji w sporcie na ycie spo eczne.  

Pierwsze pytanie dotyczy o dowodów korupcji. Pos uguj c si  okre leniem z 

metodologii bada , mo na zauwa y , e wi e si  ono z problemem wska ników 

zjawiska, którego rozpoznanie w wielu podejmowanych badaniach pozostaje spraw  

trudn  i podlegaj c  arbitralnym, autorskim decyzjom. W tej sprawie poprzestajemy na 

zaprezentowaniu stanowiska ankietowanych. 

Nie wszyscy z naszych respondentów potrafili wskaza , na podstawie jakich 

symptomów rozpoznaj  korupcj . Spo ród otrzymanych odpowiedzi przytaczamy 

tytu em przyk adu te z nich, które ilustruj  przekrój pojmowania zjawiska. Ka de z 

cytowanych wyja nie  ma oryginaln  form . Ankietowani stwierdzali na przyk ad, e 

korupcj  mo na rozpozna  po: „jednostronnym s dziowaniu”, „braku zaanga owania 

zawodników”, „wystawianiu w wa nym meczu o punkty zawodników rezerwowych”, 

„pomy kach s dziów”, „nieracjonalnym zachowaniu zawodników, trenerów i s dziów”, 

„zakwalifikowaniu s abego zawodnika do reprezentacji”, „sytuacji, gdy faworyt 

przegrywa z dru yn , która ma 1 punkt do utrzymania si  w lidze”, „braku 

zaanga owania w rywalizacj ”, „ilo ci pieni dzy wydawanych na dan  dru yn ”, „gdy 

przed meczem ju  wiadomo, jaki powinien by  wynik, by dru yna awansowa a lub nie 

spad a z ligi”, „gdy wynik jest ma o prawdopodobny”, „gdy brak reakcji rado ci lub 

zmartwienia zawodnika po uzyskanym wyniku”, „kiedy faworyt wyra nie przegrywa 

walk ”, „gdy w walce jest kilkakrotnie liczony, a s dziowie podaj , e wygra ”. 

Objawem korupcji s  te  takie transakcje: „wy nam odpu cicie mecz, a w zamian 

dostaniecie pieni dze, albo wy wygracie u siebie, a my u siebie” lub „w zamian za 

wybór kogo  do w adz danej dyscypliny dostaniecie wi ksz  dotacj  ze zwi zku”. 

Zdaniem respondentów korupcj  w sporcie mo na tak e pozna  przez: „nag e »choroby« 

zawodników, wypadki itd.”, „deklaracje poparcia w wyborach do w adz”, „szybki awans 

dzia aczy”, „sponsorowanie federacji przez sponsora zawodnika”, „sponsoring dla 

s dziów”, „formy nepotyzmu”, „tzw. wycieczki sportowe”, „uroczyste kolacje”, 
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„kontakty s dziów z zawodnikami”, „podejrzane wzbogacenie si ”, „szastanie 

pieni dzmi”.  

Najcz ciej wskazywano na awanse kontrastuj ce z wysi kiem i kompetencjami 

sportowymi, na proceder ustalania rezultatu przed walk  sportow , wp ywania na jej 

wynik przez s dziów, manipulacje sk adem dru yn i ograniczaniem wysi ku oraz na 

sfer  pozasportowych wp ywów. 

Ankietowani pytani o osobiste zdefiniowanie korupcji stwierdzali, e sami uznaliby za 

korupcj  w sporcie: „sposób my lenia o walce sportowej nastawionej na wygran  za 

wszelk  cen ”, „wr czanie korzy ci zawodnikowi b d  zawodnikom w zamian za 

przegranie meczu”, „wr czanie korzy ci s dziemu w zamian za jednostronne 

s dziowanie meczu”, „przyj cie korzy ci maj tkowych”, „zmian  systemu rozgrywek na 

korzy  i na wniosek mniejszo ci (ma ej ilo ci klubów i ich dzia aczy)”, „uk ady 

kole e skie w sprawie wyniku”, „wy czanie zawodnika z gry”, „poddanie si  (w 

sportach walki)”, „namawianie do zmiany wyniku”. W pytaniu tym chodzi o o danie 

szansy ewentualnego wyartyku owania jakiej  wyj tkowej sytuacji czy kategorii 

zachowa . 

Kolejna grupa wypowiedzi odnosi a si  do przypadków do wiadczenia faktów korupcji i 

szacunkowego okre lenia jej nat enia. W ród respondentów pytanych o osobisty 

kontakt z faktami korupcji do takiego kontaktu przyzna o si  13,19% ankietowanych, 

81,94% zaprzeczy o, a 4,86% o wiadczy o, e „nie mo e powiedzie ”, co oznacza brak 

ch ci ujawnienia takiego faktu. W kwestii przypadków korupcji we w asnym 

rodowisku sportowym 11,19% przyzna o si  do styczno ci z takim zjawiskiem, 

natomiast nie stwierdzi o ich a  88,81% badanych. Jednak, wypowiadaj c si  na temat 

poziomu korupcji we w asnej dyscyplinie, prawie po owa ze 140 badanych, którzy 

udzieli odpowiedzi (46,43%), okre li a ten poziom jako „bardzo niski”, 20,71% jako 

„niski”, 2,86% jako „ redni”, 0,71% jako „bardzo wysoki”3, a 28,57% nie potrafi o go 

oceni  („trudno powiedzie ”). W jednym przypadku (0,71%) pad o stwierdzenie, e 

korupcja „jest nieobecna”. Je eli wi c prawie 70 % szacuje, e we w asnej dyscyplinie 

                                                           
3 By a to wypowied  jednej osoby; ze rodowiska pi ki no nej nie otrzymano ankiet. 
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przypadki korupcji obecne s  w stopniu bardzo niskim i niskim (przyjmijmy je za 

pojedyncze incydenty), to procent osób tak oceniaj cych kontrastuje z procentem 

respondentów (88,81%), którzy nie stwierdzili przypadków korupcji we w asnym 

rodowisku sportowym. Tego typu nieprzystawalno  danych wymaga aby analizy 

korelacyjnej, ale w tym wst pnym pilota u pominiemy g bsze analizy statystyczne. 

Teoretycznie, korupcja poddawana jest negatywnej ocenie moralnej, a udowodniona - 

podlega procedurze karnej. Nasi respondenci mieli okazj  przemy le , czy - w ich 

mniemaniu - korupcja ma dwie strony: z  i dobr  oraz wyrazi  i uzasadni  swój pogl d. 

Tylko jedna odpowied  zawiera stwierdzenie, e „korupcja ma dobr  stron  dla 

zawodnika, który jest w takim uk adzie”. Pozostali respondenci okre lali wy cznie z  

stron  korupcji, stwierdzaj c, e: „fa szuje rzeczywisto ”, „os abia poczucie w asnej 

warto ci”, „zawsze jaka  dru yna lub zawodnik na niej cierpi i nie jest potraktowany 

równo”, „pozwala odnie  wra enie, e mo liwe jest osi gni cie celu w sposób daleki 

od zasady fair play”, „uczy, e nie trzeba wcale si  stara , aby osi gn  cel”, „niszczy 

idee sportu, pi kno ka dej dyscypliny”, „rywalizacja traci sens”, „obok dopingu jest to 

najgorsze zjawisko w sporcie”, „demoralizuje rodowisko”, „zani a poziom w sporcie”, 

„wypacza charakter zawodników”, „bazuje na oszustwie”, „deprawuje obie strony”. 

W tej ocenie najwa niejsze s  dwie kwestie, a mianowicie:  

1) korupcja deformuje morale zawodników (w domy le - przez zdemoralizowanych 

decydentów i inicjatorów), niszcz c wiele po danych warto ci, cech i postaw 

niezb dnych dla rozwoju i awansu opartego na osobistych zasobach, utrudniaj c w 

perspektywie sprostanie wymaganiom cywilizacyjnym itd.;  

2) korupcja, deprecjonuj c warto  wysi ku, pracy i kompetencji, bezpo rednio wp ywa 

na obni enie poziomu sportowych osi gni , kreuje fikcyjno  „teatru” sportu.  

Skoro spostrzegamy, e sport nie jest wolny od korupcji, mo na postawi  pytanie: „Co 

stanowi podstawowy problem w zwi zku z faktem korupcji?” Zadano je naszym 

respondentom. 

W tym przypadku pada y odpowiedzi znane ju  z poprzednich pyta , ale ujawni o si  te  

kilka nowych spojrze , w tym takie, e problemem tym jest m.in.: „brak m odych osób”, 

„niskie wynagrodzenie zawodników, s dziów i trenerów”, „ma e nak ady na sport”, 
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„brak s u b kontroluj cych”, „bezkarno ”, „d ugoletnie dochodzenie do prawdy”, 

„astronomiczne pieni dze za zwyci stwo w sporcie”, „ogólne przyzwolenie”, „coraz 

szersza skala zjawiska, brak reakcji w adz”, „trudno  w udowodnieniu”, 

„niekompetencja”, „uk ady”, „promowanie swoich zawodników”, „s aba wykrywalno  

i zbyt pob a liwe traktowanie sprawców”. Je li uzna , e problem korupcji jest 

problemem trudnym, o g bokim pod o u kulturowo - psychologiczno - biznesowym, ale 

równocze nie przyczyny tego zjawiska mo na - przynajmniej w cz ci - rozpoznawa  

lub antycypowa , wydaje si , e istnie  powinny wizje czy projekty zmniejszenia jego 

zasi gu. Co na to nasi respondenci? Zadane im pytanie brzmia o: „W jaki sposób Twoim 

zdaniem mo na zmniejszy  zasi g korupcji w sporcie?” Na pytanie o projekty 

realizuj ce ten cel odpowiadano m.in., e: „nale y eliminowa , pot pia  osoby o niskim 

morale”, „stworzy  misje dyscypliny z udzia em zawodników, dzia aczy i s dziów”, 

„rozmawia  publicznie o zachowaniach nieetycznych”, „stworzy  wspólnie kodeks 

post powania”, „wprowadzi  konieczno  udokumentowania rodków 

wykorzystywanych na funkcjonowanie klubów, p ace zawodników, wynagrodzenie 

s dziów itd.” W ród podawanych sposobów ograniczenia korupcji powtarza y si  

stwierdzenia-apele o: „odpowiednie wynagradzanie s dziów, dzia aczy i zawodników”, 

„surowe kary (do ywotnie wykluczenie ze sportu) dla ulegaj cych korupcji”, 

„kontrolowane apówki” i „przejrzysto  finansow ”.  

Uznanie ród a korupcji w sporcie za konsekwencj  egzystowania w sporcie zasiedzia ej 

generacji dzia aczy, pozostaj cych od lat w bliskich stosunkach kole e skich i 

uprawiaj cych ten proceder, da o efekt w postaci postulatu, by w celu ograniczenia 

korupcji „wprowadzi  m odych ludzi do sportu”. 

 Jak nietrudno zauwa y , g ównym problem korupcji jest czynnik ludzki, motywacje 

dzia aczy, trenerów i s dziów, a tak e i niektórych zawodników. Zaznaczany by  jednak 

równie  czynnik organizacji. Najcz ciej wymienianym motywem s  „pieni dze”. 

Spójrzmy kolejno na oryginalne opinie na temat tego, „co sprawia, e dzia acze, 

trenerzy, obserwatorzy, prezesi i zawodnicy s  gotowi uczestniczy  w korupcji?” 

Motywacj  do uczestnictwa w korupcji jest ch  do „osi gni cia sukcesu sportowego 

(np. awansu do wy szej klasy rozgrywkowej; trenerzy i dzia acze sportowi chc  
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osi gn  sukces za wszelk  cen )”. Korupcja uwarunkowana jest te  „bezkarno c i”, 

„zbyt niskim wynagrodzeniem”, „ch ci  szybkiego wzbogacenia si ”, zale y od 

„systemu warto ci i przestrzegania zasad”, „charakteru i przekona ”. 

Z pyta  otwartych, które pozwoli y respondentom na swobodne przytoczenie swoich 

obserwacji i przekona , pozostaje problem przemy le  na temat tego, co mo e by  

najg bszym ród em korupcji. Ostatnie z zadanych pyta  otwartych de facto sumowa o 

tre ci zawarte we wszystkich poprzednich i brzmia o: „Z czego wynika zachowanie 

korupcyjne, tj. takie, które polega na za atwianiu komu  czego  za co , wbrew prawu i 

zasadom, przyznawaniu komu  nies usznie dóbr czy przywilejów lub odbieraniu ich?” 

W wypowiedziach respondentów pojawia si  sprawa: „d enia do zdobycia fortuny”, 

„wypaczonego poj cia swojej misji”, „niskiej samooceny”, „ wiadomo  niedostatku”, 

„braku wiary we w asne si y”, „braku umiej tno ci”, „chciwo ci”, „ dzy wygranej i 

w adzy”, „pazerno ci”, „braku moralno ci”, „»kolesiostwa« i zabezpieczenia uk adu w 

przysz o ci”, „ob udy i ch ci zysku”, „braku autorytetu”, „konsumpcjonizmu”, „ch ci 

dominacji”, „braku poczucia w asnej warto ci, pewno ci w dzia aniu”, „braku rodków 

na dzia alno ”, „nieuczciwo ci”, „ch ci atwego zysku”, „braku odpowiednich 

przepisów i procedur”, „nieudolno ci w adz sportowych”, „ le poj tej lojalno ci 

klubowej”, „s abo ci charakteru”, „braku odpowiednio wysokich pieni dzy w sporcie, 

które rekompensuj  trud i wyrzeczenia zawodnika, trenera, dzia acza, s dziego”, 

przekonania, e jest szansa na „korzy ci finansowe i bycie kim  wa nym w yciu, a nie 

tylko przeci tnym cz owiekiem”, „pozyskania tytu ów i zaszczytów”. Zachowanie 

korupcyjne wynika z: „g upoty”, „braku wyobra ni i nierespektowania praw i zasad 

obowi zuj cych w sporcie”, „braku zasad walki fair play”, „poczucia bezkarno ci 

niektórych kr gów spo ecznych”.  

Próbuj c ogólnie podsumowa  tre  swobodnych odpowiedzi na pytania otwarte, mo na 

powiedzie , e podatno  na korupcj  i jej obecno  w sporcie uzale nione s  od kilku 

kategorii przyczyn, wzajemnie splataj cych si  w zestawieniu czynnika ludzkiego z 

czynnikiem organizacyjnym (cz owiek w organizacji), i odnosz  si  do:  
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1) gratyfikacji finansowych, zwi zanych z jednej strony z odczuwanym niedostatkiem i 

potrzeb  bogacenia si , z drugiej - z systemem organizacyjnym rozgrywek, który ma 

wp yw na dochody,  

2) systemu karania, bezkarno ci, i braku kontroli,  

3) systemu warto ci, cech osobowo ciowych, kultury bycia,  

4) organizacji instytucji sportu i nadzoru, oraz  

5) wagi przypisywanej sukcesowi, z którym wi e si  szeroka gama skutków 

egzystencjalnych, ekonomicznych i gospodarczych, presti owych i - w znacznym 

stopniu - politycznych. 

Do problemu podatno ci na korupcj  mo na jednak podej  tak e z innej perspektywy, a 

mianowicie dziel c rodowisko sportowe na umowne, ale i obiektywne podgrupy:  

- wykonawców czynno ci sportowych (zawodnicy) i decydentów - kierowników 

(trenerzy, dzia acze, s dziowie - w adza);  

- ludzi sportów indywidualnych, w których zadania i osi gni cia s  spersonifikowane, i 

sportów zespo owych, bazuj cych na kooperacji zespo u, z rozmyt  odpowiedzialno ci  

poszczególnego uczestnika;  

- ludzi sportów wymiernych, w których wynik jest ustalany obiektywnym pomiarem, i 

ludzi sportów niewymiernych, w których na rang  osi gni  wp ywaj  czynniki 

subiektywne.  

Taki podzia  zaproponowano respondentom do wskazania, która z konfrontowanych 

podgrup, w ich subiektywnym odczuciu, jest bardziej podatna na korupcj . Z tymi 

wskazaniami zestawiono trzy wy ej opisane pary rodowisk: 

- zawodnicy kontra dzia acze, trenerzy i s dziowie, 

- ludzie sportów indywidualnych kontra ludzie sportów zespo owych, 

- ludzie sportów wymiernych kontra ludzie sportów niewymiernych.  

Wyniki zilustrowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Procent wskaza  rodowisk bardziej podatnych na korupcj  (technika z 

wymuszonym wyborem) 
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Zastosowana technika nosi miano z wymuszonym wyborem, tzn. koniecznie nale a o 

wskaza  z ka dej pary jedno rodowisko, dominuj ce w badanej sprawie nad drugim. W 

ten sposób pe nych odpowiedzi dla kompletu par udzieli o 87 (i w jednej parze 86) 

respondentów. Statystycznej obróbce poddano wy cznie te dane. W parze pierwszej 

90,8% wskaza o na grup  dzia aczy, trenerów i s dziów. Wi ksze sk onno ci korupcyjne 

zawodników zauwa y o tylko 9,19% ankietowanych. W parze drugiej za bardziej 

podatnych na korupcj  uznano przedstawicieli sportów zespo owych (86,21%) - 

dyscypliny indywidualne wskaza o 13,79% respondentów. W zestawie trzecim 

wi kszo  ankietowanych uzna a, e bardziej podatni na korupcj  s  przedstawiciele 
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sportów niewymiernych (73,25%) ni  wymiernych (26,43%). Wszystkie z uzyskanych 

ró nic mi dzy dokonanymi wskazaniami s  statystycznie istotne na poziomie 0,00014. 

Na rysunku 1 zilustrowano otrzymane wyniki, pokazuj ce, e wi ksz  podatno  na 

korupcj  przypisywano dzia aczom (trenerom, s dziom), ludziom sportów zespo owych 

oraz ludziom sportów niewymiernych.  

Je eli korupcja jest zjawiskiem mocno zaznaczonym w danej dziedzinie, wypada 

zapyta , jakie s  tego skutki dla tej dziedziny. Mo na te  zapyta , stawiaj c problem 

szerzej, jak korupcja, zakorzeniona w jakiej  wybranej dziedzinie, wp ywa na inne 

dziedziny lub na ycie spo eczne jako ca o ? Tak sformu owany problem mo na 

obudowa  dodatkowymi warunkami, na przyk ad rozpatrywa  wspomniany wp yw, 

maj c na uwadze upublicznienie dziedziny, dost pno , zakres publicznej ekspozycji. 

Innym z takich dodatkowych warunków albo cech dziedziny jest jej status w rankingu 

ogó u dziedzin lub nadana czy przypisana specyficzna funkcja - na przyk ad wyznaczone 

zadanie edukacyjne. Sport jest w a nie tak  dziedzin , której rozpatrywanie z punktu 

widzenia podj tego w niniejszym tek cie wymaga uwzgl dnienia obydwu z wy ej 

wymienionych w a ciwo ci, czyli faktu, e jest to dziedzina o silnej ekspozycji 

spo ecznej i atwym, masowym odbiorze, e mie ci si  w kulturze masowej oraz e 

kulturowo czy cywilizacyjnie wyznaczono jej funkcje edukacyjne. 

Je eli wi c obserwujemy korupcj  w dziedzinie sportowej, której przypisuje si  walory 

pewnego wzorca kszta tuj cego osobowo , kojarzonego z post pem i rozwojem, z 

wysi kiem dla osi gni  i przodowania, to musi nasuwa  si  pytanie, jak skaza na tym 

wzorcu (korupcja) skutkuje w yciu spo ecznym. Pytanie w tej sprawie brzmia o: Jaki 

wp yw wywiera korupcja w sporcie na ycie spo eczne jako takie? Respondentom 

przedstawiono list  21 proponowanych skutków, z których respondenci mieli wybra  

pi  ich zdaniem najwa niejszych. 

Procent wyborów (wskaza ) poszczególnych skutków zestawiono w tabeli 1. Poniewa  

nale a o wybra  5 odpowiedzi, procent wskaza  nie sumuje si  do 100. Niektórzy z 
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respondentów wskazywali wi cej ni  5 skutków (tak e dlatego, e tre ciowo 

reprezentuj  zbli one sfery).  

Najcz ciej wskazywano, e korupcja w sporcie: ogólnie demoralizuje (69,56%), 

wzmacnia bezprawie (39,85%), obni a warto  umiej tno ci (39,85%), pokazuje, e 

rankingi i awanse za poziom sportowy s  fikcj  (39,13%), ujawnia ogólne zak amanie 

(37,68%), pokazuje, e osi gni cia przestaj  by  wzorem osobistego wysi ku (36,23%), 

pokazuje fikcyjno  „teatru sportu” (36,23%). Przewa aj  skutki, które w konsekwencji 

wykraczaj  poza sam sport, negatywnie modyfikuj  ycie spo eczne. Niewielki procent 

respondentów (ale jednak!) wskaza , e korupcja w sporcie ma pewne cechy 

„pozytywne” czy „prospo eczne”: uatrakcyjnia, pokazuje, jak mo na s abym pomóc, e 

to cie ka do sukcesu. A w ka dej jednostce tli si  taka potrzeba. W tym miejscu 

przypomnijmy, e odpowiadaj c na pytanie otwarte o z e i dobre strony korupcji, nikt - 

oprócz jednej osoby - nie stwierdzi  pozytywnych cech tego zjawiska. Je li zestawi  

wszystkie trzy przypadki, otrzyma si  czny wynik 14,5% wyborów (20 osób). 

Zwró my tak e uwag , e wed ug wskaza  naszych respondentów korupcja w sporcie 

przede wszystkim odciska pi tno na sferze moralnej, wykraczaj cej poza sam sport i 

dokonane w nim osi gni cia.  
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Tabela nr 1. Jaki wp yw wywiera korupcja w sporcie na ycie spo eczne: 

 

 

 

  
Spostrzegane konsekwencje korupcji w sporcie 

Liczba 
wskaza  

% 

a uatrakcyjnia  3 2,17 

b ogólnie demoralizuje 96 69,56 

c ujawnia ogólne zak amanie 52 37,68 

d pokazuje, jak mo na pomóc s abym  6 4,34 

e wzmacnia bezprawie 55 39,85 

f uczy faworyzowania niegodnych 38 27,53 

g pokazuje, e to cie ka do sukcesu  11 7,97 

h bogaci m ty spo eczne 36 26,08 

i pokazuje, e osi gni cia przestaj  by  wzorem osobistego 
wysi ku 

50 36,23 

j czy sport z innymi dziedzinami ycia  6 4,34 

k obni a warto  umiej tno ci 55 39,85 

l zach ca do stosowania takich metod w innych dziedzinach 31 22,46 

 minimalizuje znaczenie wysi ku dla rozwoju 34 24,63 

m pokazuje, e rankingi i awanse za poziom sportowy s  
fikcj  

54 39,13 

n pokazuje fikcyjno  „teatru sportu” 50 36,23 

o podwa a umiej tno ci szkoleniowych autorytetów 35 25,36 

p podbudowuje nieautentyczno  ycia spo ecznego 16 11,59 

r pokazuje nieudolno  rz du 26 18,84 

s uodpornia na ycie w b dzie, w fikcji i przy braku 
odpowiedzialno ci 

21 15,21 
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Uwagi ko cowe 

W konkluzji wypada przypomnie , e najcz ciej wymienian  przyczyn  zjawisk 

korupcyjnych jest zmiana ustroju w roku 1989 i demokratyzacja spo ecze stwa5. Jednak 

w ka dej ze sfer ycia spo ecznego, w której dochodzi do korupcji, decyduj cym 

czynnikiem jest czynnik ludzki, „mentalno  korupcyjna”, „deprecjacja solidnej, 

wytrwa ej pracy, a dowarto ciowanie sprytu i cwaniactwa”6.  

W prezentowanych badaniach pilota owych ankiety dotycz ce oceny zachowa  

korupcyjnych w sporcie zbierano od przedstawicieli tego rodowiska, dzi ki czemu 

otrzymane stwierdzenia wpisuj  si  w pakiet, w którym rodowiskowo „swoi” mówi  o 

„swoich”. Z jednej strony czyni to materia  bardziej wiarygodnym, z drugiej za  nale y 

pami ta , e korupcja w tych ogl dach to przede wszystkim efekt subiektywnych s dów 

i szacunków, na które wp ywa istota procesu percepcji (Cofer, Appley), co - oczywi cie 

- nie wyklucza obecno ci wiedzy o twardych dowodach. Cz instytucja sportu musi wi c 

dopiero zmierzy  si  z trudnym, ale wykonalnym zadaniem dezaktualizacji oceny, 

sformu owanej ju  dawno przez Tadeusza Konwickiego, wed ug którego „sport jest 

wielkim przest pstwem i biznesem”7? Oczekuje si , by wiatli ludzie sportu, odwa ni i 

odpowiedzialni, wytyczyli now  drog  rozwoju sportu - dziedziny, której filarem b d  

racjonalno  i etyka. 

 

 

                                                           
5 W badaniach CBOS na pytanie „Co z ego widzi Pan(i) w systemie demokratycznym?” na 

czwartym miejscu (obok rozwarstwienia  spo ecznego) wymieniano: „patologie w adzy - 
korupcja, kliki, uk ady, czerpanie osobistych korzy ci z w adzy” (CBOS, kwiecie  2006). 

6 Problem podj a Aniela Dylus w tek cie Kulturowe uwarunkowania korupcji. Do wiadczenia 
Polski, [w:] Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdzia anie. Ossolineum. Wroc aw 2006, 
s. 111 i nast. 

7 Stwierdzenie T. Konwickiego wypowiedziane podczas rozmowy telefonicznej - by o 
odpowiedzi  na moj  pro b  o napisanie tekstu na temat wspó czesnego sportu. 
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Kwestia przetrwania 

Sport musi stawia  wi kszy opór korupcji i dopingowi 

Sportowa rzeczywisto  uleg a w minionych latach dramatycznej zmianie - do sportu 

wkrad y si  bowiem korupcja i przest pczo . By o to mo liwe równie  dlatego, e sport 

w swoich wysoce sprofesjonalizowanych dyscyplinach sta  si  dzia alno ci  

rozrywkow  nastawion  na zysk, a wielu dzia aczy, sportowców i mened erów, a tak e 

media nie broni  ju  podstawowych zasad sportu. Faule uzyska y status dzia a  

taktycznych - i to nie tylko na boisku. W adz  nad sportem przej y telewizja i prasa, to 

one kszta tuj  jego charakter i wp ywaj  na postrzeganie sportu przez opini  publiczn . 

Nie mo na przy tym zapomina  o coraz wi kszym wp ywie przemys u na sport. Dzi  

sport to cz sto tak e zorganizowana forma nienawi ci w ród fanów, dyskredytacja 

pora ki i pogarda wobec przegranych oraz oszustwa dopingowe. Obraz ten uzupe niaj  

dzia acze sportowi kieruj cy si  w asn  korzy ci  i ch ci  zdobycia popularno ci. Cz  

dyscyplin sportu zawodowego uleg o swoistemu wynaturzeniu, staj c si  czyst  form  

przemys u rozrywkowego. 

„Czy czasem fauluje Pan przeciwnika?” - zapyta  dziennikarz. „Tak, oczywi cie, je li 

jest to konieczne. Zanim kto  strzeli gola, lepiej go sfaulowa . Nie wolno dopu ci  do 

utraty bramki. Faul taktyczny to cz  gry.” Cz owiekiem, który kilka lat temu w 

wywiadzie dla FAZ8, wys a  taki sygna  niemieckiemu rodowisku sportowemu nie by  

trener jakiej  drugoligowej, zagro onej spadkiem dru yny, ale przewodnicz cy 

krajowego Ko cio a Ewangelickiego rejonu Hessen - Nassau, profesor Peter Steinacker. 

Wprawdzie ów zacny cz owiek, wielki entuzjasta sportu i pi karz-amator, pó niej 

zrewidowa  wyg oszon  przez siebie opini , niemniej jednak jego spontaniczna 

odpowied  na pytanie, którego si  nie spodziewa , wyra nie unaocznia post puj c  

dewaluacj  poj cia sportu.  

Zwyci stwo staje si  wa niejsze ni  regu y.  

                                                           
8 przyp. t um.: FAZ = Frankfurter Allgemeine Zeitung (dziennik ogólnoniemiecki) 
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Post puj ca indywidualizacja spo ecze stwa stanowi umacnia taki sposób my lenia, 

który legalizuje faul taktyczny i wiadome naruszanie zasad. Tyle e faul taktyczny nie 

jest niczym innym jak oszustwem wobec przeciwnika - kradn  przeciwnikowi 

wypracowan  ju  przez niego korzy . Tolerowanie amania zasad jako strategii gry 

oznacza  b dzie wprowadzenie do sportu anarchii. Istot  sportu musi pozosta  

wspó zawodnictwo oparte o regu y. Sport musi chroni  zasady nim rz dz ce. Czy to 

drobna kradzie , czy rozbój, czy oszustwo podatkowe - wszak spo ecze stwo broni si  

przed ró nymi formami przest pczo ci. Dlaczego zatem sport, który cz ciej ni  

wszystkie inne dziedziny ycia odwo uje si  do etyki, mia by podda  si  przest pczo ci? 

Dlaczego na przyk ad polityka, pa stwo, czy spo ecze stwo mia oby wspiera  sport, 

skoro on sam godzi si  na brak zasad moralnych? Dzia ania wbrew regu om nie da si  

unikn  ani w yciu ani w sporcie - jednak walka z amaniem zasad pozostaje moralnym 

obowi zkiem ka dego cz owieka. A je li kto  nie chce podj  takiej walki z pobudek 

moralnych, powinien uczyni  to z rozs dku. Tolerowanie naruszania zasad prowadzi 

bowiem w efekcie do bezprawia i chaosu - stanowi po ywk  dla spo ecze stwa.opartego 

o lepy egoizm jednostki. 

Akceptacja bezwzgl dno ci 

Wiem, e g osz  kazanie o idea ach, wed ug których nie zawsze da si  post powa . 

Jednak faule taktyczne stanowi  element post puj cej degrengolady sportu - g o no 

domaga si  ich ju  nawet sama publiczno  dna jak dawniej chleba i igrzysk. 

Przeciwnika nale y roz o y  na opatki. W tych dyscyplinach, w których zawody 

rozgrywane s  przed szerok  publiczno ci , ju  od dawna mamy do czynienia z 

„zorganizowan  form  nienawi ci”. A sport si  przed ni  nie broni - przejawy 

nienawi ci cz sto wywo uj  jedynie poczucie niemocy, swoisty parali . Mo e toleruj  j  

te  i organizatorzy imprez, bo podgrzewa atmosfer  i zwi ksza wp ywy do kasy. Media 

coraz cz ciej dostrzegaj  w tym ród o emocjonuj cej, cho  taniej rozrywki, któr  

mo na dobrze sprzeda . Wiele klubów i zwi zków sportowych nawet si  nie broni przed 

takim traktowaniem i godzi si  na upadek idei sportu. Obelgi, które dzi  w sporcie 
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zawodowym, a zw aszcza w pi ce no nej, s  na porz dku dziennym, w normalnym yciu 

doprowadzi yby ich autora przed s d. Czy ludzie sportu wreszcie zauwa , e nie 

reaguj c na te wszystkie negatywne zjawiska, przygotowuj  zapa  tej sfery ycia? 

Kiedy dostrzeg , e musz  si  te  broni  przed negowaniem przegranej? e pora ka te  

ma swoje miejsce w sporcie?  

W sporcie najbardziej fascynuje to, e s  wygrani i przegrani. Bez przegranych nie ma 

zwyci zców i nie ma sportu. Ale kto dzi  przegrywa, tego media karz  pogard . Kto 

przegrywa, ten do wiadcza kompromitacji, bo zawiód . Przegranego mo na lekcewa y , 

mo na nim pomiata . Na takie traktowanie przegrany reaguje wstydem albo wykr tami. 

Niewielu sportowców jest w stanie przyzna , e przeciwnik uzyska  po prostu lepszy 

wynik. Uczciwi przegrani zas uguj  na dobre s owo, a z pewno ci  nie na to, by mówi , 

e s  sko czeni - w kontek cie sportu to bezmy lne uproszczenie, nieludzkie,has o, które 

odbiera godno  sportowemu wspó zawodnictwu. Sport - w ca ej postaci - sta  si  ofiar  

takich w a nie, bezmy lnych uproszcze .  

Poczynania tysi cy wysoko op acanych atletów, prezentuj cych swoje mo liwo ci przed 

kamerami telewizyjnymi – oto obraz sportu, jaki wype nia dzi  g owy wi kszo ci ludzi. 

Profesjonalny sport sta  si  gigantycznym spektaklem i je li jeszcze media celowo 

przejmuj  jego promocj , jak ma to miejsce w przypadku Igrzysk Olimpijskich, 

zawodowej ligi pi karskiej, Tour de France czy Formu y 1, to prezentowana dyscyplina 

sportu w Niemczech bez dwóch zda  awansuje do rangi bran y rozrywkowej numer 

jeden. Pozycja, jak  zajmuje sport zawodowy, zasady, jakimi si  kieruje - to wszystko 

kszta tuje wyobra enia spo ecze stwa równie  o sporcie amatorskim, uprawianym w 

wolnym czasie. A przecie  sport powszechny przyci ga miliony ludzi, którzy spotykaj  

si  ze sob  po to, aby zrelaksowa  si , pogra  i potrenowa , ale ju  wed ug zupe nie 

innych kryteriów. Sport to rankingi finansowe, to walka o miliony, „big business”, to w 

coraz wi kszym stopniu tolerowana bezwzgl dno , walka o przetrwanie, show i cyrk - 

wszystko w jednym i z coraz s abszym odniesieniem do etyki. Natomiast sport, który 

maj  na my li inni - nie sport milionerów, ale sport milionów, jak ten preferowany w 



Hans Wilhelm Gäb: Kwestia przetrwania 

Wprowadzenie w problematyk  44

klubach zrzeszanych przez nowy Niemiecki Olimpijski Zwi zek Sportowy9 - odgrywa 

teraz ju  tylko podrz dn  rol  w wyobra ni publiczno ci telewizyjnej. Zasady sportowe 

jak na przyk ad równo  szans, solidarno , uwzgl dnianie regu  gry, zasada fair play i 

szacunek dla przeciwnika s  co prawda jeszcze przestrzegane i to na co dzie , ale nie 

funkcjonuj  ju  w wiadomo ci opinii publicznej. Dzisiejsze wyobra enie o sporcie, a 

wi c i jego znaczenie spo eczne coraz silniej wi e si  z jego funkcj  emocjonuj cego 

przemys u rozrywkowego. A wyobra enia te determinuj  takie czynniki jak gwiazdy, 

kibice i mened erowie. Gwiazdy - bo na skali sympatii publicznej raz zajmuj  pozycje 

bohaterów spijaj cych mietank , czasem tych, którzy sprawili zawód, a innym znów 

razem „cholernych milionerów” - tak czy owak zawsze wzbudzaj  zainteresowanie i 

przyczyniaj  si  do wzrostu nak adu czy ogl dalno ci. Kibice na trybunie po udniowej - 

bo wprawdzie s usznie domagaj  si  wyników „za swoje pieni dze”, ale coraz cz ciej 

zapominaj  przy tym, e w a ciwie maj  na my li zwyci stwo i rozrywk  za wszelk  

cen . Mened erowie - bo zwykle du o mówi  o odpowiedzialno ci za podopiecznego, z 

regu y jednak wy ej ceni  profit ni  swojego profesjonalist . Coraz cz ciej tak zwani 

doradcy zawodników - przede wszystkim w pi ce no nej - przysysaj  si  do klubów i 

sportowców niczym pijawki, a swoich m odych klientów ucz  pazerno ci i z ych manier. 

Odpowiedzialno  MKOL 

Analizuj c ró ne aspekty sportu ze szczególn  uwag  nale y przyjrze  si  takim 

elementom, jak sposoby dzia ania mediów i medialne mechanizmy mediów czy wzorce 

zachowa  sponsorów i sektora prywatnego. Trzeba te  postawi  pytanie o uczciwo  i 

autorytet MKOL i oszacowa  przest pczo  dopingow . Mi dzynarodowy Komitet 

Olimpijski stanowi w sporcie t  si , która - zw aszcza w uj ciu historycznym - 

postrzega si  jako najwa niejszego stra nika sportowych idea ów. To w a nie ta 

instytucja, której g ównym obowi zkiem powinna by  przecie  ochrona zasad 

sportowych, w przesz o ci utraci a dobr  reputacj  i teraz - pod przewodnictwem 

                                                           
9 przyp. t um.: Deutscher Olympischer Sportbund 
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prezydenta Jacques’a Rogge - walczy o odnow  zw aszcza w sferze personalnej i powrót 

do przejrzysto ci i jasnych regu .  

Nie ma w tpliwo ci co do tego, e w ci gu ostatnich 20 lat MKOL by  wykorzystywany 

przez prominentów z czo ówki wiatowego sportu do osi gni cia samolubnych celów i 

wi kszej s awy, ale nie sportu, lecz swej osoby. MKOL za czasów prezydentury Juana 

Antonia Samarancha zdoby  du e wp ywy polityczne i znaczn  w adz  gospodarcz . Ale 

by  to system bez kontroli, bez demokratycznej legitymacji i niezale nego s downictwa, 

system podejrzany. 

Jacques Rogge ze swym zespo em musi da  teraz nadziej  tym wszystkim, którzy sportu 

nie postrzegaj  jako kupowanego show, lecz traktuj  go raczej jako form  pokojowego 

obcowania ze sob , jako wzorcowy sposób rozstrzygania konfliktów, oparty o zasady 

równouprawnienia i Fair Play.  

W zwi zku z tocz c  si  publicznie dyskusj  na temat uczciwo ci w sporcie czasami 

pada pytanie skierowane do sponsorów i przedstawicieli sektora gospodarczego, czy  

konstruktywnie my l ce przedsi biorstwa i ich mened erowie nie mogliby - poprzez 

odci cie dop ywu pieni dzy i rezygnacj  z kontraktów sponsorskich - wymusi  powrotu 

do warto ci sportowych. By oby to mo liwe przy za o eniu, e dla sektora 

gospodarczego partner sportowy wyznaj cy zasady etyczne by by cenniejszy ni  partner 

zorientowanego tylko i wy cznie na zysk. I rzeczywi cie - niektórzy inwestorzy mog  

dzi  mie  wra enie, e sport jako czysty biznes i pozbawiony morale spektakl przestaje 

by  tak fascynuj cy, a tym samym traci na warto ci reklamowej. Jednak konkuruj cym 

ze sob  koncernom, których celem jest jedynie osi gni cie maksymalnej korzy ci 

gospodarczej, takie solidarne dzia anie w interesie warto ci moralnych nie mie ci si  w 

g owie. Dlatego te  nie mo na liczy  na to, e sektor prywatny b dzie regulatorem w 

sytuacji, w której zawodz  wewn trzne mechanizmy kontrolne sportu. Przemys  

pozostanie wierny rz dz cym nim zasadom i b dzie systematycznie zwi ksza  swe 

wp ywy w tych obszarach, w których sport zaprzesta  ochrony swoich fundamentalnych 

warto ci lub niczym prostytutka sprzedaje si  w imi  szybkiego zysku. Je eli sport dalej 

b dzie si  rozwija  w kierunku „business opportunity” i stanie towarem, na którym 

b dzie si  tylko zarabia o pieni dze, to mened erowie tego wiata z pewno ci  
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wykorzystaj  t  tendencj . Konkuruj c mi dzy sob  b d  d y  do maksymalizacji 

zysków i w efekcie przyczyni  si  do tego, e istota sportu zredukowana zostanie do 

taniej rozrywki dla mas. 

Manipulowanie emocjami 

Czego od mediów mo e oczekiwa  sport, je eli chodzi o jego pozycj  i wizerunek? Czy 

telewizja, radio i prasie wykazuj  wol , aby znów ró nicowa  poj cie sportu i jako 

warto  spo eczn  przynajmniej przeciwstawia  blochtrowi wiata sportu zawodowego, 

buduj c jego pozytywny obraz w masowej wiadomo ci? 

Dostawcy wiadomo ci, czyli media, zorientowane s  dzi  na zysk i przywi zane do 

mechanizmów pozwalaj cych osi gn  sukces ekonomiczny. St d te  doskonale wiedz , 

e uproszczenia sprzedaj  si  najlepiej. Mechanizmy rz dz ce bran  medialn  

odpowiadaj  przy tym idealnie z yczeniami s uchaczy i czytelników, którzy zwykle 

oczekuj  informacji podanych w uproszczonej formie i atwych do zapami tania. 

Ofiar  takiej formy przekazu padaj  zasady i ró norodno  sportu. Medialni potentaci 

konsekwentnie i bez sentymentów poddaj  si  mechanizmom rz dz cym gospodark . 

Ju  tylko nieliczne dyscypliny sportu - po cz ci przypadkowo uznane za te, które 

wietnie pasuj  do telewizji i dobrze si  sprzedaj  - trafiaj  na ekrany telewizorów i tym 

samym do szerokiej widowni. Poniewa  za  okre lone dyscypliny sportowe tak dobrze 

si  sprzedaj , sta y si  one podstaw  ekonomiczn  dla oficyn wydawniczych, a 

zw aszcza dla stacji telewizyjnych. Ju  dawno przyzwyczajono si  do tego, e 

dziennikarze, którzy wcze niej byli niezale nymi obserwatorami sportu, teraz ca kiem 

bezkrytycznie i entuzjastycznie relacjonuj  te imprezy, które ich pracodawcom 

przynosz  najwi cej korzy ci. 

Wykorzystywanie przez media towaru, jakim jest sport, i jego dziennikarska ocena 

dyktowane s  kryteriami op acalno ci, popytem, nak adem i ogl dalno ci . A wysok  

ogl dalno  i du y nak ad o wiele trudniej uzyska  serwuj c rzeczow  krytyk  i 

merytoryczne sprawozdania ni  manipuluj c emocjami i gr  pod publiczk  przy udziale 

osób dzia aj cych w sporcie zawodowym. Dlatego media, pami taj c o kliencie 
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oczekuj cym uproszcze  i stale szukaj c jeszcze lepiej sprzedaj cej si  historyjki, 

czasem zrobi  z jakiego  trenera bezdusznego dr czyciela i kata. eby wygenerowa  i 

zaspokoi  popyt media b d  nadal upi ksza  rzeczywiste oblicze sportu i sztucznie 

dodawa  dramaturgii sportowym wydarzeniom. 

Prasa bulwarowa kreuje bohaterów, niszczy ich i znów pozwala im odrodzi  si  niczym 

feniks z popio ów - wszystko w zale no ci od potrzeby. I nawet je li zosta o jeszcze 

kilku dziennikarzy i par  gazet, które pisanie o sporcie na szcz cie postrzegaj  jako 

powa ne zadanie i misj  - nie ulega w tpliwo ci, e niejako promowany przez media 

upadek warto ci moralnych w skomercjalizowanym sporcie zagra a wizerunkowi i 

pozycji ca ego fenomenu, jakim jest sport. 

Ostre rodki prawne przeciw dopingowi 

Od tych medialnych wynaturze  gorszy jest jednak doping, za stosowaniem którego 

kryje si  maksyma, e najwa niejsze jest zwyci stwo - czytaj zarabianie pieni dzy - a 

dopiero potem moralno . 

Doping narusza wszelkie elementarne zasady obowi zuj ce w sporcie. To doping jest 

rzeczywistym morderc  idei sportu. Niszczy po kryjomu, burzy zaufanie mi dzy 

sportowcami oraz powszechn  wiar  w to, e atleci i inni zawodnicy wy aniaj  spo ród 

siebie zwyci zc  przy zachowaniu równych szans. Doping to oszustwo, kradzie  i 

wzbogacenie si  kosztem innych - czyli dzia ania, które w innych sferach ycia 

podlegaj  sankcjom prawnokarnym. 

Kto lubi sport i chce zachowa  jego warto  dla spo ecze stwa, ale i dla gospodarki, ten 

powinien domaga  si , aby zwalczano doping przy u yciu najostrzejszych rodkami, 

jakie dopuszcza prawo. Powinien da , aby ukarani byli wszyscy winni - pocz wszy od 

pozbawionych skrupu ów lekarzy, przez nieodpowiedzialnych trenerów a  po 

milcz cych dzia aczy i przynajmniej tych sportowców, którzy wiadomie dopuszczaj  

si  oszustwa. Pomóc trzeba za  m odym sportowcom, których w bagno dopingu wci ga 

rodowisko. Natomiast ten, kto nie napi tnuje dopingu jako przest pstwa i nie wiedzi 

konieczno ci kary, kto wci  jeszcze wierzy, e sport obroni si  przed swoim 
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najwi kszym wrogiem bez pomocy kodeksów karnych i prokuratorów, przekona si , e 

sport utraci sw  si  moraln  i zdolno  integrowania. A stanie si  to przede wszystkim 

tam, gdzie jest naprawd  wa ny dla spo ecze stwa, gdzie dla milionów m odych ludzi 

pe ni istotn  funkcj  spo eczn , gdzie uczy ludzi solidarno ci, kole e stwa i pokojowego 

wspó istnienia. 

Kto wci  jeszcze bagatelizuje doping, ten przyczynia si  do dyskredytacji sportu w 

oczach szczególnej elity spo ecznej - w oczach rodziców. Ci bowiem wysy aj  swoje 

dzieci do klubów sportowych wierz c, e jest to dobre dla ich zdrowia, e znajd  tam 

odpowiednie rodowisko, e poprzez rado  ze sportu i gry przyswoj  sobie tak e 

zasady porz dku i systematyczno ci.  

Trudno powiedzie , czy sport - owa bran a rozrywkowa - na d u sz  met  jest w stanie 

zachowa  jakiekolwiek zasady etyczne i czy b dzie mia a si  do walki z dopingiem. 

By  mo e na ko cu oka e si , e w wiecie bylejako ci doskonale sprzedawa  si  b d  

igrzyska z udzia em gladiatorów na dopingu. W ameryka skiej lidze futbolowej i 

baseballowej s  ju  tego zatrwa aj ce przyk ady. Jedno jest pewne: je li nie ograniczy 

si  dopingu, to – przy p ynnych granicach mi dzy sportem powszechnym, amatorskim, 

wyczynowym i zawodowym - rozprzestrzeni si  on w ca ym sportowym organizmie 

niczym miertelny nowotwór. Bo niebezpiecznie wygórowana ambicja i pokusa 

manipulacji wyst puje na wszystkich poziomach sportowej rywalizacji. 

Nie ulega adnej w tpliwo ci, e sport b d cy globalnym przemys em rozrywkowym 

nie mo e sprosta  idealistycznym wymaganiom. Ten, wart miliardy, biznes b dzie 

rozwija  si  w oparciu o zasady rz dz ce gospodark , b dzie stara  si  sprosta  

oczekiwaniom wiata przemys u. Jak wszystkie zjawiska gospodarcze, tak i relacje w 

sporcie raczej b d  podlega y regulacjom przez zapisy prawa konkurencji, 

antymonopolowego i karnego ni  jakiekolwiek wyobra enia moralne. 

Przekupstwo i sprzedajno  

Dla sportu pozytywna odpowied  na pytanie: czy uda mu si  upora  z przest pczo ci  i 

korupcj ? - to kwestia przetrwania. Organizacje mi dzynarodowe s  przy tym bardziej 
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zagro one ni  zwi zki krajowe, o ile funkcjonuj  one w pa stwach demokratycznych. 

Kto w mi dzynarodowych centralach sportowych ma moc decyzyjn  i dysponuje 

rodkami przeznaczonymi na cele marketingowe, ten szeczególnie nara ony jest na 

pokus , aby poprzez nielegalne dzia ania zapewni  sobie w adz  i dzi ki przys ugom lub 

upominkom - w tym tak e niemal oficjalnie wr czanym apówkom - uzyska  

odpowiedni  liczb  g osów poparcia. 

Niezwykle powszechny jest fenomen, polegaj cy na tym, e dzia acze sportowi d  do 

obejmowania stanowisk, eby zabezpieczy  sobie wysoki status materialny. Prezydent 

Mi dzynarodowej Federacji Pi ki Siatkowej Rubén Acosta zdaje si  by  tego 

klasycznym przyk adem. Korupcja wi e si  oczywi cie tak e z relacjami spo ecznymi i 

wynikaj cymi z nich form zachowa . W krajach z utrwalonymi systemami 

demokratycznymi i woln  pras  statystyki kryminalne daj  korzystniejszy obraz 

przekupstwa i sprzedajno ci ni  w niestabilnych politycznie krajach Trzeciego wiata. 

Jednak granice mi dzy dzia aniem w celu osi gni cia w asnych korzy ci a 

sprawowaniem urz du zgodnie z prawem s  p ynne równie  w krajach Europy 

zachodniej. Na przyk ad dzia ania prezesa Austriackiego Zwi zku Narciarskiego 

obrazuj  klasyczny przyk ad dzia acza, który z pewno ci  bardzo anga uje si  na rzecz 

reprezentowanej dyscypliny, ale ze swoj  dzia alno ci  sportow  stale czy tak e 

prywatne kwestie biznesowe. Umniejszanie wagi etycznej strony sportu przez czenie 

go z biznesem jest, nawiasem mówi c, nie tylko nie do przyj cia z moralnego punktu 

widzenia, ale i wiadczy o ekonomicznej g upocie. Sport odarty z przyzwoito ci i 

pozbawiony warto ci etycznych straci w perspektywie sw  ekonomiczn  warto  jako 

no nik reklamowy i tym samym spor  cz  sponsorów. 

Aktualny rozwój wypadków to jednak nie powód, aby og osi  upadek etycznych 

warto ci w sporcie lub postrzega  je jako czynnik zak ócaj cy relacje biznesowe. W 

zwi zku z powracaj cymi pytaniami o warto ci sportowe organizacja o nazwie 

„Niemiecka Pomoc dla Sportu”10opracowa a i przyj a zbiór zasad, którymi powinny 

                                                           
10 przyp. t um.: Deutsche Sporthilfe 
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kierowa  si  przysz e pokolenia sportowców uprawiaj cych sport wyczynowo. W 

preambule i w a ciwej cz ci dokumentu czytamy mi dzy innymi: 

Fundacja Niemiecka Pomoc dla Sportu jest powi zana na zasadach partnerskich z 

tysi cami m odych wyj tkowych sportowców. Ich osi gni cia, ale równie  ich 

zachowanie oraz postawa jako zawodników i obywateli b dzie w przysz o ci 

kszta towa  wizerunek sportu w spo ecze stwie. Pomoc dla Sportu pe ni nie tylko 

funkcj  spo eczn , lecz wspó dzia aj c ze przysz ymi mistrzami sportu podj a tak e 

zobowi zanie dzia ania na rzecz promowania uczciwo ci i zasad etycznych w sporcie. 

Niemiecka Pomoc dla Sportu przekonana jest o tym, e sportowcy wyczynowi tylko 

wtedy maj  szans  sta  si  prawdziwymi osobowo ciami i wzorami do na ladowania, 

je li - podczas treningu, zawodów i w relacjach z innymi lud mi - wiadomie i 

konsekwentnie przestrzega  b d  zasad sportowych, a tak e naucz  si  broni  

sportowych idea ów.  

Niemiecka Pomoc dla Sportu protestuje przeciwko tendencji, polegaj cej na zacieraniu 

ró nicy mi dzy sportem wyczynowym opartym o zasady Fair Play, a nastawionym 

wy cznie na zysk sportowym show - biznesem. 

Niemiecka Pomoc dla Sportu oczekuje od ka dego wspieranego sportowca, e b dzie on 

wyst powa  jako ambasador idei, o której sile i mocy czenia ludzi stanowi jej 

praktyczne stosowanie. 

Przyjmuj c wsparcie od Fundacji Niemiecka Pomoc dla Sportu sportowiec zobowi zuje 

si  do ho dowaniem zasadom Fair Play, przestrzegania regu , do realizowania zasad 

kole e sko ci i solidarno ci, przyjmowania pora ki z godno ci , a wygranej z pokor  i 

do nie ulegania pokusie oszukania przeciwnika czy te  s dziego.  

Naruszenie powy szych zasad upowa nia Fundacj  Niemiecka Pomoc dla Sportu do 

ca kowitego lub cz ciowego pozbawienia sportowca udzielonego mu wsparcia. 

Przytoczone zapisy to jedynie s owa - to dopiero ma e kroczki. Ale dzi ki tym 

wytycznym po raz pierwszy w Niemczech finansowe wsparcie sportowców 

wyczynowych uzale niono od przestrzegania przez nich zasad moralnych. 

Musimy poza tym pami ta , e 27 milionów aktywnych sportowo cz onków 

niemieckich klubów sportowych jest wa niejsze ni  500 super zawodowców czy 
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100.000 widzów na torze Nürburgring. Te 27 milionów stanowi zreszt  decyduj c  

grup  docelow  dla gospodarki. Sport, wsparty o ow  milionow  armi , wci  jeszcze 

jest zdolny w asnymi si ami broni  swoich idea ów i swojej niezale no ci. Je eli jednak 

nasze spo ecze stwo nie b dzie mia o na to dostatecznie du o si y, a mianowani stró e 

idei sportowej zm cz  si  wykonywaniem swojego zadania, wtedy sport jako znana i 

szanowana na ca ym wiecie idea humanitaryzmu i solidarno ci dozna szkód, których 

nie da si  ju  naprawi . 

Sport bez ducha, bez serca i i bez zobowi za  etycznych sta by si  jedynie produktem na 

sprzeda . Odwieczna nadzieja ludzko ci na cho  troch  uczciwo ci, przyzwoito ci i 

sprawiedliwo ci w ( yciowych) walkach zawsze znajdowa a swój przyczó ek w sporcie.  

Kto broni prawdziwej idei sportu, ten ma te  wyobra enie o uczciwym post powaniu w 

yciu i przyczyni si  do tego, e w naszym kraju kwestia osi gni cia czy wyniku nie 

b dzie jedynie bezdusznym poj ciem. Istnieje na to prawdopodobnie ca kiem prosty 

przepis: 

Tylko takie spo ecze stwo, które d c do uzyskania doskona ych wyników szanuje 

równie  zasady etyczne oraz moralne i które w praktyce ho duje zasadom sportowym, 

tylko takie spo ecze stwo zachowa ludzk  twarz. 
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Dwa bieguny - sport i towar 

Igrzyska olimpijskie zawsze przywracaj  mi wiar  w sport. Nawet te w Pekinie spowite 

w polityczne intencje ukazania pot gi Chin. To Pa stwo rodka, z si gaj c  wielu 

tysi cy lat kultur , traktowane przez Zachód kolonialnie, sp tane przez ostatnie pó  

stulecia okowami komunistycznej dyktatury, mimo e wyzwala si  z tej przypad o ci, 

ci gle jeszcze zamkni te jest przed wiatem.  

Nie ma w tpliwo ci, e Chiny s  pot g  zarówno ze wzgl du na miliardow  liczb  

mieszka ców, jak i b yskawicznie rozwijaj cy si  potencja  gospodarczy. Chc  pokaza  

si  wiatu. Organizuj  wi c igrzyska. I wygrywaj , nie tylko zdobywaj c najwi ksz  

ilo  z otych medali, lecz pokazuj c przemiany, których dokonali - nowy wizerunek 

Pekinu, modernizacj  kraju. 

Zdaj  sobie spraw  z tych kalkulacji, ale w toku igrzysk moja uwaga zawsze koncentruje 

si  na bohaterach zawodów, na wspania ych ludziach. Nie traktuj  tych igrzysk jako 

pora ki olimpijskiej idei oraz wiata Zachodu, lecz jako zwyci stwo sportu, mimo e 

zosta y one u yte jako instrument w grze. Wol  jednak to ni  kolejne globalne dzia ania 

przemieniaj ce sport w co , czym by  nie powinien. W towar. Wszystkie bowiem 

lekkoatletyczne z ote ligi, turnieje tenisowe, a zw aszcza futbol, nasz demokratyczny 

wolny wiat przemienia w wyceniany sztabkami z ota i milionami dolarów towar. Towar 

dowolnie transferowany nie tylko z klubu do klubu, ale z ojczyzny do ojczyzny! 

Wszelkie wysi ki stworzenia mistrzów dla chwa y jakiejkolwiek ideologii mijaj  si  z 

celem - decyduj ce s  wrodzone predyspozycje jednostki. Cz owieka nie sposób 

przerobi  na dany model nawet maj c do dyspozycji ca e bogactwo laboratoryjnych 

rodków z genetycznym dopingiem w cznie.  

 Jak t umaczy  bowiem naturalny fenomen sprinterów Jamajki? Ca y wiat uczy  si  

zielono - ó to - czarnych barw Jamajki, kiedy owini ty we flag  swojej cudownej 

wyspy Usain Bolt wykonywa  taniec rado ci po zwyci stwach w biegach na 100 i 200 m 

oraz ustanowieniu fantastycznych rekordów wiata. 9,69 i 19,30 s! Przecie  to nowe, 

niewyobra alne granice ludzkiej szybko ci! Granice? Tak  niewyobra aln  do pobicia 
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granic  72 lata temu wydawa y si  rekordy Jesse Owensa - 10,2 s na 100 m oraz 4 z ote 

medale w sprintach i skoku w dal na olimpiadzie w Berlinie. Skromny Afroamerykanin 

obali  wtedy tez  o wy szo ci aryjskiej rasy w sporcie. A przecie  g ównie po to Hitler 

organizowa  t  olimpiad ! Nie ma wi c granic, bo cz owiek równie  w sporcie staje si  

coraz doskonalszy. Nie ma te  regu  wy szo ci ras czy ustrojów. W a nie przez sport i 

dzi ki sportowi! 

Powraca te  obraz fantastycznych zmaga  Michaela Phelpsa, który zapowiedzia  

zdobycie 8 z otych medali na igrzyskach w Pekinie. Obraz nie tyle gwiazdorskiego 

wyczynu, lecz przede wszystkim wspó pracy jego przyjació  w sztafetach. Ogromna 

solidarno  zawodników, od których zale a  sukces Phelpsa.  

Jest trzeci dzie  fina ów, ameryka ska sztafeta 4 × 100 m w p ywaniu stylem dowolnym 

zostaje w tyle na przedostatniej zmianie. Przegrywa! Nie ma ju  znaczenia, e na 

pierwszej zmianie Phelps pop yn  rewelacyjnie, ustanawiaj c rekord USA, bo potem na 

prowadzenie wychodz  Francuzi oraz Australijczycy. W po cig za rywalami rusza na 

ostatniej zmianie Jason Lizak, nie po z oty medal, lecz by uratowa  szans  Phelpsa na 8 

medali. Wygrywa, cho  teoretycznie nie by o to mo liwe.  

Wreszcie kolejny, niezwyk y epizod. Ju  nie na najwy szym stopniu podium, godny 

jednak szczególnej uwagi. W strzelaniu z pistoletu pneumatycznego drugie miejsce 

zajmuje Rosjanka Natalia Paderina. Nieznacznie wygrywa z reprezentantk  Gruzji Nin  

So ukwadze. Obie padaj  sobie w ramiona, serdecznie si  ciskaj . Dzieje si  to w 

drugim dniu wojny. W jakiej innej dziedzinie tak wzruszaj cy gest solidarno ci by by w 

tym czasie mo liwy? 

Igrzyska olimpijskie pozwalaj  mi podziwia  sport i oderwa  si  od proponowanej nam 

prawie codziennie futbolowej sieczki. Nat ok rozgrywek, rozmno onych w 

niesko czono  wszelkiego rodzaju ekstraklas, super pucharów i mundiali w rozmaitych 

kategoriach wieku, jest efektem zaspokajania potrzeb telewizyjnego widowiska, którego 

nieustannie aknie reklama. Ani chwili wytchnienia od kolejnych wielkich meczów i 

turniejów. Traci sens gra, wa ne staje si  zupe nie co  innego. 

Mecz jest pasjonuj cy. Hiszpa ska dru yna Getafe z przedmie cia Madrytu prowadzi z 

Bayernem 1:0. Pierwsze wier fina owe spotkanie tych dru yn o Puchar UEFA toczy si  
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w Monachium, rezultat jest sensacyjny. Gospodarze kontratakuj , bo utrata punktów na 

w asnym terenie pomniejsza szanse w rewan u. Szybkie podania, b yskotliwe akcje. Jest 

na co patrze , bo to futbol najwy szej klasy. Emocjonuj ce starcie znakomitych, 

równorz dnych zespo ów. Ale oto pod koniec pierwszej po owy znany sprawozdawca 

transmituj cej ten mecz publicznej telewizji przestaje interpretowa  to, co dzieje si  na 

boisku i wdaje si  w nonsensowne rozwa ania na temat finansowej sytuacji Bayernu. 

Dziwi si , e klub, który wypracowa  w minionym roku 25 milionów euro zysku, nie 

mo e sobie poradzi  ze znacznie ubo sz  hiszpa sk  dru yn ! Niemcy trac  pieni dze, 

bo przecie  awans do pó fina u ma nie tylko sportowe znaczenie, ale oznacza dalsze 

wp ywy. Reporter zamienia si  w doskonale zorientowanego w dochodach klubowych 

ksi gowego! Na szcz cie ko cz cy pierwsz  po ow  gwizdek przerywa równie  

finansowe wywody sprawozdawcy. 

Przypominam sobie inn  telewizyjn  relacj  - z fantastycznego meczu, jaki polska 

reprezentacja rozegra a podczas m odzie owego Mundialu z Brazyli  w 2007 roku. 

Polacy zagrali z polotem i niezwyk  ambicj . Pokonali Brazylijczyków, którzy 

dokonywali cudów, by wygra . Dwóch polskich komentatorów, zamiast na 

dramatycznej grze, skoncentrowa o uwag  na tym, ile dolarów jest wart ka dy z 

Brazylijczyków, jakie europejskie kluby ich kupi y i co na tym zyska y. By  w tym 

meczu równie  i polski akcent finansowy komentowany przy ka dym zagraniu asa 

naszego ataku, Ja czyka, którego kontrakt zosta  w a nie kupiony przez CSKA Moskwa 

(warszawska Legia otrzyma a za niego 2,5 miliona €!). Mia em do czynienia z gie d , 

nie z wielkim sportowym spektaklem. Natarczywie usi owano mnie przekona , e dro si 

zostali pokonani przez ta szych! 

W finansowym tonie utrzymane by y równie  sprawozdania z pucharowej fazy 

rozgrywek tegorocznej Ligi Mistrzów na amach „Gazety Wyborczej”. „Czwarty sezon z 

rz du najbogatszy klub wiata odpada ju  w 1/8 fina u Ligi Mistrzów” - takimi s owami 

rozpoczyna si  relacja z wyeliminowania Realu Madryt przez Rom . Dalej jest mowa o 

finansowych konkretach - a  119 milionów € wydane latem na pi karzy, a 250 milionów 

w dwóch ostatnich latach, mia y by  gwarancj , e nieszcz cia z ostatnich trzech lat ju  

si  nie powtórz . Tymczasem ponownie klapa! Tak jakby o wyniku gry musia a 
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decydowa  czna suma, za jak  kupuje si  pi karzy, a nie ich aktualna dyspozycja i 

psychiczna motywacja w ci gu 90 minut gry.  

W podobnym tonie utrzymane jest sprawozdanie z meczu, w którym Fenerbachce 

pokona o w Stambule Chelsea 2:1. Po owa tekstu po wi cona jest dwóm milionerom - 

Rosjaninowi Romanowi Abramowiczowi bez umiaru kupuj cemu swojej angielskiej 

dru ynie wszystko oraz Turkowi Yildirimowi, którego wprawdzie nie sta  jeszcze na 

takie wydatki, ale bud et jego klubu wynosi ju  w tym roku 200 milionów $. Dzi ki 

sukcesom pi karzy Fenerbahce pó  Turcji chodzi ju  w koszulkach tego klubu i myje 

z by szczoteczkami z klubowym logo sprzedawanymi w pi dziesi ciu sklepach sieci 

„Fenerium”, nale cej oczywi cie do Yildirima. Wp ywy ze sprzeda y koszulek i 

gad etów Fenerbahce w poprzednim roku wynios y 25 milionów $! I to s  teksty 

cenionych, nie tylko przeze mnie, dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, którzy przecie  

pasjonuj  si  sportem. 

Fascynacja zarobkami zawodników, stawkami za zwyci stwa czy te  pul  nagród w 

relacjach z wielkich imprez nie dotyczy wy cznie futbolu. W sprawozdaniach z 

turniejów tenisowych obok miejsca na listach rankingowych WTA zawsze zostanie te  

wymienione miejsce na li cie zarobków! Nie zapomn , jak na prze omie wieków w 

telewizyjnych relacjach z lekkoatletycznych mitingów Golden League troskliwie liczono 

wzrost dochodów rewelacyjnej biegaczki rumu skiej Gabrieli Szabó, która wygrywa a 

kolejne zawody i w ci gu dwóch lat zarobi a milion dolarów. Fakt ten by  wa niejszy ni  

ustanawiane przez ni  rekordy na rednich dystansach! 

Móg bym w niesko czono  mno y  fakty ilustruj ce mentaln  zmian  polegaj c  na 

traktowaniu sportu w sposób merkantylny, jako towar. Wa niejszy ni  emocje! Sport, a 

zw aszcza pi ka no na, uleg  w ostatnim dziesi cioleciu powszechnemu 

uprzemys owieniu. Powsta  rynek, na którym kupi  mo na ka dego i wszystko. 

Zjawisko tocz cej futbol korupcji, która, zanim przysz a do nas, przetoczy a si  przez 

wszystkie kraje zachodniej Europy, jest pochodn  merkantylizacji. Ca kowicie 

wypaczy o sens sportu. Dotyczy to nie tylko klubów pi karskich. Spraw  do za atwienia 

by o polskie obywatelstwo Nigeryjczyka Olisadebe, które mia o umo liwi  mu wyst p 

w reprezentacji Polski w eliminacjach i na Mundialu 2002. Ostatnio za , przed Euro 
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2008, „zrobiono” Polakiem pomocnika warszawskiej Legii, Brazylijczyka Rogera 

Guerreiro. I to w niezwykle przy pieszonym trybie, z ceremoni  nadania obywatelstwa 

w Pa acu Prezydenckim w cznie.  

Nie jeste my oryginalni pod tym wzgl dem, gdy  proceder wzmacniania narodowych 

reprezentacji dawno ju  zosta  odkryty przez ma ych i wielkich sportu, nie tylko w 

futbolu. Gdzie s  te czasy, gdy polska oszczepniczka Anna Wojtaszkówna, która po 

igrzyskach olimpijskich w 1956 r. w Melbourne zosta a w Australii (bo zakocha a si  i 

wysz a tam za m ), a  8 lat musia a czeka  na nast pny start w olimpiadzie, bo takie 

by y przepisy reguluj ce mo liwo  startu po zmianie obywatelstwa! Dzi  narodowo  

w sporcie mo na zmienia  cz sto, tzw. reprezentanci na sprzeda  wyst puj  w wielu 

dyscyplinach sportu. Przyk adem jest tenis sto owy, w którym ju  w kilkunastu 

reprezentacjach narodowych wyst puj  niezwykle uzdolnione w tej grze Chinki i 

Chi czycy. Sport, sportowcy stali si  towarem i coraz cz ciej s  tak traktowani bez 

wzgl du na dziedzin , któr  uprawiaj . 

Trudno ustali , w którym momencie szlachetne przes ania uprawianego amatorsko i dla 

s awy sportu zamieniono w towar. Zdolno  do przemiany tkwi a w istocie sportu - w 

sta ym d eniu do bycia coraz lepszym, do ustanawiania nowych rekordów, co wi za o 

si  z coraz intensywniejszym treningiem, tytaniczn  wr cz prac , podporz dkowaniem 

ca ego ycia. 

Nie znamy prze omowego momentu tej transformacji, ani jej pocz tków. Na pewno nie 

by a to paczka z dziesi cioma tysi cami dolarów wrzucona do samochodu, którym 

triumfalnie wieziono przez ulice Nowego Jorku wspomnianego ju  Jesse Owensa po 

powrocie z igrzysk w Berlinie. Dolary te zebra a murzy ska biedota i ukradkiem 

wrzuci a do obsypanej kwiatami limuzyny, aby nie narazi  swojego równie ubogiego 

bohatera na utrat  praw amatorskich.  

Nie ma natomiast w tpliwo ci, e sta o si  to ponad pó  wieku temu za spraw  polityki, 

w miar  rozwoju zimnej wojny, w której komunizm - przez sport w a nie - usi owa  

wykaza  sw  wy szo  nad kapitalizmem. By o to mo liwe wy cznie na tym polu, a 

przy tym - jakie widowiskowe. 
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Sportowcy Zwi zku Radzieckiego po raz pierwszy pojawili si  na igrzyskach 

olimpijskich w 1952 roku. Wywalczyli 71 medali i w dru ynowej punktacji zaj li drugie 

miejsce za USA - najwi ksz  pot g  w wiatowym sporcie - które zdoby o zaledwie o 5 

medali wi cej. W cieniu walki o pierwsze stwo ustrojów trzecie miejsce zaj y 

wyniszczone, okrojone w wyniku wojny o ponad po ow  swego terytorium i znajduj ce 

si  pod brutaln  komunistyczn  dyktatur  W gry. Sportowcy w gierscy zdobyli 42 

medale, co równie  by o ogromn  sensacj . Co wi cej, dru yna pi karska W gier 

uratowa a na tej olimpiadzie honor socjalistycznego sportu! Kiedy bowiem reprezentacja 

ZSRR zosta a wyeliminowana w wier finale przez pi karzy Jugos awii, która w a nie 

wyst pi a z Kominternu, Stalin osobi cie zatelefonowa  do I sekretarza w gierskich 

komunistów Mátyása Rákosiego, by ten zrobi  wszystko, eby dru yna W gier ukara a 

zdrajców. W grzy wygrali w finale z Jugos awi  2:0 i kariera s ynnej „z otej jedenastki” 

zacz a si  od niezwykle wysokiej premii finansowej przyznanej im przez Rakosiego, 

który dzi ki temu sukcesowi zyska  ogromne poparcie u Stalina. Od tego czasu 

kierownictwo partyjne zacz o chodzi  na wszystkie mecze reprezentacji, która sta a si  

ulubienic  ustroju.  

Kiedy dygnitarze zasiadali w honorowej lo y, kapitan dru yny, legendarny Ferenc 

Puskás, po sprawdzeniu, czy przyby  równie  I sekretarz, bez enady meldowa  

trenerowi i najwa niejszej wówczas osobie w w gierskim sporcie Gusztávowi Sebesowi: 

„Jest towarzysz Rákosi, je li mamy wygra  - to 100 tysi cy forintów!” I dru yna 

dostawa a tyle za jeden mecz, przy redniej miesi cznej wynosz cej wówczas 1.800 

forintów! 

Zwyci stwa i rekordy sz y w wiat, s u y y propagandzie, wi c warto by o za nie p aci . 

Magi  interesu odkry  w tej dziedzinie pod koniec lat pi dziesi tych radziecki 

sztangista wagi ci kiej - Jurij W asow. Mocarz i intelektualista w jednej osobie, 

oczytany wiatowiec, który za ka dym kolejnym startem poprawia  rekord wiata 

najch tniej o pó  kilograma. A e w podnoszeniu ci arów obowi zywa  wówczas 

trójbój, wi c co tydzie  by  rekord i premia. W naszych czasach kontynuowa  ten 

proceder Sergiej Bubka. Uwa nie poprawiaj c rekord wiata w skoku o tyczce po 

jednym centymetrze! Te  za premie!  
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W sporcie, w którym zawsze wa niejsze by o BY  ni  MIE , filozofia ta nie tyle si  

za ama a, co splot a w jedno , by nast pnie coraz bardziej przeradza  si  w ch  

posiadania, w prymat MIE . Je li bowiem nie mo na wywalczy  zwyci stwa, to 

przecie  mo na je kupi , i równie dobrze, a mo e nawet jeszcze lepiej, sprzeda . Fala 

korupcji zala a przede wszystkim futbol, ale nie tylko. W szermierce ju  w latach 

sze dziesi tych sta o si  modne barterowe handlowanie zwyci stwami w 

indywidualnych turniejach. „Oddaj mi t  walk , bo potrzebna mi dzi  do medalu, a ja ci 

j  zwróc , kiedy tylko tego za dasz!” Tajemnic  poliszynela jest, e dzia ania te zosta y 

wykorzystane w szanta u, który uwik a  szablist  wszechczasów Jerzego Paw owskiego 

w s u b  obcego wywiadu. Zblad y one jednak wobec ogromnych - przekre laj cych 

sens sportowej rywalizacji - manipulacji rozgrywkami pi karskimi, które kolejno 

odkrywano we W oszech, w Niemczech, na W grzech czy wreszcie w Polsce.  

 Czy istnieje mo liwo  wyj cia z impasu merkantylizacji sportu i z a, które z sob  

niesie? W interesach równie  obowi zuj  okre lone regu y, przestrzega si  

obowi zuj cych kodeksów, a nawet zasad fair play. Bo to si  op aca. Klarowno  regu  i 

czysto  rywalizacji to jedno, dzia anie ludzi, ró norodno  charakterów, wielko  

pokus to drugi biegun. Jak post powa  w sytuacji, kiedy sport sta  si  najwi kszym 

widowiskiem wiata, kolosalnym bilbordem reklamowym najbogatszych koncernów, 

ci gle jednak pozostaj c aren  fascynuj cych zmaga  oraz szko  charakterów, w której 

musi wygrywa  lepszy?  
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Korupcja w sporcie – nast pstwa i przeciwdzia anie im 

O tym, e korupcja jest z em, a korumpuj cy s  szkodnikami, wiadomo powszechnie, 

lecz warto u wiadomi  sobie dlaczego. Otó , zawody sportowe cz sto s  porównywane 

ze sztuk  teatraln , lecz jest to zestawienie myl ce. Sport zapewnia widowisko inne ni  

teatr, w którym spektakl im lepszy, tym wi cej razy grany w niezmienionej postaci. 

Natomiast ka de zawody sportowe s  inne, a ich rezultat nie jest znany zanim si  nie 

zako cz . Nawet, gdy na boisku wyst puj  sportowy Dawid i Goliat, a biblijny wynik 

ich pojedynku na pozór nie wchodzi w rachub , niczego przes dzi  nie mo na. To budzi 

nadziej  i niepewno , tworzy napi cie wp ywaj ce na atrakcyjno  sportowego 

widowiska. Sport ywi si  brakiem pewno ci co do przebiegu i rozstrzygni cia 

zawodów, gdy  to tworzy i podtrzymuje emocje, bez których sportowe zawody staj  si  

co najwy ej pokazem dla koneserów. Korupcja w sporcie zawsze zmierza do 

przes dzenia o wyniku zawodów, uderza w to, co jest sol  sportu: w brak pewno ci, kto 

b dzie gór  w pojedynku. To oszustwo zwrócone przeciw istocie sportu, wywo uj ce – 

zgodnie z aci skim rodowodem s owa corruptio - jego „zepsucie” lub „upadek”.   

Korupcja w sporcie wywo uje wielorakie szkody. Przede wszystkim wymieni  nale y 

negatywne efekty w sferze etyki: to szko a kanciarstwa i podwa ania sensu uczciwo ci, 

przekre laj ca wychowawcze walory sportu. Prawdziwym nieszcz ciem jest pojawianie 

si  korupcji ju  na poziomie rozgrywek juniorskich. Im wcze niej m ody cz owiek 

zetknie si  z lekcewa eniem zasad fair play, im wcze niej zostanie w nim zaszczepione 

przekonanie, e nie rzetelny wysi ek, lecz ukryte machinacje wyznaczaj  drog  do 

sukcesu, tym wi ksze wynikaj  z tego straty. Sport jest dla m odzie y szko  ycia, 

zatem wyniesione z uprawiania sportu nawyki i przekonania nie tylko spowoduj  

podatno  na korupcj  w wieku seniora lecz zosta  mog  przeniesione na inne dziedziny 

aktywno ci yciowej. Co wi cej, m ody cz owiek do wiadczaj cy niesprawiedliwo ci w 

postaci pora ki wskutek „ustawienia” meczu albo wi tuj cy zwyci stwo zapewnione 

mu „poza boiskiem” traci motywacj  do podnoszenia swych umiej tno ci. 

Wyczerpuj cy trening staje si  zb dnym balastem, gdy o zwyci stwie nie decyduje 
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poziom sportowy zawodników lecz machinacje dzia aczy lub trenerów. Nigdy nie 

dowiemy si , ilu utalentowanych juniorów nie sta o si  wybitnymi seniorami ze wzgl du 

na antymotywacyjne dla podnoszenia umiej tno ci dzia anie korupcji. 

Korupcja ma jednak równie  aspekt komercyjny: wspó cze nie widowisko sportowe jest 

towarem, na który wi kszy popyt wyst puje wtedy, gdy jego atrakcyjno  jest wysoka. 

Niewielu chce ogl da  zawody sportowe, o wyniku których nie decyduje to, co dzieje 

si  na boisku, lecz „si y podziemne” przes dzaj ce o rezultacie takiego pozornego 

wspó zawodnictwa. Oczywi cie,  dopóki korupcja jest ukryta, dopóki nie dojdzie do 

wytworzenia si  przekonania o swoistym „re yserowaniu” przebiegu zawodów, dopóty 

ma nik y wp yw na ich atrakcyjno .  Kl ska zaczyna si  wtedy, gdy przekonanie o 

„sterowaniu” zawodami staje si  powszechne, gdy s owo „rywalizacja” zostaje 

zast pione terminem „uk ad”.  Taki stan oznacza koniec sportu jako poszukiwanego 

towaru, który zostaje podmieniony na jego kiepsk  imitacj . Odp yw publiczno ci, a za 

ni  - sponsorów to wówczas zjawisko niemal nieuchronne, a jego konsekwencje 

op akane.  

Co sprzyja korupcji ? 

Po pierwsze - tolerancja wobec tego zjawiska. Korupcja to chwast pleni cy si  skrycie i 

do pewnego czasu bezbole nie. Boli, gdy si  rozro nie, ale wtedy przeciwdzia anie jej 

wymaga chirurgicznych zabiegów, trudnych i kosztownych. Polska pi ka no na 

przekonuje si  o tym na w asnej skórze p ac c srog  cen  za niedocenianie zagro enia 

przez oko o 20 lat. Co charakterystyczne, wypadki wp ywania na wyniki meczów 

poprzez poza boiskowe poczynania (s owa „korupcja” d ugo nie u ywano) by y 

tajemnic  poliszynela, lecz reakcji na nie nie by o. Dopiero wprowadzenie do kodeksu 

karnego art. 296b i widok upchanych w kole zapasowym paczek pieni dzy 

przeznaczonych na apówk  dla s dziego doprowadzi y do prze omu w podej ciu do 

korupcji w pi ce no nej.  

Po drugie - niejasno  przepisów i dowolno  w ich stosowaniu. Problem „nr 1.” to  

s dziowanie, przy którym nie mo na wykluczy  pomy ek, ale nie wolno te  tworzy  
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„zakl tych rewirów”, w których panoszy si  dowolno  dzia a . Dobr  ilustracj  jest tu 

wypowied  s dziego pi karskiego, e najwa niejszy jest paragraf, którego nie ma w 

regulaminie gry w pi k  no n , a nakazuj cy uwzgl dnia  „ducha gry”. Zadaniem 

s dziego na boisku nie jest s uchanie, co mu szepce do ucha taki czy inny duch, ale 

stosowanie przepisów gry. Kierowanie si  czym  czego w nich nie ma, to uchylanie 

furtki dla korupcji, bowiem stwarza to pole dla dowolno ci decyzji . Precyzyjne i 

powszechnie znane zasady wyznaczania s dziów do prowadzenia konkretnych spotka  

powinny by  oczywisto ci , nie za  „wewn trzn  spraw ” organizatorów rozgrywek. 

Dba  nale y o eliminowanie wszelkich okoliczno ci uzasadniaj cych podejrzenia, e 

uk ada si  terminarz lub wyznacza s dziów  w sposób sprzyjaj cy jednej z dru yn. 

Wywo ywanie przekonania, e organizatorzy rozgrywek prowadz  „nieczyst  gr ”, 

wywo uje tendencj  do stosowania równie nielegalnych „zabiegów obronnych”, cho by 

przekonanie to by o nies uszne.  

Po trzecie - niew a ciwa reakcja na korupcj . Nawet niemal jawne przekupstwo w 

ostatniej fazie walki o mistrzostwo Polski nie sta o si  impulsem do zastosowania 

rodków zdolnych do zwalczania takich poczyna . Karanie korupcji nie mo e mie  

istotnego znaczenia, je eli nie respektuje podstawowych zasad wymiaru kary. Wymieni  

tu trzeba sprawiedliwo  kary: jej wymiar musi by  odbierany jako odpowiadaj cy 

szkodliwo ci czynu  i taki sam dla ka dego, kto pope ni  to samo. Nie mog  by  równi i 

równiejsi, tacy, którzy mieli pecha i tacy, którym si  uda o, bo budzi to nadziej  na 

wymkni cie si  spod „karz cej r ki sprawiedliwo ci”. Prawdopodobie stwo poniesienia 

kary musi by  wysokie, co wymaga ci g o ci dzia a  antykorupcyjnych i sprawdzonych 

procedur, wed ug których dzia aj  organy cigaj ce korupcj . Na nic nawet bardzo 

surowe kary, gdy zapoznanie si  z aw  oskar onych to pech, a nie wynik 

konsekwentnego wykrywania korupcji. Wreszcie nale y pozbawia  korzy ci z 

nielegalnego dzia ania, cho by to by o nie atwe. Je eli przest pstwo pop aca, to b dzie 

pope niane, bo przest pcy umiej  kalkulowa .  

Trzeba si  te  liczy  z tym, e korumpuj cy i korumpowani uczyni  wszystko co mog , 

aby unikn  w a ciwej reakcji na korupcj . To przecie  dla nich jak wi cona woda dla 

diab a. Nie wolno zatem dopu ci  do tego, aby takie osoby mog y mie  wp yw na 
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decyzje dotycz ce cigania korupcji. W adnym cywilizowanym kraju nie mo na by  

s dzi  we w asnej sprawie. Je eli ludzie, co do których zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, e b d  w przesz o ci b d  aktualnie  dopu cili si  korupcji, maj  

decydowa  o sposobach przeciwdzia ania temu zjawisku, to ich zabiegi mog  bardziej 

sprzyja  ni  zapobiega  korupcji. Niezb dne jest zatem powo anie organu, który by by 

uprawniony do podejmowania w sposób ci g y dzia a  zmierzaj cych do wykrywania i 

karania korupcji. Organ taki musi by  niezale ny, gdy  nie mo e by  nara ony na 

naciski zmierzaj ce do sk onienia go do przymykania oka na nielegalne zabiegi 

wp ywaj ce na wyniki rozgrywek. Musi te  dzia a  w oparciu o przepisy jasno 

okre laj ce jego uprawnienia i obowi zki.  

Dopiero po spe nieniu tych warunków mo na liczy  na skuteczne przeciwdzia anie 

korupcji. 
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III. Rozdzia  

Korupcja w pi ce no nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Korupcja w pi ce no nej 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uwe Schmidt: Korupcja w niemieckim sporcie. Przypadek Hoyzera –  
od wybuchu afery do zatrzyma  – w wietle materia ów prasowych 

Korupcja w pi ce no nej 65 

Korupcja w niemieckim sporcie. Przypadek Hoyzera - od wybuchu afery 

do zatrzyma  - w wietle materia ów prasowych 

sierpie  2004 

Po kuriozalnych decyzjach arbitra Roberta Hoyzera (25) w meczu Pucharu Niemiec 

mi dzy SC Paderborn a HSV (4:2) operator zak adów sportowych Oddset sk ada 

doniesienie w berli skiej policji oraz powiadamia Komisj  Kontroli DFB (Deutscher 

Fußball-Bund - Niemiecki Zwi zek Pi ki No nej, dalej jako DFB - przyp. t um.) o 

odbiegaj cych od normy kursach za ten mecz (DFB nie przekazuje tej informacji 

organom cigania!). 

19 stycznia 2005 

Do przewodnicz cego Komisji S dziowskiej DFB, Volkera Rotha, zg asza si  czterech 

arbitrów z Berlina, którzy zawiadamiaj  o swoich podejrzeniach odno nie meczów 

s dziowanych przez Roberta Hoyzera. 

21 stycznia 

Podczas przes uchania wiadków we frankfurckiej centrali Zwi zku umacnia si  

podejrzenie, e Hoyzer manipulowa  przebiegiem meczów, na które zawierane by y 

wcze niej wysokie zak ady. Hoyzer ust puje z funkcji arbitra. Nie wypowiada si  w 

sprawie t umacz c, e wyst pi  ze swojego klubu Hertha BSC i tym samym nie podlega 

ju  jurysdykcji DFB. 

22 stycznia 

DFB zawiadamia opini  publiczn  o podejrzeniach w zwi zku z osob  Hoyzera. 
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23 stycznia 

Prezydent DFB, Gerhard Mayer-Vorfelder, mówi o „niewyobra alnych szkodach” i 

postuluje wprowadzenie generalnego zakazu zawierania zak adów bukmacherskich 

przez arbitrów. Prezes klubu Hamburger SV, Bernd Hoffmann, domaga si  

odszkodowania, gdyby podejrzenia si  potwierdzi y. Wed ug oceny prezesa DFB Theo 

Zwanzigera przypadek ten to oszustwo. 

24 stycznia 

Prokuratura brunszwicka wszczyna post powanie przeciwko Hoyzerowi. DFB obejmuje 

wewn trznym dochodzeniem sze  spotka  Pucharu Niemiec, drugiej ligi i ligi 

regionalnej, które mia y by  manipulowane przez Hoyzera. Prezydium DFB podejmuje 

decyzj , e mecz pucharowy Paderborn - HSV nie zostanie powtórzony. 

25 stycznia 

Berli scy s dziowie pi karscy, Lutz Michael Fröhlich, Manuel Gräfe, Olaf Blumenstein i 

Felix Zwayer potwierdzaj  we wspólnym o wiadczeniu podejrzenia pod adresem 

Roberta Hoyzera. Hoyzer zapewnia w wywiadzie telewizyjnym o swojej niewinno ci i 

powierza reprezentowanie swoich interesów adwokatowi z Essen, Stephanowi 

Holthoffowi-Pfoertnerowi. Klub Greuther Fürth sk ada w DFB protest przeciwko 

przyznawaniu punktów za prowadzony przez Hoyzera, przegrany mecz drugiej ligi 

przeciwko Rot  -Weiß Essen (0:1). 

26 stycznia 

Prokuratura w Brunszwiku przekazuje spraw  do Berlina. Tam powstaje podejrzenie, e 

Hoyzer utrzymywa  regularne kontakty z mafi  chorwack . DFB przyznaje, e w 

systemie kontroli arbitrów istniej  luki. 
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27 stycznia 

Hoyzer przyznaje si  w pisemnym o wiadczeniu do zarzucanych mu manipulacji - 

„Podnoszone przeciwko mnie publicznie zarzuty s  w swojej istocie prawdziwe”. 

Oznajmia, e jest do dyspozycji prokuratury i DFB w celu „jak najpe niejszego 

wyja nienia” sprawy oraz e w ca  afer  zamieszanych jest jeszcze „wiele innych 

osób”. On sam dopu ci  si  manipulacji wynikami jedynie trzech spotka , wyznaje 

Hoyzer. 

29 stycznia 

Podczas przes uchania w berli skiej prokuraturze Hoyzer potwierdza swoje przyznanie 

si  do winy i obci a kolejne osoby. 

29 stycznia 

Podczas przeprowadzonego w zwi zku z afer  manipulacyjn  „nalotu” na Café King w 

berli skiej dzielnicy Charlottenburg zostaj  zatrzymane cztery osoby. Si y policyjne po 

przes uchaniu Hoyzera dokona y wieczorem przeszukania czterech obiektów. We 

wspomnianym lokalu arbiter mia  uzgadnia  manipulacje z dwoma chorwackimi 

restauratorami.  

30 stycznia 

Hertha BSC Berlin ponownie wydaje swoim zawodnikom absolutny zakaz udzia u w 

zak adach bukmacherskich. Pi karze Josip Simunic, Rafael Nando i Alexander Madlung 

sk adaj  uroczyste o wiadczenie równowa ne przysi dze, e nie s  w jakikolwiek 

sposób uwik ani w skandal z „ustawianiem” meczów. 

Szef HSV, Hoffmann, da powtórzenia rozgrywek pucharowych 

W dniu wczorajszym, wczesnym rankiem, o godz. 7:00, Robert Hoyzer (25) przekroczy  

próg kancelarii swojego adwokata, Stephana Holthoffa-Pförtnera, przy Zweigerstraße w 
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Essen. W trwaj cej trzy godziny rozmowie z prawnikiem i jego koleg  go  z Berlina 

wyzna , e jako s dzia pi karski manipulowa  przebiegiem spotka . Prawdziwy skandal 

w niemieckiej pi ce no nej na niespe na pó tora roku przed mistrzostwami wiata we 

w asnym kraju. Holthoff-Pförtner o wiadczy , e jego klient walczy  ze sob  przez kilka 

dni, a  w ko cu zdecydowa  si  powiedzie  prawd . 

Jego przyznanie si  do winy wywo a najprawdopodobniej lawin  procesów, której 

rozmiarów nie da si  na razie przewidzie . I tak Komisja Kontroli Niemieckiego 

Zwi zku Pi ki No nej (DFB) ju  od wczorajszego przedpo udnia przes uchuje 14 

dalszych wiadków. W wietle przepisów i procedur DFB post powanie Hoyzera w 

wielu przypadkach kwalifikuje si  jako zachowanie niesportowe. Komisja Kontroli 

z o y a do S du Sportowego wniosek o niezw oczne orzeczenie wst pnego wykluczenia 

Hoyzera. Ma to na celu „natychmiastowe odsuni cie od udzia u w yciu sportowym 

arbitra, który - jak sam przyznaje - manipulowa  wynikami meczów w zamian za 

korzy ci finansowe”, o wiadczy  przewodnicz cy Komisji Kontroli DFB, Horst Hilpert. 

Graj ca w Bundeslidze Hertha BSC rozwa a tymczasem wykluczenie ze swoich 

szeregów s dziego, który w dalszym ci gu uwa a si  za cz onka klubu. Jeszcze zanim 

Hoyzer przyzna  si  do winy, DFB podsyca podejrzenie, jakoby w skandal zamieszana 

by a mafia chorwacka. Jak poinformowa  wiceprezydent DFB, Rolf Hocke, Hoyzerowi 

w jego dzia alno ci towarzyszyli Chorwaci. Tylko na manipulowanym przez Hoyzera 

meczu pucharowym mi dzy SC Paderborn a Hamburgerem SV mafia chorwacka mia a 

zarobi  1,2 mln. €. Berli ska prokuratura, która w rod  przej a post powanie od 

prowadz cych je wcze niej kolegów z Brunszwiku, zosta a zaskoczona przyznaniem si  

do winy przez Hoyzera. 

Niejasne s  równie  nast pstwa natury sportowej. Wprawdzie DFB wyklucza  

dotychczas powtórzenie meczów pucharowych, ale gdyby decydowa  mia  prezes 

zarz du klubu HSV, Bernd Hoffmann, to spotkania te trzeba by powtórzy : 

„Udowodniono, e rozgrywany 21 sierpnia mecz  w Pucharze Niemiec zosta  ustawiony. 

Przez oszustwo zostali my wyeliminowani z gry., Z o yli my w poniedzia ek protest, z 

zachowaniem wszelkich terminów i wymogów formalnych, przeciwko uznaniu 
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wyników tego spotkania i zak adamy, e zarówno mecz jak i jego wynik zostan  

uniewa nione”. 

Kawiarnia w Charlottenburgu  miejscem spotka  uczestników nielegalnych zak adów 

sportowych 

„Nie mo na wykluczy , e pan Hoyzer utrzymywa  kontakt z osobami graj cymi w 

zak adach sportowych z pewnego, odwiedzanego g ównie przez Chorwatów 

berli skiego lokalu, w którym najwyra niej w sposób zamierzony obstawiano mecze 

prowadzone przez pana Hoyzera”. To, co Niemiecki Zwi zek Pi ki No nej w z o onym 

do berli skiej prokuratury zawiadomieniu przeciwko arbitrowi Robertowi Hoyzerowi 

formu uje jeszcze ostro nie, po przyznaniu si  do winy przez 25-letniego s dziego 

wydaje si  by  gorzk  prawd . Jak pisze „Berliner Morgenpost”, ów lokal to „Café 

King” przy Rankestraße w dzielnicy Charlottenburg. „Lokal ten jest nam znany jako 

miejsce spotka  przest pców”, potwierdzi  dziennikarzom gazety jeden ze ledczych. 

Nie wiedzia  jednak, e zawierane s  tam tak e zak ady sportowe. Jak mówi „Spotka  

tam mo na przede wszystkim osoby uprawiaj ce gr  »w trzy kubki«”. 

W „Café King” nale cej do pochodz cego z Chorwacji Milana S mieli bywa  równie  

Robert Hoyzer i inni jego koledzy arbitrowie z klubu Hertha BSC. By a przyjació ka 

Milana S., który wraz ze swoim bratem Ante od lat aktywnie dzia a  w kr gach 

bukmacherskich, o wiadczy a, e Hoyzer bardzo dobrze zna  w a ciciela lokalu. Istnia y 

równie  powi zania rodzinne. Ustalono, e Milan S. jest kuzynem jednego z arbitrów 

ligi okr gowej klubu Hertha BSC.  

Wed ug relacji jednego ze ledczych Ante S. stawia  wi ksze sumy na mecze 

s dziowane przez Hoyzera. Wygrane w zak adach wynios y ok. 900.000 €. ledczym nie 

uda o si  ustali , czy zachowanie arbitra wynika o z ch ci wzbogacenia si , czy te  

zosta o na nim wymuszone. 

Tymczasem berli ska policja przyzna a, e zaistnia y pewne trudno ci z prowadzeniem 

czynno ci dochodzeniowo - ledczych przeciwko nielegalnym kolekturom bukma-
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cherskim. Win  za to ponosi stan prawny, zgodnie z którym karze podlega wprawdzie 

niedozwolone obstawianie, ale nie po rednictwo w zawieraniu zak adów. 

Podejrzenia wobec chorwackich braci 

W zwi zku z afer  z udzia em arbitra Roberta Hoyzera organy wymiaru sprawiedliwo ci 

intensyfikuj  obecnie dzia ania. Aby zyska  jasno  w sprawie, prokuratura berli ska 

wys a a wczoraj do Essen grup  ledczych, w tym funkcjonariuszy LKA 

(Landeskriminalamt - Krajowy Urz d Kryminalny, tu: kraju zwi zkowego Berlina - 

przyp. t um.). W tej metropolii Zag bia Ruhry swoj  kancelari  ma adwokat dr 

Holthoff-Pförtner reprezentuj cy podejrzanego o oszustwo arbitra. W obecno ci 

wspó pracowniczki Holthoffa i Pförtnera podejrzany zosta  przes uchany przez 

prokurator, która zadawa a pytania o szczegó y manipulacji. Arbiter przyzna  si , e 

sprzeda  trzy mecze i otrzyma  za to 50.000 €. Z kr gów zbli onych do policji i wymiaru 

sprawiedliwo ci wysz a informacja, e do organizatorów oszustw nale y dwóch braci 

narodowo ci chorwackiej. Dwaj m czy ni w wieku 29 i 39 lat, których nazwisk nie 

mo na ujawi  ze wzgl dów prawnych, s  cz onkami chorwackiego klubu pi karskiego w 

Berlinie. Starszy z braci jest restauratorem i oferuje tak e gry hazardowe. Wed ug 

pierwszych informacji uzyskanych przez ledczych znaj  oni Roberta Hoyzera. W 

pomieszczeniu na ty ach jednego z lokali przy Ansbacher Straße arbiter mia  grywa  z 

Chorwatami na pieni dze i przegra  przy tym bardzo du  kwot . Wed ug jednej z osób 

znaj cej to rodowisko grano o wysokie stawki. „Na stole regularnie pojawia y si  

banknoty po 500 €”, oznajmi  wiadek. ledczy nie wykluczaj  wi c, e chorwaccy 

bracia mogli „naciska ” potem na arbitra i zmusi  go do zmanipulowania meczów. 

M odszy brat jest podejrzany o to, e postawi  100 000 € na wygran  klubu SC 

Paderborn w meczu Pucharu Niemiec przeciwko HSV i typuj c wygran  s abszego 

zespo u wygra  ok. 1,2 mln. €. Robert Hoyzer twierdzi, e w sumie sprzeda  trzy mecze. 

Jak przyznaje, za to oszustwo uzyska  pi ciocyfrow  kwot . Chodzi o 50 000 €. 
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W zamkni tym kr gu 

W berli skim lokalu „Café King” policja zatrzymuje przypuszczalnych zleceniodawców 

Hoyzera. Telewizor nastawiony jest na Eurosport. Jak zwykle w pi tkowe popo udnie, 

go cie ogl daj  powtórk  meczu pi ki no nej. S  to ostatnie minuty spokoju dla sta ych 

bywalców „Café King”, zanim zacznie si  weekendowy nat ok go ci. Ludzie, którzy w 

pi tek o godz. 18 zak ócaj  spokój w charlottenburskim lokalu, ró ni  si  jednak nieco 

od pojawiaj cych si  tam zazwyczaj go ci. Kilkunastu funkcjonariuszy policji wkracza 

do „Café King”, podchodzi do dwóch osób i dokonuje ich zatrzymania. Pó niej policja 

wyprowadza jeszcze dwóch kolejnych m czyzn. Zatrzymani to w a ciciel „Café King”, 

Milan S., jego dwaj bracia oraz mened er lokalu. Ich zatrzymanie jest cz ci  szeroko 

zakrojonej akcji, podczas której w zwi zku z afer  dotycz c  ustawiania meczów przez 

s dziego Roberta Hoyzera odbywaj  si  przeszukania czterech po o onych w Berlinie 

obiektów. 

Znalezione miliony. Podczas ob awy policja zabezpiecza pokwitowania z wygranymi w 

zak adach bukmacherskich.  

W koszach na bielizn  funkcjonariusze prewencji, policji kryminalnej i policji skarbowej 

wynosili w pi tek wieczorem dokumentacj  z „Café King” w dzielnicy Berlina 

Charlottenburg. Prawie cztery godziny trwa o przeszukanie „Café King” w zwi zku z 

afer  dotycz c  s dziego pi karskiego Hoyzera. Podczas sortowania zatrzymanych 

materia ów dokonano interesuj cego odkrycia. ledczy z policji kryminalnej natkn li si  

na pokwitowania wyp at za zak ady sportowe. Jedno z pokwitowa  potwierdza o 

wyp at  wygranej w wysoko ci 1,7 mln. €, drugie opiewa o na sum  jednego miliona 

euro. Znaleziono tak e dwa telewizory plazmowe o warto ci 10.000 €, formularz 

zamówienia samochodu ferrari u jednego z dealerów w dzielnicy Moabit oraz inne 

urz dzenia techniczne wysokiej warto ci. Ponadto policja odholowa a trzy drogie 

samochody nale ce do trzech z zatrzymanych. Przynajmniej jeden z pojazdów to 

luksusowy model mercedesa. 

S dzia s du rejonowego dla dzielnicy Tiergarten wystawi  wczoraj trzy nakazy 

aresztowania w zwi zku z oszustwem stanowi cym sta e ród o dochodów i dokonanym 
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przez zorganizowan  grup  przest pcz . Podejrzani zagro eni s  kar  pozbawienia 

wolno ci do lat dziesi ciu. Rzecznik prokuratury nie chcia  ujawni , kogo z czterech 

zatrzymanych - w a ciciela lokalu, jego dwóch braci, czy mened era lokalu dotycz  

nakazy aresztowania. 

ledczy rozpracowuj  siatk  oszustów 

Jeszcze przed rozpocz ciem przeszuka  ledczy zrobili du y krok do przodu dzi ki 

Hoyzerowi, który z o y  obszerne wyja nienia w sprawie. Wed ug gazety „Süddeutsche 

Zeitung” z relacji Hoyzera wynika, e istnieje ca a siatka oszustów z o ona by  mo e z 

kilkudziesi ciu osób. Arbiter mia  równie  ujawni  kolejne przypadki „ustawiania” 

meczów i obci y  innych s dziów oraz pi karzy. On sam, jak twierdzi, dopu ci  si  

manipulacji trzech meczów, za co otrzyma  od dzia aj cej w Berlinie chorwackiej grupy 

zajmuj cej si  obstawianiem zak adów sportowych oko o 50 000 €. Jednak du o wi ksze 

sumy zarabiano za kulisami ca ego procederu – przez osoby, które obstawia y 

„ustawione” mecze.  

Wed ug pierwszych informacji przekazanych przez Hoyzera jego adwokatowi, w 2004 r. 

poza meczem w Pucharze Niemiec, rozgrywanym 21 sierpnia mi dzy trzecioligowym 

SC Paderborn a graj cym w bundeslidze Hamburgerem SV, manipulowa  on 

przebiegiem spotka  w lidze regionalnej mi dzy Eintrachtem Braunschweig a FC St. 

Pauli dnia 5 maja oraz mi dzy VfL Osnabrück a St. Pauli rozgrywanym 14 sierpnia 

(3:2). 

Policja podejrzewa te  pranie brudnych pieni dzy 

Podczas przeszukania ledczy zabezpieczyli pokwitowania wyp at wygranych w 

wysoko ci 2,7 mln. € - Czterech Chorwatów na celowniku organów cigania.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez nasz  gazet  ledczy z Berlina ju  od 

miesi cy interesowali si  jednym z podejrzanych. Przeciwko 29-letniemu Ante S. toczy 

si  od zesz ego roku post powanie w zwi zku z podejrzeniem prania brudnych 
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pieni dzy. Jak poinformowa  jeden z policjantów, na jego kontach stwierdzono budz ce 

w tpliwo ci transakcje,. „Do tej pory jednak nie uda o nam si  niczego mu udowodni  

.W takim przypadku trzeba przecie  wykaza , e rzeczywi cie prano brudne pieni dze. 

Ale teraz przynajmniej wiemy, sk d te pieni dze mog y pochodzi ”, wyja nia ledczy. 

Poniewa  Ante S. zarzuca si  ponadto oszustwo, mo e trafi  za kratki nawet na 15 lat. 

Podejrzany o wiadczy , e obstawiaj c prawid owo w meczu Eintracht Braunschweig 

przeciwko Hertha BSC (3:2) tylko w kolekturze bukmachera Albersa zarobi  90 000 €. 

„W Oddset mo e nawet troch  wi cej”. Policja przeszuka a jego biura oraz mieszkanie 

ju  we wrze niu. Bracia S. s  uwa ani za mi ych ludzi i sumiennych przedsi biorców. 

Nie by o tajemnic , e lubi  hazard. W a ciciel lokalu reklamowa  si  w Internecie w 

nast puj cy sposób - „Automaty do gier ka dego rodzaju …. Bilard, dart, pi karzyki, gry 

telewizyjne, gry na pieni dze, gry w karty. Udzielamy kredytu!!!”. Mo e wyja nia to, 

dlaczego bracia utrzymywali tak dobre kontakty z niektórymi zawodowymi pi karzami i 

arbitrami. Ze wzgl du na powszechnie znane zami owanie w a ciciela lokalu do pi ki 

no nej, „Café King” by o punktem spotka  fanów sportu. „Lokal ten jest nam jednak 

znany tak e jako miejsce spotka  przest pców” wyja nia ledczy z dyrekcji policji. 

Ludzie znaj cy to rodowisko opowiadaj , e w „Café King” regularnie uprawiano 

hazard. Widziano równie  graj cego na pieni dze Roberta Hoyzera. Wed ug informacji, 

jakie zdoby a nasza gazeta, grywa  on równie  w innym lokalu przy Ansbacher Straße, 

przegrywaj c przy tym du e sumy. 

Pi karze klubu Hertha przysi gaj , e s  niewinni  

Hertha BSC chce podj  kroki prawne w zwi zku z twierdzeniem, e trzej gracze tego 

klubu brali udzia  w manipulowaniu przebiegiem meczów. Podejrzewani zawodnicy 

z o yli uroczyste o wiadczenie równowa ne przysi dze, e nie maj  oni nic wspólnego z 

afer  dotycz c  zak adów zawieranych na „ustawiane” mecze, oznajmi  w sobot  po 

po udniu mened er Herthy, Dieter Hoeneß. Hertha BSC z ca  energi  broni si  przed 

zarzutami, jakoby trzech zawodowych graczy tego klubu by o uwik anych w hazardowy 

skandal korupcyjny. Wprawdzie zawodnicy Herthy rzeczywi cie wielokrotnie bywali w 
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„Café King”, w którym policja zatrzyma a wczoraj przypuszczalnych cz onków mafii 

bukmacherskiej, ale nic nie wskazuje na ich udzia  w procederze. Zatrzymani w zwi zku 

ze skandalem bukmacherskim Chorwaci, Milan S. i Ante S., o wiadczyli przed 

zatrzymaniem, e do go ci nale cego do Milana S. lokalu z grami hazardowymi 

nale eli tak e zawodnicy Herthy. Bracia podali równie  nazwiska trzech gwiazd graj cej 

w Bundeslidze dru yny; najwidoczniej, aby obci y  tych zawodników udzia em w 

aferze ustawiania meczy. 

Bukmacherski skandal zatacza coraz szersze kr gi 

Jak ustali a „Süddeutsche Zeitung” (wydanie poniedzia kowe), oprócz trzech arbitrów, w 

skandal z obstawianiem „ustawionych” meczów zamieszanych jest tak e o miu pi karzy 

z klubów Chemnitzer FC i Dynamo Dresden oraz z SC Paderborn. Prezydent klubu SC 

Paderborn, Wilfried Finke, potwierdzi , e jeden z graczy otrzyma  pieni dze, które po 

zwyci stwie dru yny w Pucharze Niemiec nad Hamburgerem SV zosta y podzielone 

pomi dzy wszystkich zawodników. Hoyzer mia  wp yn  na wynik czterech meczów i 

otrzyma  za to ka dorazowo mi dzy 5.000 € a 15.000 €. Ponadto wr czy  kilkaset euro 

koledze arbitrowi Felixowi Zwayerowi, który cztery i pó  tygodnia wcze niej jako jeden 

ze wiadków ujawni  ten proceder i spowodowa  ca a lawin  wydarze . Oprócz meczu 

pucharowego SC Paderborn - Hamburger SV „ustawione” mia y by  tak e mecze ligi 

regionalnej Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli (5 czerwca 2004 r.), FC St. Pauli - 

VfL Osnabrück (14 sierpnia 2004 r.) oraz mecz drugiej ligi LR Ahlen - Wacker 

Burghausen (22 pa dziernika 2004 r.). 

Waterink z FC Paderborn uwik any w skandal bukmacherski 

Skandal bukmacherski wokó  osoby berli skiego arbitra Roberta Hoyzera zatacza coraz 

szersze kr gi. Wczoraj wieczorem wysz o na jaw, e przed ustawionym przez Hoyzera 

meczem Pucharu Niemiec mi dzy SC Paderborn a HSV (4:2) kapitan SC Paderborn 

otrzyma  walizk  z pieni dzmi. „Sprawa si  wyda a. Potwierdzam to nazwisko”, 



Uwe Schmidt: Korupcja w niemieckim sporcie. Przypadek Hoyzera –  
od wybuchu afery do zatrzyma  – w wietle materia ów prasowych 

Korupcja w pi ce no nej 75 

oznajmi  prezydent klubu z Paderborn, Wilfried Finke. Waterink „otrzyma  od 

m czyzny o wygl dzie po udniowca pieni dze”, kontynuuje Finke. Kwota 10.000 € 

zosta a przekazana jako premia za zwyci stwo i podzielona mi dzy zawodników. 

Hoyzer obci a 13 osób 

Trzy dni po przes uchaniu Roberta Hoyzera przez berli sk  prokuratur  gazeta „Berliner 

Morgenpost” opublikowa a wszystkie nazwiska, które arbiter mia  poda  w zwi zku ze 

skandalem „ustawiania” meczów pi ki no nej. Chodzi tu o trzech s dziów pi karskich, 

dziewi ciu zawodników klubów Dynamo Dresden, Chemnitzer FC, SC Paderborn i 

Energie Cottbus oraz dzia acza z Drezna. S dzia pierwszoligowy, Jürgen Jansen, i 

bramkarz zespo u z Cottbus Tomislav Piplica w z o onych uroczystych o wiadczeniach 

zaprzeczyli jakiemukolwiek udzia owi w aferze. O wiadczenia takie podpisali tak e 

wszyscy gracze z Dynamo Dresden. 

Thijs Waterink jako pierwszy z zawodników przyzna  si  do udzia u w machinacjach. 

Kapitan graj cej w lidze regionalnej dru yny SC Paderborn ujawni , e przed meczem 

Pucharu Niemiec z Hamburger SV 21 sierpnia 2004 r. (4:2) przyj  od nieznanego mu 

m czyzny o po udniowym wygl dzie 10.000 €. Zawieszony przez klub Waterink 

zaprzeczy , jakoby przed meczem poinformowa  o tym fakcie kolegów z dru yny. 

Dopiero dzie  po spotkaniu przekaza  ka demu z graczy po 500 €. Wed ug obro cy 

Paderbornu przekazuj cy pieni dze m czyzna nie próbowa  nak oni  go do 

symulowania w czasie meczu. W rzeczywisto ci Hoyzer przy stanie 0:2 podyktowa  po 

symulowanym przez Waterinka faulu jeden z dwóch nieuzasadnionych rzutów karnych 

dla Paderbornu i wyrzuci  z boiska protestuj cego przeciwko tej decyzji napastnika HSV 

Emile Mpenza. 

DFB musi si  t umaczy  

Tymczasem pod adresem DFB kierowane s  dania wyja nie , dlaczego Zwi zek nie 

zaj  si  z odpowiedni  konsekwencj  pierwszymi informacjami na temat 
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nieprawid owo ci. Pa stwowy operator zak adów sportowych Oddset potwierdzi  w 

o wiadczeniu dla prasy, e zawiadomi  DFB o nieprawid owo ciach 23 sierpnia 2004 r., 

czyli niespe na dwa dni po meczu pucharowym w Paderborn. Najpierw poinformowano 

Sekretarza Generalnego DFB, Horsta R. Schmidta. Kiedy ten poprosi  o zaj cie 

stanowiska na pi mie, Oddset jeszcze tego samego dnia wys a  do centrali Zwi zku 

telefaks b d cy tak e w posiadaniu agencji dpa. DFB potwierdzi  istnienie tego pisma 

ju  w miniony poniedzia ek. Oddset stwierdza w nim, e zarówno mecz w Paderborn, 

jak i inne s dziowane przez Hoyzera spotkanie – mecz ligi regionalnej mi dzy Eintracht 

Braunschweig - FC St. Pauli (3:2, 5 czerwca 2004 r.) – obstawiano nadzwyczaj wysoko i 

to tylko w Berlinie. Ju  wtedy operator zak adów sportowych dostrzeg  bezpo redni 

zwi zek mi dzy budz cymi w tpliwo ci decyzjami Hoyzera i nietypowym zachowaniem 

uczestników zak adów. 

Po ar w niemieckiej pi ce no nej rozprzestrzenia si  

S dziowski skandal - Prokuratura rozszerza ledztwo dotycz ce Hoyzera na ca e 

Niemcy. Min o jedena cie dni od momentu, kiedy zas u eni dzia acze z kierownictwa 

Niemieckiego Zwi zku Pi ki No nej (DFB) starali si  pomniejszy  wag  sprawy 

s dziego Hoyzera, przedstawiaj c j  jako godny po a owania jednostkowy przypadek. 

Po paru dniach, licznych spekulacjach i kilku zatrzymaniach skandal bukmacherski 

okrzykni to wydarzeniem na skal  lokaln  - Berlin jako stolica oszustów, berli ski lokal 

wyl garni  przest pczych machinacji. Tymczasem wydaje si , e równie  we 

frankfurckiej centrali DFB, gdzie wczoraj og oszono utworzenie „Specjalnej Komisji ds. 

Manipulacji Zak adami Bukmacherskimi i Meczami”, zorientowano si , e sprawa 

Hoyzera nie jest zjawiskiem lokalnym. 

W toku ledztwa sprawdza si  równie , jak  rol  odgrywa y wymienione wczoraj przez 

„Bild” osoby arbitrów: Jürgena Jansena (Essen), Dominika Marksa (Stendal) i Felixa 

Zwayera (Berlin) oraz graczy: Thijsa Waterinka, Alexandra Löbe, Georgija Donkova 

(wszyscy SC Paderborn), Tomislava Piplica (Energie Cottbus), Laurentiu Aureliana 

Reghecampfa (Alemannia Aachen), Steffena Karla, Markusa Ahlfa (Chemnitzer FC), 
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Ignaca Kresica i Torstena Bittermanna (Dynamo Dresden), a tak e Wielanda Zillera, 

wcze niej arbitra FIFA.  

Punkt zapalny Drezno - wed ug kolejnych informacji, podczas ledztwa prowadzonego 

w zwi zku z klubem Dynamo Drezno, pad o nazwisko bramkarza Ignjaca Kresica. W 

wywiadzie dla „Sächsische Zeitung” Chorwat przyzna , e kontaktowa  si  z jednym z 

podejrzanych, którzy zostali zatrzymani w pi tek w Berlinie oraz, e da  mu swój numer 

telefonu. „Nigdy nie chodzi o o zak ady. Nie wp ywa em nielegalnie na przebieg 

adnego spotkania. Mog  to zar czy ”. Na pocz tku poprzedniego sezonu Kresic by  

rzekomo szanta owany. Co dziwne, po awansie do drugiej ligi Kresic po pi tym dniu 

rozgrywek z w asnej woli zrezygnowa  z miejsca w bramce, zwalniaj c je tym samym 

Oliverovi Herberowi (wcze niej zawodnik Herthy). Obok Kresica na li cie osób 

obci anych przez Hoyzera znajduj  si  tak e Thorsten Bittermann oraz by y s dzia 

FIFY Wieland Ziller. 

Punkt zapalny Chemnitz: w klubie ligi regionalnej Chemnitzer FC o udzia  w 

manipulacjach podejrzani s  by y zawodnik Herthy Steffen Karl oraz Markus Ahlf. 

Punkt zapalny Cottbus: równie  Energie Cottbus musi zmierzy  si  z podejrzeniem o 

oszustwo. Na celowniku - Tomislav Piplica - uroczystego to mimo z o onego 

uroczystego o wiadczenia równowa nego przysi dze. Równie  Laurentiu Aurelian 

Reghecampf, obecnie w klubie Allemania, o wiadczy , e jest niewinny: „W aden 

sposób nie jestem uwik any w jakiekolwiek manipulowanie meczami”. 

Oddset domaga si  1 miliona € odszkodowania 

Operator zak adów sportowych Oddset szacuje swoje szkody powsta e w wyniku dwóch 

„ustawionych” meczów na milion €. Dzi ki wewn trznemu systemowi kontroli firma 

odkry a nieprawid owo ci w zwi zku z meczem Pucharu Niemiec SC Paderborn - 

Hamburger SV i spotkaniem ligi regionalnej Nord Eintracht Braunschweig - FC St. 

Pauli. W zwi zku z niezwykle wysokimi stawkami system kontroli, który dzia a w 

monachijskiej centrali Oddset i rejestruje oraz sprawdza wszystkie zak ady, zwróci  

uwag  firmy na wygran  Paderbornu w meczu pucharowym 21 sierpnia minionego roku. 
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Oddset o swoich spostrze eniach poinformowa  pisemnie DFB, wskazuj c równie  na 

nieprawid owo ci w zwi zku z meczem ligi regionalnej Braunschweig - St. Pauli (5 

czerwca 2004 r.). 
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Do wiadczenia Wydzia u do Walki z Korupcj  KWP we Wroc awiu w 

zwalczaniu korupcji w profesjonalnych zawodach sportowych, na 

podstawie prowadzonego ledztwa 

Korupcja jest zjawiskiem powszechnym, wyst puj cym na ca ym wiecie. Wpisa a si  

tak e w pejza  Polski. Dotyczy niemal wszystkich sfer ycia, dlatego nie jest problemem 

tylko organów cigania, ale powa nym zagadnieniem spo ecznym.  

Wydzia  do Walki z Korupcj , który powsta  1 maja 2004 r., zosta  powo any przede 

wszystkim do ochrony ekonomicznych interesów pa stwa. Skuteczno  podejmowanych 

przez wydzia  dzia a  zale y jednak w du ym stopniu równie  od wiadomo ci 

spo ecznej. Dlatego przedsi wzi cia wydzia u polegaj  tak e na jej kszta towaniu 

poprzez wspieranie wszystkich inicjatyw zwi zanych z prewencj  korupcyjn .  

Do wiadczenia zdobyte podczas ledztwa w sprawie korupcji w sporcie pokaza y, e 

nale y szerzej spojrze  na to przest pcze zjawisko. Osoby bior ce udzia  w tym 

procederze tworzy y zorganizowan  grup , której celem by o pope nianie przest pstw, 

polegaj cych na wr czaniu lub przyjmowaniu apówek wed ug przyj tego podzia u ról i 

zada . Nale y zaznaczy , e polska Policja z jednej strony prowadzi czynno ci oficjalne 

- procesowe pod nadzorem lub na zlecenie prokuratury, z drugiej za  dzia ania niejawne 

- operacyjne, które podejmuje z w asnej inicjatywy. Podstawowe dzia ania operacyjne 

podejmowane s  przez policjantów za zgod  i wiedz  prze o onych - kierowników 

komórek. Zasady i formy prowadzenia czynno ci operacyjnych reguluj  zarz dzenia 

Komendanta G ównego Policji. Ofensywne przedsi wzi cia operacyjne, takie jak: 

kontrola operacyjna (pods uch), zakup kontrolowany, w tym kontrolowane wr czenie 

korzy ci maj tkowej czy przesy ka niejawnie nadzorowana, unormowane s  przez 

ustaw  o Policji i poddane ocenie i kontroli prokuratora, a w przypadku pods uchu nawet 

s du. Najpro ciej rzecz ujmuj c, czynno ci operacyjne prowadzone s  w celu 

zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania czynów zabronionych oraz wykrywania i 

cigania ich sprawców. Polegaj  one na ustaleniu, czy dosz o do przest pstwa, a w 

przypadku jego stwierdzenia zmierzaj  - za pomoc  ró nych metod i rodków - do 



Zygmunt Skwierawski i Anna Bugla: Do wiadczenia Wydzia u do Walki z Korupcj  

 w profesjonalnych zawodach sportowych, na podstawie prowadzonego ledztwa 

Korupcja w pi ce no nej 80

zebrania materia u dowodowego, na podstawie którego wszczynane s  post powania 

przygotowawcze. Istota czynno ci operacyjnych polega na ich niejawno ci. To daje 

przewag  policji - „u piona” czujno  przest pców powoduje, e pope niaj  oni b dy. 

W przypadku oficjalnych czynno ci procesowych sprawcy prowadz  samokontrol , 

przygotowuj  lini  obrony, ustalaj  wspólne wersje wydarze . Wprawdzie s  takie 

zdarzenia przest pcze, w których od razu wszczyna si  oficjalne post powanie 

przygotowawcze. Czynno ci operacyjne mo na jednak wdro y  zawsze, na ka dym 

etapie post powania przygotowawczego, tak e po jego zako czeniu, je eli przewiduje 

si  mo liwo  ujawnienia w tków nie uj tych w procesie.  

Bardzo wa nym momentem w polskim ustawodawstwie by y zmiany w prawie karnym 

obowi zuj ce od 1 lipca 2003r., dostosowuj ce polskie prawo do wymogów unijnych, 

które umo liwi y skuteczniejsze zwalczanie przest pczo ci korupcyjnej.  Ustawodawca 

dostrzeg  zagro enie korupcj  niemal we wszystkich obszarach ycia publicznego 

naszego Pa stwa. Szczegó owo zdefiniowana zosta a osoba pe ni ca funkcj  publiczn , 

bo tylko taka odpowiada za przest pstwo sprzedajno ci. Zmodyfikowane zosta y 

istniej ce typy przest pstw - korzy  maj tkowa, korzy  osobista, ponadto dodano 

nowe: korupcj  wyborcz , korupcj  w obrocie gospodarczym (czyli w sektorze 

prywatnym) oraz korupcj  w dziedzinie profesjonalnych zawodów sportowych. 

Dostrze enie znamion zachowa  korupcyjnych w dziedzinie profesjonalnych zawodów 

sportowych stworzy o mo liwo  rozpracowania tego rodowiska i ujawnienia afery 

sportowej.  Sport profesjonalny jest bowiem rodzajem dzia alno ci gospodarczej, w 

której osi gane s  znaczne zyski. Nie sposób wi c nie zauwa y  podobie stwa 

przypadków korupcji w tym obszarze ludzkiej aktywno ci do przejawów korupcji w 

administracji publicznej oraz korupcji w obrocie gospodarczym. W zwi zku z tym 

ingerencja prawa karnego w obszar sportu profesjonalnego sta a si  konieczna. 

Regulacja chroni przede wszystkim uczciwo  zawodów sportowych, które powinny 

odbywa  si  zgodnie z zasad  fair play - przy przestrzeganiu przepisów prawa i zasad 

rywalizacji sportowej reguluj cych dan  dziedzin  sportu. Ponadto, z racji swojego 

umiejscowienia w rozdziale grupuj cym przest pstwa przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu, przepis ten chroni zasady prawid owego funkcjonowania obrotu 

gospodarczego oraz uczciwy obrót w warunkach gospodarki rynkowej. 

Bardzo istotn  zmian , wprowadzon  wspomnian  nowelizacj  jest klauzula 

niekaralno ci, która amie solidarno  mi dzy podmiotami dzia alno ci przest pczej. 

Chodzi tu o sytuacj , gdy „daj cy” apówk  o fakcie jej wr czenia zawiadomi  organ 

cigania jeszcze przed wszcz ciem post powania przygotowawczego w tej sprawie i sam 

dobrowolnie ujawni  wszystkie istotne okoliczno ci. Innymi s owy - ka da osoba, która 

wr czy a korzy  maj tkow  lub osobist , a korzy  ta zosta a przyj ta, mo e bez 

adnych dla siebie konsekwencji powiadomi  o tym fakcie organy cigania, pod 

warunkiem, e ujawni wszystkie istotne okoliczno ci sprawy. 

Wcze niej odpowiedzialno  karn  ponosi a zarówno ta osoba, która wr cza a apówk  

jak i ta, która j  otrzymywa a. W zwi zku z tym adna ze stron nie by a zainteresowana 

ujawnieniem przest pstwa, co utrudnia o jego wykrywanie, a tak e identyfikacj  

obszarów zagro onych korupcj  i ocen  skali tego zjawiska. Takie uregulowanie prawne 

powodowa o jednak przede wszystkim tworzenie solidarno ci pomi dzy podmiotami, 

czyni o zupe nie bezkarnymi funkcjonariuszy publicznych, którzy cz sto dali korzy ci 

i uzale niali wykonanie czynno ci s u bowych od ich otrzymania. 

Do  istotne zmiany pojawi y si  równie  w ustawie o Policji. Wprowadzono mo liwo  

kontrolowanego przyjmowania lub wr czania korzy ci maj tkowych wówczas, gdy 

funkcjonariusz Policji uzyska  wiarygodn  informacj  wiadcz c  o zaistnieniu korupcji. 

Ustawodawca t  niejawn  czynno  operacyjn  poddaje kontroli prokuratora, który 

akceptuje lub odmawia zatwierdzenia wniosku sporz dzonego w takiej sprawie. Na 

funkcjonariuszach Policji spoczywa odpowiedzialno  sprawdzenia i oceny 

wiarygodno ci informacji, a tak e ród a jej pochodzenia. Ponadto policjanci s  

odpowiedzialni za przygotowanie operacji. Celem jej jest weryfikacja wiarygodnej 

informacji o przest pstwie, ustalenie sprawców i uzyskanie dowodów przest pstwa. 

Przyj to zasad , e kontrolowane wr czanie apówki stosuje si  wtedy, gdy osoba 

zawiadamiaj ca uczestniczy a w sytuacji korupcyjnej tzn. sama wr cza a korzy  lub 

gdy dano od niej korzy ci maj tkowych, a ona poinformowa a o tym fakcie organy 

cigania. W takim przypadku osoba ta korzysta te  z klauzuli bezkarno ci. 
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Niejawne, ofensywne czynno ci operacyjne takie jak: kontrola operacyjna (pods uch), 

kontrolowane wr czenie apówki, zakup kontrolowany i przesy ka niejawnie 

nadzorowana mo na podejmowa  tylko w stosunku do niektórych, szczególnie 

gro nych, przest pstw, które umieszczone s  w katalogu ustawy o Policji. W spisie tym 

uwzgl dnione zosta y prawie wszystkie przest pstwa korupcyjne.  

Opisane zmiany w kodeksie karnym, ustawie o Policji oraz wprowadzenie Strategii 

Antykorupcyjnej, której efektem jest mi dzy innymi powstanie specjalistycznych 

komórek do walki z korupcj , stworzy y warunki do profesjonalnego cigania tego 

przest pstwa.  

Nale y zaznaczy , e zjawisko tzw. ustawiania meczów by o powszechnie znane. 

Awanse niektórych klubów sportowych by y efektem kupienia wyniku a nie 

rzeczywistych umiej tno ci zespo u. Handlowanie by o op acalne, wi za o si  z 

osi ganiem wymiernych korzy ci, w tym finansowych. Kluby sportowe osi gaj  

bowiem wp ywy m. in. od sponsorów, z praw do transmisji meczów oraz ze sprzeda y 

biletów. Awans danego klubu do wy szej ligi, jak równie  utrzymanie si  w lidze 

powoduj , e klub bierze udzia  w ró nego rodzaju rozgrywkach krajowych i 

mi dzynarodowych. Daje mu to mo liwo  osi gania z tego tytu u du ych profitów. 

Korupcja w sporcie zakorzeni a si  bardzo g boko i trwa a tak d ugo, e ustawodawca 

na o y  sankcje prawne na korupcj  w profesjonalnych zawodach sportowych, licz c na 

to, e odpowiednie narz dzia prawne u atwi  ujawnienie i wykrycie tego przest pstwa. 

Trzeba bowiem pami ta , e w tym przypadku chodzi o o do  hermetyczne 

rodowisko, co dodatkowo utrudnia o zebranie dowodów i wykrycie sprawców. 

Sprawa korupcji w sporcie sta a si  g o na i szeroko komentowana po ukazaniu si  

artyku u w popularnej prasie. Z dziennikarskiego doniesienia wynika o jednoznacznie, 

e publicy ci uzyskali do  szczegó owe informacje wiadcz ce o jawnej przest pczo ci 

w tym rodowisku. Opisywane zachowania dzia aczy, pi karzy i s dziów w Klubie 

Sportowym Polar Wroc aw wskazywa y na dzia ania przest pcze, wobec których organy 

cigania nie mog y pozosta  oboj tne. W maju 2004 r., po ukazaniu si  wspomnianej 

publikacji prasowej, w Wydziale do Walki z Korupcj  wszcz to post powanie 

przygotowawcze w sprawie afery korupcyjnej. 
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Post powanie rozpocz to bez czynno ci sprawdzaj cych, uznaj c materia  prasowy za 

dowód wystarczaj co powa ny do natychmiastowego przeprowadzenia ledztwa. 

Przedmiotem by  mecz o mistrzostwo II ligi pi ki no nej, rozegrany pomi dzy zespo ami 

KS Polar Wroc aw a KS Zag bie Lubin we Wroc awiu. Zachodzi o uzasadnione 

podejrzenie, e zawodnicy klubu Polar Wroc aw przyj li korzy  maj tkow  w zamian 

za nieuczciwe zachowanie, maj ce wp yw na wynik tego meczu. W sprawie tej 

inicjatywa „ustawiania” meczów wychodzi a od pi karzy dru yny zainteresowanej 

wygran  oraz dru yny przeciwnej, dla której „sprzedany” mecz nie oznacza  spadku w 

tabeli. Natomiast celowo, wiadomie przegrywaj c mogli bez adnego wysi ku 

dodatkowo zarobi . Same oferty sk adane by y tak e przez zawodników innych dru yn, 

nie zainteresowanych wynikami rozgrywek. Ich rola polega a na po redniczeniu w 

kupieniu lub w sprzeda y konkretnego meczu. Na takim po rednictwie mo na te  by o 

nie le zarobi , czasami nawet od dwóch stron. 

Przes uchania wszystkich cz onków klubów i inne czynno ci procesowe nie przynios y 

adnego efektu. le poj ta solidarno  zawodowa i zmowa milczenia nie pozwoli y na 

jakikolwiek rozwój sprawy. Zebrano bardzo ubogi, poszlakowy materia  dowodowy. 

Wtedy zdecydowano si  na podj cie wielokierunkowych ofensywnych przedsi wzi  

operacyjnych w celu rozpracowania korupcji w pi ce no nej. To ewidentne przest pstwo 

opisane w kodeksie karnym, które dodatkowo rozegra o si  na oczach wielu ludzi, a 

przede wszystkim bezradno  organów cigania wobec sprawców, którym nie mo na 

by o udowodni  winy, stanowi a siln  motywacj  do zdecydowanego, dalszego 

dzia ania. 

Podj te czynno ci operacyjne dostarczy y wiele cennych informacji na temat rodowiska 

zwi zanego z futbolem. Dla rozwoju sprawy wa nym elementem by o przeanalizowanie 

pod ró nym k tem meczów, wobec których zachodzi o podejrzenie, e zosta y 

„sprzedane”. Zestawienie wniosków z przeprowadzonych bada , w sposób przejrzysty 

obrazowa o dzia alno  zorganizowanej grupy. rodowisko nie do , e by o lojalne i 

hermetyczne, to jeszcze wypracowa o zakamuflowany, oparty na grypsach sposób 

porozumiewania si , co powa nie utrudnia o ledztwo. Zdo ano jednak dzi ki metodom 
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operacyjnym rozszyfrowa  „s owa klucze” i stworzy  s ownik slangu, jakim pos ugiwali 

si  przest pcy.  

Wiedza na temat mechanizmu przest pczego procederu i osób w nim uczestnicz cych 

by a ju  do  rzetelna, ale wci  by a to tylko wiedza operacyjna. Materia  dowodowy 

by  raczej w t y i trudno by o przedstawi  komukolwiek zarzuty. Brakowa o chocia  

jednego niezbitego dowodu na to, e wnioski wyci gni te ze mudnych bada  i analiz s  

prawdziwe. 

Uda o si  jednak doprowadzi  do sytuacji, w której prezes jednego z klubów 

zdecydowa  si  ujawni  przest pcze mechanizmy funkcjonuj ce w dziedzinie 

profesjonalnych zawodów sportowych oraz wskaza  osoby zaanga owane w ten 

proceder. To by  prze omowy moment w ca ej sprawie. 

Korzystaj c z klauzuli bezkarno ci prezes klubu z o y  szczegó owe zeznania, w których 

szczegó owo opisa  korupcj  w ród s dziów i pi karzy I ligi pi ki no nej oraz 

przedstawi  sposób rozliczania wr czanych im apówek. Z zezna  wynika o, e 

pieni dze przeznaczane na ten cel by y rozliczane przez kluby jako premie dla pi karzy, 

którzy faktycznie ich nie otrzymywali, a jedynie podpisywali listy p ac. Prezes przyzna  

si  te  do tego, e sam wielokrotnie wr cza  apówki za wygranie lub zremisowanie 

meczu. Mia o si  to odbywa  za po rednictwem jednego z s dziów pierwszoligowych 

oraz dzia acza sportowego ze l ska.  

wiadek zdecydowa  si  na ujawnienie przest pstwa z pobudek osobistych i etycznych. 

Sam nie chcia  ju  d u ej bra  udzia u w procederze, jednocze nie zdawa  sobie spraw , 

e je li zrezygnuje z „kupowania” pozycji w lidze, to jego klub - mimo sportowych 

ambicji - przestanie zupe nie si  liczy . Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e by  to 

samonap dzaj cy si  proceder: wytworzono pewien uk ad, a kto nie chcia  w niego 

wej , ten wypada  z gry. W tym kontek cie decyzj  ujawnienia manipulacji i powi za  

nale y uzna  za bardzo odwa n . Prezes wiedzia  bowiem, e ujawniaj c mroczne kulisy 

polskiego futbolu - najbardziej popularnej dyscypliny sportowej w naszym kraju, narazi 

si  ca emu rodowisku pi karskiemu. Sam zosta  wmanewrowany w uk ad przez 

poprzedniego prezesa, który takie przest pcze praktyki stosowa , cho  by  

zaanga owanym, ambitnym sportowcem i zale a o mu klubie. 
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Uzyskana wiedza oraz zeznania z o one przez prezesa klubu da y podstaw  do 

zastosowania czynno ci w formie kontrolowanej apówki. Z zezna  wynika o bowiem 

jednoznacznie, e jeden z s dziów pierwszoligowych w zamian za okre lone kwoty, 

za atwia korzystne rozstrzygni cia meczów i awanse do wy szych lig.  

Przy wr czaniu kontrolowanej apówki w kwocie 100.000 z  zatrzymano na gor cym 

uczynku znanego s dziego 1 - ligowego, a wkrótce po tym wspó dzia aj cego z nim 

dzia acza sportowego, którego pomoc polega a na ustaleniu g ównego sk adu 

s dziowskiego i przekazaniu arbitrom cz ci pieni dzy. Na wniosek Policji obaj zostali 

tymczasowo aresztowani na okres 3 miesi cy. 

Materia  dowodowy zebrany podczas realizacji kontrolowanej apówki pozwoli  równie  

przedstawi  zarzut korupcji sportowej innemu s dziemu 1 ligi pi ki no nej, którego 

pomoc mia a polega  na tendencyjnym s dziowaniu w zamian za korzy  finansow . 

Wyja nienia zatrzymanych dostarczy y bogatej i szczegó owej wiedzy na temat 

mechanizmów ustawiania meczów, która jednak z uwagi na tocz ce si  nadal ledztwo 

nie mo e by  ujawniona.  

W toku prowadzonego post powania ustalono, i  poznany mechanizm jest 

prawdopodobnie powszechnie stosowany przez innych dzia aczy sportowych. Na 

korzystnych wynikach zale a o przede wszystkim dru ynom, którym grozi  spadek do 

ni szych lig i tym, które chcia y gra  w pucharach europejskich. Gra w pucharach 

wi za a si  z popraw  sytuacji materialnej klubu, natomiast spadek do ni szej ligi 

oznacza  powa ne straty finansowe. 

W wyniku przes ucha  wiadków i podejrzanych, analiz materia u oraz zastosowania 

innych, niejawnych metod pracy operacyjnej ustalono niezbicie, e figuranci sprawy 

tworz  zorganizowan  grup  przest pcz , która charakteryzuje si  wyra nym podzia em 

ról i zada  podczas realizacji poczyna  przest pczych. Mimo kilku akcji, podczas 

których zatrzymano ju  niektórych cz onków tej grupy i zastosowano wobec nich rodki 

zapobiegawcze mi dzy innymi w postaci tymczasowych aresztowa , proceder 

przest pczy, polegaj cy na kupowaniu wyników meczy, nadal trwa . Jego szczegó y 

omawiane by y przez figurantów bezpo rednio lub przez telefony komórkowe. Podj te 
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przedsi wzi cia operacyjne i w oparciu o nie dzia ania procesowe pozwoli y na zebranie 

materia u dowodowego obci aj ce kolejnych dzia aczy sportowych. 

W zwi zku z tym, e ledztwo nabiera o coraz szybszego tempa, a wyja nienia 

kolejnych zatrzymanych ujawnia y nowe okoliczno ci sprawy oraz osoby w ni  

uwik ane, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wroc awiu, 

nadinspektora Andrzej Matejuka, aktualnie Komendanta G ównego Policji, w czerwcu 

2006 r. powo ano specjaln  grup  operacyjno - ledcz . Funkcjonariuszom stworzono 

odpowiednie zaplecze logistyczne, wyposa ono ich w rodki i narz dzia techniczne 

niezb dne do sprawnej i skutecznej pracy wykrywczej. Wykonywali oni czynno ci 

procesowe, operacyjne oraz systematyczne prace analityczne. Stworzono kilkadziesi t 

analiz kryminalnych, które zawiera y zestawienia spotka  pi karskich rozgrywanych 

przez poszczególne kluby, sk ady s dziowskie, sk ady obserwatorów oraz wyja nienia 

podejrzanych dotycz ce poszczególnych meczów. Ogó em w 80 analizach uj to oko o 

4000 meczów rozegranych przez oko o 40 dru yn i s dziowanych przez 40 s dziów. 

Warto doda , i  wykonanie jednej analizy dotycz cej dru yny uwik anej w dzia ania 

korupcyjne zajmowa o oko o 2 tygodni. 

Kolejnym prze omowym momentem w post powaniu by o zatrzymanie Ryszarda F., 

pseudonim „Fryzjer” - wieloletniego dzia acza sportowego oraz cz onka WZPN, twórcy 

zespo u Amika Wronki. Inicjowa  on korupcj  na ró nym szczeblu ligowym 

wspó pracuj c z kilkoma s dziami sportowymi I, II i III ligi oraz z obserwatorami. 

Przedstawiono mu mi dzy innymi zarzut kierowania zorganizowan  grup  przest pcz , 

której celem by o przyjmowanie i wr czanie korzy ci maj tkowych i osobistych w 

zamian za nieuczciwe zachowania maj ce lub mog ce mie  wp yw na wynik 

profesjonalnych zawodów sportowych wszystkich szczebli rozgrywek pi karskich. 

Kolejne zarzuty dotyczy y pope nienia przest pstwa udzielenia wielu obietnic wr czenia 

korzy ci maj tkowych i osobistych jak równie  osobistego wr czenia takich korzy ci. 

Podejrzany nie przyzna  si  do zarzucanych mu czynów. Zastosowano wobec niego 

rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, które trwa o przez okres 

15 miesi cy. Zatrzymano równie  kilka osób ci le wspó pracuj cych z Ryszardem F.  
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Nale y zaznaczy , e Ryszard F. by  znan  postaci  w rodowisku sportowym.. 

Uchodzi  za osob  wa n  i wp ywow . Liczyli si  z nim nie tylko sportowcy, ale i osoby 

publiczne spoza rodowiska pi karskiego. Cho  jest on prostym cz owiekiem, z 

wykszta cenia fryzjerem, mia  talent do nawi zywania kontaktów oraz uzyskiwania 

wp ywów.  

W sumie zarzuty korupcji w sporcie przedstawiono dotychczas 110 osobom - s dziom 

pi karskim, obserwatorom i dzia aczom sportowym, w tym cz onkowi Wydzia u 

Dyscypliny PZPN. Obecnie trwaj  dzia ania ledcze i operacyjne zmierzaj ce do 

przygotowania kolejnego materia u dowodowego, który pozwoli przedstawi  zarzuty 

kolejnym osobom bior cym udzia  w przest pczym procederze.  

Osi gni cia Policji w rozpracowaniu korupcji w polskiej pi ce no nej cieszy y si  

ogromnym zainteresowaniem mediów. Dziennikarze na bie co przekazywali opinii 

publicznej i komentowali poszczególne sukcesy. Nie szcz dzili s ów krytyki pod 

adresem rodowiska pi karskiego, napi tnowali przest pcze zachowania, domagali si  

wyja nie , liczyli na reakcj  PZPN. Wyniki rozpracowywania afery pi karskiej 

interesowa y te  spo ecze stwo. Na bie co ledzono doniesienia dziennikarskie i liczne 

konferencje prasowe po wi cone tej sprawie. Natomiast PZPN niech tnie wypowiada  

si  na temat patologii w pi ce no nej. Przedstawiciele zwi zku nie czuli si  winni 

zaniedba  czy niedopatrze . Odcinali si  od skandalu i nie poczuwali si  do 

odpowiedzialno ci. Rzadko pada y z ich ust s owa oburzenia czy krytyki wobec 

sprawców przest pstwa. Zachowywali si  - w ich odczuciu - lojalnie i „kole e sko”. O 

niczym nie chcieli przes dza , ani niczego zmienia , cho  spo ecze stwo liczy o na 

zaj cie stanowiska, podj cie radykalnych kroków, wdro enie programu naprawczego. 

Oczywi cie nikt nawet nie wspomnia  o odwo aniu kogokolwiek z PZPN, nikt te  nie 

poda  si  do dymisji.  

Wroc awski Wydzia  do Walki z Korupcj  realizowa  wiele spraw w ró nych 

rodowiskach zawodowych, wielokrotnie w rodowisku lekarzy czy urz dników. adna 

z grup zawodowych nigdy nie napi tnowa a apówkarzy wywodz cych si  z jej kr gów. 

Koledzy chc  by  lojalni, niech tnie krytykuj  czy oceniaj  przest pcze zachowanie, 

niech tnie te  pomagaj  Policji. Zdarza o si  nawet, e próbowano t umaczy  
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przest pcze zachowania, wi cej: broniono kolegów przed zarzutami czy krytyk , 

usprawiedliwiaj c pope niane przest pstwa ich z  sytuacj  finansow  lub eksponuj c 

zalety skorumpowanej osoby. wiadczy to o niskiej jeszcze wiadomo ci spo ecze stwa 

i le poj tej solidarno ci zawodowej. By  mo e wskazuje to te  na uwik anie autorów 

takich reakcji w sytuacje korupcyjne i strach przed ich ujawnieniem.  

rodowiskom zawodowym, niezale nie od tego, czy mówimy o sporcie, s u bie zdrowia 

czy administracji, afery korupcyjne najwyra niej nie przeszkadzaj . Nie oceniaj  ich 

negatywnie, wydaj  si  nie dostrzega , e le wp ywaj  one na odbiór danej grupy 

zawodowej przez opini  publiczn . Nie rozumiej , e korupcja pope niona przez 

konkretn  osob  rzuca negatywne wiat o na wszystkich przedstawicieli danego 

rodowiska, równie  tych, którzy swój zawód wykonuj  niezwykle uczciwie.  
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Trójk t oszustwa 

Zwalczanie zorganizowanych form oszustw bukmacherskich w pi ce no nej 

W m odo ci cz owiek wierzy, e uda mu si  zmusi  szcz cie. Potem trzeba si  zmusza , 

eby w szcz cie uwierzy . 

Salvatore Quasimodo 

 

Po skazaniu Roberta Hoyzera i Ante Sapiny w listopadzie 2005 r. wielu dzia aczy i 

mened erów pi karskich mia o nadziej , e skandal zwi zany z nielegalnymi zak adami 

bukmacherskimi sko czy  si  raz na zawsze i mo na b dzie wkrótce, zanim wiat na 

kilka miesi cy pojawi si  „w go cinie u przyjació ” [„ wiat w go cinie u przyjació ” to 

oficjalne motto Mistrzostw wiata w pi ce no nej w 2006 r. - przyp. t um.], wróci  do 

codzienno ci, zapominaj c o wszystkim. Liczne przypadki ró nych nieprawid owo ci 

wskazuj  jednak, e tzw. match-fixing [„ustawianie” meczów - przyp. t um.] jest 

powa nym problemem na ca ym wiecie, nawet je li nie pojawiaj  si  u nas takie 

wynaturzenia jak w Chinach, gdzie publiczno  niemal ca kowicie bojkotuje rozgrywki 

Super League. Skali tego zjawiska nie uwzgl dniaj  media, koncentruj c si  niemal 

wy cznie na pojedynczych zdarzeniach. Nieodzowne jest przeprowadzenie starannej, w 

pewnym sensie nawet kryminalistycznej, analizy strukturalnej i opracowanie na jej 

podstawie obszernej koncepcji dzia a  prewencyjnych. 

Analiza, która t umaczy podatno  wiata futbolu na manipulacje zwi zane z zak adami 

bukmacherskimi ogólnym zepsuciem, chciwo ci  chorwackiego gracza czy te  ch ci  

zaistnienia pn cego si  po szczeblach kariery arbitra jest zdecydowanie zbyt p ytka. 

Jednostki, które zawsze i bez wyj tku post puj  uczciwie, stanowi  odst pstwo od 

normy. Nale y podkre li , e o istnieniu przest pczo ci zorganizowanej, w 

szczególno ci przest pczo ci gospodarczej, decyduj  trzy czynniki, zwane trójk tem 

oszustwa:  

- okazja,  
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- pokusa lub przymus,  

- umiej tno  wewn trznego usprawiedliwienia czynu (zwana w kryminologii technik  

neutralizacji). 

Ten trójk t oszustwa, stworzony w latach pi dziesi tych ubieg ego wieku przez 

ameryka skiego kryminologa Donalda R. Cresseya11, sprawdza si  zarówno w pracy 

dochodzeniowo - ledczej, jak równie  podczas tworzenia i wprowadzania instrumentów 

prewencyjnych. Zidentyfikowanie tych sk adników maj tkowych organizacji, które 

mo na uzyska  w atwy sposób i przy minimum wysi ku przest pczego, pomaga pozna  

sposób my lenia sprawców. Z drugiej strony model ten pozwala na implementacj  

skutecznych narz dzi prewencyjnych przez zmian  wewn trznych struktur i procesów. 

Firmy bukmacherskie, kluby pi karskie, DFB [Deutscher Fußball-Bund - Niemiecki 

Zwi zek Pi ki No nej - przyp. t um.] i FIFA s , jak inne przedsi biorstwa, 

odpowiedzialne za eliminacj  czynników u atwiaj cych pope nienie przest pstwa. 

Mo na na przyk ad zmniejszy  podatno  zawodników i s dziów na nieuczciwe 

propozycje przez uczulanie ich na to zjawisko. Nie da si  jednak zmieni  dwóch cech 

meczów pi karskich - kiepskiej gry i przypadku, które z zewn trz trudno odró ni  od 

manipulacji. 

Perspektywa pi karza i s dziego 

W ród elementów trójk ta oszustwa widzianego z perspektywy zawodników i arbitrów 

mo na wyró ni  kilka najwa niejszych kwestii. 

Tzw. haki. Pi karze stanowi  dla mafii bukmacherskiej idealny cel dzia a  okre lanych 

potocznie jako wabienie, tzn. pocz tkowo niezauwa alne uzale nianie, polegaj ce na 

udzielaniu ró nych korzy ci bez dania w zamian adnego wiadczenia. Niewielkie 

do wiadczenie yciowe, przecenianie w asnej warto ci w zwi zku z du ym 

zainteresowaniem mediów, szybko osi gni ta zamo no , fascynacja symbolami statusu, 

takimi jak drogie zegarki czy szybkie auta, oraz bywanie w dyskotekach sprawiaj , e 

                                                           
11 Por.: Donald R. Cressey, Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of 

Embezzlement (Pieni dze innych ludzi. Badania w zakresie spo ecznej psychologii 
malwersacji), N.J. Montclair, Patterson Smith Publishing, 1973 r. (reprint). 
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zawodnicy stanowi  szczególnie atwy up dla przest pców, którzy z regu y pierwsi 

wychodz  z inicjatyw . Po przekazaniu pieni dzy nie ma odwrotu. Ten, o którego 

wzgl dy wcze niej zabiegano, staje si  wykonawc  rozkazów, a pokusa zmienia si  w 

przymus - tego rodzaju szanta  to typowa forma korupcji. W Belgii metod  wywierania 

nacisku na pi karzy by y podobno nawet ich wizyty w domach publicznych oraz zdj cia 

dokumentuj ce te sytuacje.  

Urok szybkich pieni dzy. Ch  szybkiego zysku, która mo e by  bod cem do 

pope nienia przest pstwa, ma tak e g bsze przyczyny: 

- przede wszystkim krótki czas trwania kariery,  

- zawsze istniej ce ryzyko kontuzji,  

- brak lojalno ci wobec klubu wynikaj cy z cz stych transferów.  

Przeprowadzone przez dwóch rostockich doradców finansowych badanie zmian 

zamo no ci 150 zawodowych pi karzy w latach 1997 — 2003 pokaza o, e jedynie 9%. 

z nich nie musia o pracowa  po zako czeniu kariery, podczas gdy 23% by o nadmiernie 

zad u onych, a pozostali zmuszeni byli czerpa  dochody z innych róde 12. Do dwóch 

ostatnich grup nale  przede wszystkim zawodnicy ligi okr gowej i arbitrzy s dziuj cy 

niezawodowo lub nieodp atnie. Andy Biermann, do czasu odniesienia kontuzji 

wschodz ca gwiazda klubu Hertha BSC, powiedzia  kiedy , e „przyczyn  ustawiania 

meczów bywa nawet zwyk a frustracja, spowodowana tym, i  wielu zawodników wie, e 

nie s  du o gorsi od zawodowców z Bundesligi, którzy jednak yj  wystawniej”13. 

Przyzwyczajenie do friendly match-fixing. W tocz cej si  aktualnie dyskusji dotycz cej 

technik neutralizacji zjawisk korupcyjnych zwykle nie dostrzega si  efektu wywo anego 

przez friendly match-fixing. Chodzi tu o szczególnie cz ste w ni szych ligach ustalanie 

przez kluby wyników meczów pod koniec sezonu, zwykle za przyzwoleniem trenerów i 

dzia aczy klubowych. W ten sposób dru yna, która ma ju  zapewniony awans, pozwala 

wygra  w ostatnim meczu sezonu dru ynie zagro onej spadkiem. W przysz o ci mo e 

                                                           
12 Por. Michael Dauert, Christian Dauert, Geld schießt Tore: Was Fußballprofis über Geldanlage 

wissen wollen! (Bramki strzelaj  pieni dze. Co zawodowi futboli ci powinni wiedzie  o 
lokowaniu pieni dzy), Books on Demand, 2003 r. 

13 Por. Im Abstiegskampf (Broni c si  przed spadkiem), „Die Zeit” 6/2005 r. 
www.zeit.de/2005/06/Fussball_2f_Markus_Merk. 
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si  ona zrewan owa  tym samym lub wyp aci  odszkodowanie finansowe. Tego rodzaju 

praktyki powoduj  stopniowe i niedostrzegalne przyzwyczajenie si  do manipulowania 

meczami oraz spadek poczucia nieuczciwo ci. Zawodnicy dochodz  do wniosku, e 

dzi ki takim manipulacjom mog  nawet zarobi  dodatkowe pieni dze - ich pó niejsza 

podatno  na przekupstwo nie powinna zatem nikogo dziwi . 

Rola dzia aczy klubowych i zwi zkowych. Do neutralizacji w asnych zachowa  

kryminalnych najbardziej przyczynia si , budz ca niekiedy w tpliwo ci, dzia alno  

niektórych mened erów i dzia aczy sportowych. Mo na przyj  za pewnik, e 

zachowanie kadry kierowniczej organizacji - zarówno to pozytywne, jak i negatywne - 

jest wzorcem, którego si a oddzia ywania na ni sze szczeble jest nie do przecenienia14. 

Dlatego te  skuteczna prewencja jest prawie niemo liwa bez ustanowienia pozytywnego 

przyk adu do na ladowania, co wymaga oby zmiany zachowania niektórych osób 

stoj cych na czele klubów i zwi zków. 

Dwuznaczna rola agentów sportowych. Na temat roli agentów i doradców sportowych 

napisano wiele, równie  w dosadnych s owach, nie pozostawiaj c suchej nitki na tym 

specyficznym zawodzie15. W zwi zku ze skandalem wokó  fa szowania wyników 

meczów, dokonanego przypuszczalnie przez Reinera Calmunda, cz sto pojawia o si  

nazwisko Volkera Graula, agenta pi karskiego podejrzewanego o po redniczenie w ca ej 

operacji16. Do tej pory nie dostrzegano jednak faktu, e agenci i doradcy sportowi 

odgrywaj  wa n  rol  w zorganizowanych dzia aniach korupcyjnych, pe ni c funkcj  

                                                           
14 W kwestii technik neutralizacji stosowanych przez przest pców gospodarczych patrz: Roland 

Hefendehl, Neutralisationstechniken bis in die Unternehmensspitze: Eine Fallstudie am Beispiel 
Ackermann (Techniki neutralizacji a  po szczebel kierowniczy przedsi biorstwa: Analiza 
przypadku na przyk adzie Ackermanna), [w:] „Monatsschrift für Kriminologie und 
Strafrechtsreform” (Miesi cznik kryminologii i reformy prawa karnego) 6/2005 r., s. 444 i nast. 

15 Obszerniej na ten temat pisze Fred Sellin, Das schmutzige Spiel: Intrigen, Skandale und 
Machenschaften im deutschen Fußball (Nieczysta gra: intrygi, skandale i machinacje w 
niemieckiej pi ce no nej), Bertelsmann, 2006 r. s. 105 i nast. 

16 Wiosn  2006 r. pojawi o si  podejrzenie, e Reiner Clamund, by y mened er klubu Bayer 
Leverkusen, zap aci  Volkerowi Graulowi ok. 580.000 €, które ten w wi kszo ci mia  przekaza  
graczom klubu Arminia Bielefeld jako apówk , aby zapewni  zagro onemu spadkiem 
Bayerowi Leverkusen zwyci stwo w decyduj cym meczu 4 maja 2003 r.. Por. Der Fall 
Calmund. Strafverfolgung mit Hilfe von Medien (Przypadek Clamunda. ciganie przest pstw z 
pomoc  mediów), „Süddeutsche Zeitung” 16.03.2006 r., 
www.sueddeutsche.de/sport/weitere/artikel/150/72078/. 
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po redników mi dzy wr czaj cymi a przyjmuj cymi apówk . Badaj cy zjawiska 

korupcji Johann Graf Lambsdorff podda  obszernej analizie ekonomiczny aspekt tej 

dzia alno ci agentów sportowych i przypisuje im trzy zasadnicze funkcje17:  

Agenci dzia aj cy jako po rednicy mog  u atwi  poszukiwania przest pcom 

zamierzaj cym wr czy  apówk , poniewa  znaj  wiele osób ch tnych i gotowych 

przyj  korzy ci. Mog  równie  zredukowa  ryzyko wykrycia wr czaj cego, ostrzegaj c 

go przed osobami nieprzekupnymi, które tego rodzaju propozycj  odrzuci yby i zg osi y 

pope nienie przest pstwa. 

Agenci mog  zagwarantowa  wykonanie umowy korupcyjnej przez osob  przekupion , 

poniewa  z oczywistych wzgl dów nie jest to mo liwe na drodze cywilnoprawnej. 

Osoba przekupiona jest cz sto uzale niona od agenta z powodu powi za  biznesowych. 

Dlatego te  agent, posiadaj c znakomite kontakty w bran y, mo e zagrozi  

przekupywanemu przypi ciem atki osoby niepewnej i tym samym zmusi  go do 

uleg o ci.  

Agenci pomagaj  przekupuj cemu unikn  niebezpiecze stwa szanta u lub ryzyko to 

przynajmniej zmniejszy , poniewa  umo liwiaj  pozorn  legalizacj  apówki, np. w 

formie handlu opcjami. Ponadto przekupuj cy zawsze mo e zas oni  si  rzekom  

niewiedz  o nielegalnym dzia aniu agenta. 

W zadziwiaj cy wr cz sposób wszystkie te teoretyczne kryteria wyj tkowo pasuj  do 

nieprzejrzystej roli agentów sportowych w pi ce no nej. St d te  - mimo jednego 

znanego przypadku podejrze  wobec Calmunda i Graula - uzasadniona jest obawa, e 

problem ten ma charakter strukturalny, a wiele przypadków pozostaje niewykrytych.  

Perspektywa mafii bukmacherskiej 

Przygl daj c si  elementom trójk ta oszustwa z perspektywy osób manipuluj cych 

zak adami sportowymi, nietrudno stwierdzi , e wymienione tam s abe punkty w 

                                                           
17 Por. Johann Graff Lambsdorff, Korruption als mühseliges Geschäft - eine Transaktionsanalyse 

(Korupcja jako ci ki kawa ek chleba - analiza transakcji), [w:] Pieth/Eigen (wyd.), Korruption 
im internationalen Geschäftsverkehr (Korupcja w mi dzynarodowym obrocie gospodarczym), 
Luchterhand, 1999 r., s. 56 i nast. 
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oczywisty sposób stwarzaj  okazj  do dzia ania. Ponadto pos ugiwanie si  po rednikami 

pozwala szefom mafii dzia a  z najbardziej oddalonych zak tków wiata, np. z Chin. 

Równie  w Niemczech sprawcy wykorzystuj  brak bezpo redniego powi zania mi dzy 

dzia aniem manipulacyjnym - przekupywaniem zawodników lub arbitrów - a 

uzyskaniem po danej korzy ci maj tkowej, jak  jest wygrana z zak adów 

bukmacherskich; szkod  ponosz  w takim przypadku firmy bukmacherskie, inni 

uczestnicy zak adów i sami bukmacherzy. Przest pców o miela tak e niezmiernie niskie 

ryzyko wykrycia tego typu operacji, poniewa  zak ady mo na najcz ciej zawiera  

anonimowo oraz dzieli  na mniejsze sumy, a system zarz dzania ryzykiem, np. u 

operatora zak adów sportowych Oddset, wymaga, mówi c ogl dnie, pewnych ulepsze . 

W sprawie Hoyzer / Sapina firma Oddset mog a zawczasu powzi  podejrzenie, e 

nies ychane pasmo szcz cia Sapiny nie mog o by  do ko ca czystym przypadkiem. 

S dzia prowadz cy rozpraw  tak skomentowa  te niejasno ci, którymi nie zainteresowa  

si  bukmacher: „Przedsi biorstwo nie by o w stanie zawiadomi  odpowiednich organów 

o pope nieniu przest pstwa. Zwyk y obywatel w takim przypadku idzie po prostu na 

policj ”18. 

Opisane powy ej oddzielenie manipulacji od b d cej jej po rednim efektem korzy ci 

maj tkowej jest te  ulubion  przez przest pców gospodarczych form  nielegalnego 

wzbogacania si , np. przez tzw. transakcje typu kick-back19. Równie  w tym przypadku 

zwi zek mi dzy wr czeniem apówki, np. kierownikowi dzia u zaopatrzenia, a 

zawy on  w zwi zku z ni  sum  zamówienia, jest dosy  odleg y. 

Podstawowe dzia ania prewencyjne 

Konsekwentna i trwa a realizacja dzia a  prewencyjnych jest decyduj cym czynnikiem, 

od którego b dzie zale a o, czy uda si  w przysz o ci ograniczy  - przynajmniej w 

znacznym stopniu - manipulowanie zak adami bukmacherskimi przez korumpowanie 

                                                           
18 Por. Wettskandal: Anwälte gehen in Revision (Skandal z zak adami: obro cy wnosz  rewizj  

nadzwyczajn ), „Netzzeitung”, 17.11.2005 r., www.netzzeitung.de/sport/368362.html. 
19 Por. Roger Odenthal, Kriminalität am Arbeitsplatz (Przest pczo  w miejscu pracy), Gabler, 

2005 r., s. 20. Okre lenie kick-back pochodzi notabene ze wiata futbolu i oznacza proces 
typowy dla zmanipulowanego przez dzia ania korupcyjne udzielania zamówie , w ramach 
którego wykonawca oddaje pewn  cz  otrzymanej zap aty w formie apówki osobie 
podejmuj cej decyzje po stronie zamawiaj cego. 
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zawodników i arbitrów, czy te  jednak niemieckiej pi ce no nej zagra a sytuacja znana z 

Chin. Szczególny obowi zek w tym wzgl dzie spoczywa na zwi zkach i klubach 

sportowych. Poni sze zestawienie obejmuje jedynie najwa niejsze z niezb dnych 

dzia a  prewencyjnych. 

Uwra liwianie zawodników i arbitrów. Zawodnicy i s dziowie pi karscy powinni 

obowi zkowo uczestniczy  w regularnych i - w miar  mo liwo ci - jednakowych w ca ej 

Europie szkoleniach, które uwra liwi  ich na próby nawi zania nielegalnej wspó pracy 

oraz wyja ni , jakie ryzyko niesie ze sob  manipulowanie wynikami meczów. Takie 

zaj cia powinno si  przeprowadza  tak e na szczeblu regionalnym oraz dla juniorów. 

Materia y robocze w formie nagra  wideo z opowie ciami wtajemniczonych w 

przest pcze uk ady zawodników i graczy zak adów bukmacherskich, którzy zeszli ze 

z ej drogi, powinny zosta  uzupe nione o umieszczane na stadionach plakaty. 

Zmiana tre ci umów z zawodnikami. Zapisy kontraktów pi karskich daj  szerokie 

mo liwo ci zastosowania dzia a  prewencyjnych. Przeforsowany w ko cu przez 

Niemiecki Zwi zek Pi ki No nej (DFB - Deutscher Fußball - Bund) zakaz udzia u w 

zak adach sportowych stanowi zaledwie pocz tek. Obok zobowi zania do przestrzegania 

kodeksu etycznego, który powinien równie  zakazywa  praktyk typu friendly match-

fixing, po dane by oby tak e ustanowienie pod gro b  kar umownych obowi zku 

informowania o wszelkich próbach nawi zania nielegalnej wspó pracy oraz o 

posiadanych kontaktach w rodowisku graczy w zak adach bukmacherskich. 

Zdobywanie informacji. Zorganizowanie niezale nego, profesjonalnie prowadzonego, 

zewn trznego biura m a zaufania (ombudsmana), które mog oby zapewni  

pozyskiwanie i analiz  informacji z otoczenia sprawców, ograniczy oby znaczn  liczb  

przypadków manipulacji. Efekty dzia ania takiego biura mia yby charakter nie tylko 

represyjny, ale równie  prewencyjny, poniewa  znacznie wzros oby 

prawdopodobie stwo wykrycia nieprawid owo ci. O istnieniu takiego biura musia aby 

by  równie  powiadomiona opinia publiczna. Godna pochwa y jest wspó praca mi dzy 

Niemieckim Zwi zkiem Pi ki No nej a firm  Betradar, w wyniku której stworzono 

system wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi nieprawid owo ciami zwi zanymi z 

obrotami firmy oferuj cej zak ady sportowe i zmianami wysoko ci obstawianych kwot. 
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Zarz dzanie bezpiecze stwem. Zwi zki i kluby powinny wdro y  profesjonalny system 

zarz dzania bezpiecze stwem, powierzaj c ten obowi zek do wiadczonemu 

pe nomocnikowi do spraw bezpiecze stwa (korzystaj c ze stosowanego w du ych 

przedsi biorstwach modelu stanowiska dyrektora ds. bezpiecze stwa koncernu). Do 

zada  pe nomocnika powinna nale e  koordynacja regularnej wymiany do wiadcze  z 

firm  Betradar oraz z innymi klubami i zwi zkami, równie  tymi spoza bran y 

futbolowej. Jego zadaniem by oby ponadto odseparowanie zawodników od wszelkich 

prób nawi zania nielegalnej wspó pracy. 

Wprowadzenie kontroli agentów oraz egzekwowanie przestrzegania przez nich zasad 

przejrzysto ci. Opisana wcze niej rola, jak  odgrywaj  agenci sportowi, wskazuje na 

piln  konieczno  zwi kszenia kontroli nad tym rodowiskiem. Mimo e obecnie 

niezb dne jest posiadanie oficjalnej licencji Niemieckiego Zwi zku Pi ki No nej lub 

FIFA, wymóg ten cz sto nie jest w praktyce respektowany - w bran y dzia a wielu 

nielicencjonowanych agentów pi karskich, b d cych np. prawnikami lub krewnymi 

zawodników20. Ze wzgl du na du  konkurencj  mi dzy klubami ci lejsza kontrola 

agentów pi karskich spotka si  z du ym oporem. Jak mia  powiedzie  Reiner Calmund, 

zawar by on „pakt z samym diab em, eby zdoby  pierwszorz dnego zawodnika”21.  

Zmiany w prawie karnym. W porównaniu z przedstawionymi powy ej dzia aniami rola 

prawa karnego w zakresie zwalczania „ustawiania” meczów jest mniej istotna, a to ze 

wzgl du na niskie prawdopodobie stwo wykrycia nieprawid owo ci. Niewielkie jest 

bowiem zarówno ogólne, jak i indywidualne oddzia ywanie prewencyjne przepisów 

karnych. Z mojego punktu widzenia nie do przyj cia jest jednak sytuacja, w której 

manipulowanie wynikami meczów nie jest obj te ustawowymi znamionami 

przest pstwa przekupstwa i sprzedajno ci w obrocie gospodarczym (§ 299 StGB [StGB - 

Strafgesetzbuch - niemiecki kodeks karny - przyp. t um]). Nie mo na si  zgodzi , by 

„ustawianie” meczów by o klasyfikowane - i to w najlepszym razie, po spe nieniu 

dodatkowych warunków - jedynie jako pomoc w oszustwie dokonywanym przez graczy 

w zak adach bukmacherskich. Uj ty w § 299 StGB zespó  znamion czynu podlegaj cego 

                                                           
20 Por. Fred Sellin, op cit., s. 121. 
21 Por. ibidem, s. 119. 
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zastosowaniu kary wykazuje dalsze luki dotycz ce karalno ci w zwi zku z 

praktykowan  ochron  osób podejmuj cych decyzje22. Wci  nie karze si  winnych 

korupcji w sektorze prywatnym, np. dziennikarzy czy osób dysponuj cych wiedz  o 

wewn trznych sprawach przedsi biorstwa (przyk ad: cz onkowie rady zak adowej 

koncernu VW), które dopuszczaj  si  zdrady tajemnicy s u bowej lub zajmuj  si  

kryptoreklam . Skazywani nie s  tak e przekupni lekarze zwi zani z kasami chorych23 

ani aptekarze (sprawa rabatu naturalnego). Dlatego te  reforma istniej cych przepisów 

nie powinna polega  jedynie na w czeniu do zakresu ich obowi zywania rywalizacji 

sportowej.24. Przy tej okazji nale y tak e zezwoli  na stosowanie pods uchu 

telefonicznego w zwi zku z przest pstwami korupcyjnymi oraz zaliczy  § 299 StGB do 

katalogu czynów poprzedzaj cych tzw. pranie pieni dzy - zgodnie z § 261, ust. 1, nr 2 

StGB. Trzeba wreszcie ostatecznie sprawdzi , czy korzystne by oby - zgodnie z §§ 331 i 

333 StGB - obj cie opisywanych procedur „wabienia” ciganiem tak e w sektorze 

prywatnym. 

 

                                                           
22 W sprawie dóbr prawnych, luk dotycz cych karalno ci i propozycji reformy w kontek cie § 299 

StGB patrz: Oliver Pragal, § 299 StGB: keine Straftat gegen den Wettbewerb! (§ 299 kk to nie 
przest pstwo przeciwko konkurencji!), [w:] „Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik” 
(Czasopismo po wi cone mi dzynarodowej dogmatyce prawa karnego), 2/2006 r., s. 63 i nast.; 
www.zis-online.com. 

23 Pogl dem mniejszo ci jest karalno  w zwi zku z przekupstwem (sprzedajno ci ) lekarzy 
pracuj cych w ramach systemu ubezpiecze  spo ecznych; por. Oliver Pragal, Das Pharma-
Marketing um die niedergelassenen Kassenärzte: Beauftragtenbestechung gemäß § 299 StGB! 
(Marketing farmaceutyczny dotycz cy lekarzy pracuj cych w systemie ubezpiecze  
spo ecznych: przekupywanie pe nomocników wed ug § 299 KK!), [w:] „Neue Zeitschrift für 
Strafrecht” (Periodyk prawa karnego), 3/2005 r., s. 133 i nast. 

24 Obszerniej na temat propozycji reformy w: Oliver Pragal, Die Korruption innerhalb des 
privaten Sektors und ihre strafrechtliche Kontrolle durch § 299 StGB (Korupcja w sektorze 
prywatnym i kontrola karnoprawna przez przepisy § 299 KK), „Schriftenreihe der Bucerius Law 
School”, Heymanns-Verlag, w druku. 
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Emocje na sprzeda  

Futbol to by a kiedy  gra ludyczna, raczej dla ubogich. Dzi  powoli staje si  zabaw  

skorumpowanych bogaczy. Niedawno Kanadyjczyk Declan Hill napisa  ksi k  „Pewne 

zwyci stwo”. Nie dowiód  wprost, e podczas fina ów pi karskich mistrzostw wiata w 

2006 roku w Niemczech takie mecze jak: Brazylia – Ghana (3:0), Ghana – W ochy (0:2), 

Anglia - Ekwador (1:0) i Ukraina - W ochy (0:3) by y ustawione. Da  jednak do 

zrozumienia, e istnieje wysokie prawdopodobie stwo, i  do tego mog o doj . wiat si  

ko czy? Je li cho  jeden mecz w najbardziej elitarnych rozgrywkach kupiono - to wiat 

pi karski jest tego blisko … 

Opisano szczegó owo setki przypadków sprzedanych meczów we wszystkich klasach 

rozgrywkowych. I nic. W Stanach Zjednoczonych dziennikarz mo e doprowadzi  do 

zmiany prezydenta, a w PRL trudno by o zmusi  do odej cia nawet so tysa. Przez 

dziesi ciolecia by a to walka z wiatrakami. 

Po premierze filmu Pi karski poker w re yserii Janusza Zaorskiego rodowisko mia o 

si , ale po wyj ciu z kin my la o - niez a historia, tylko jako  dziwnie prawdziwa. Jeden 

z by ych dzia aczy dowodzi  po przedpremierowym pokazie, e wszystko wymy li  

pewien dziennikarz z Warszawy, ale to bzdury, od pocz tku do ko ca. A przecie  sam, 

b d c kierownikiem dru yny, by  w szatni, kiedy niewysoki zawodnik wniós  pude ko 

po pi karskich butach rozmiaru osiem i pó  (co  z filmu Federico Felliniego?), a w nim 

osiem i pó  miliona starych z otych za korzystny wynik dla go ci. Czy naprawd  by a to 

jedynie filmowa fikcja? 

Pi karski poker by  filmem opartym na faktach, jedynie lekko „podretuszowanych” i ze 

zmienionymi adresami. Sprzedany za skrzynk  wódki mecz A-klasy w rzeczywisto ci 

rozgrywany by  pod Jas em. W filmowym scenariuszu zosta  przeniesiony do 

Bia egostoku. Przyk ady niewiele tylko zmienionych zdarze  mo na mno y . Po 

niedawnych aresztowaniach dokonanych na wniosek wroc awskich prokuratorów 

wszyscy zorientowali si , e Pi karski poker to nie film fabularny, lecz raczej 
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dokumentalny. Tytu  filmu sta  si  bardzo szybko najkrótszym okre leniem tego, co 

dzieje si  w polskiej pi ce. 

Bezradne prawo 

S dziowie b d cy pod wp ywem alkoholu, przez lata zatrzymywani na boiskach ró nych 

lig, nie chcieli dmucha  w balonik, bo nie byli funkcjonariuszami publicznymi w 

rozumieniu ówczesnego prawa karnego. Na mecze przyje d ali dzie  wcze niej. 

Zakrapiane kolacje, koperty w pozostawionych na oparciach krzese  marynarkach, nocne 

przygody i … byle do meczu. Proste trzy - zero dla gospodarzy i rusza y w drog  

powrotn  fiaty 125 i ady z baga nikami wy adowanymi po brzegi w dlinami. Trener, 

który robi  potem osza amiaj c  karier , sam sprawdza , czy wszystko zapakowano jak 

nale y. Paradoksem historii jest to, e dzi  o moralno ci najg o niej mówi  ci, którzy w 

latach siedemdziesi tych oraz osiemdziesi tych ubieg ego wieku kupowali i sprzedawali 

mecze bez ogranicze . 

Wtedy handlowano punktami nieco inaczej. Troch  prza niej. Barter to kwintesencja 

tamtej ligi. Dzia a  szeroko poj ty klubowy aktyw, maj cy wsparcie polityczne, który 

móg  wszystko za atwi . Talon na samochód, mieszkanie za pó  ceny i kupno meczu. 

Rynek by  sterowany przez pa stwo, wi c dzia a y inne mechanizmy. Na pó kach sta  

ocet, ale nie by o sznurka do snopowi za ek i papieru toaletowego, wi c klub górniczy z 

pi karzami-sztygarami, którzy nigdy nie byli pod ziemi , oferowa  konkurencyjnym 

klubom w zamian za punkty deputat w glowy. I by a to mocna waluta wymienna. W 

rozliczeniu za dodatkowe punkty dru yna przeciwna mog a tak e dosta  

lewoskrzyd owego, przewiezionego pod os on  nocy w meblowozie. À propos punktów 

- ich cena wzros a, gdy zarz d PZPN wprowadzi  najpierw trzy punkty za wygran  

ró nic  trzech bramek, a potem skorygowa  t  decyzj  i pozostawi  punkt za remis i trzy 

za zwyci stwo. Punktacj  dostosowano wi c do standardów wiatowych, ale mimo tego 

polski handel punktami nadal pozosta  smutn  rzeczywisto ci . 
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Cz sto jedne machinacje przeciwstawiano innym. Zespó  A p aci  dru ynie D, 

motywuj c j  w ten sposób do zwyci stwa z najgro niejszym rywalem C, a klub C w tej 

samej kolejce dorzuca  dodatkow  premi  B za uporanie si  z A. 

To te  nie by a liga dla ubogich, bo aby przynajmniej raz w tygodniu kupi  mecz, trzeba 

by o mie  pieni dze albo ich ekwiwalent. W sporcie istnia  pion gwardyjski, wojskowy, 

górniczy, hutniczy, kolejarski. W pionach dogadywano si  atwiej, po yczano sobie 

punkty jesieni , oddawano po przerwie zimowej. My wam teraz odpu cimy mecz, a wy 

nam oddacie punkty, gdy b dziemy ich potrzebowa . Bez wzgl du na wasze miejsce w 

tabeli. W pionach zawodnicy ci gle zmieniali barwy. W t  i z powrotem. 

Korupcja w spadku 

Nadszed  rok prze omu. Rok 1989. Pa stwo musia o zacz  bardzo aktywnie walczy  z 

korupcj  we wszystkich dziedzinach. Po 19 latach Polska zajmuje wci  za wysokie 

miejsce w tej jak e wstydliwej klasyfikacji. Dlaczego pi ka mia a by  inna, czysta? 

Gdzie  w IV lidze m ody napastnik szepn  na ucho ksi dzu - wujek, spokojna g owa, 

wygramy, bo prezes kupi  s dziego. 86 minuta meczu. Wystarczy o potkn  si  o nog  

stopera. 1:0 i czerwona kartka dla obro cy go ci za protestowanie przeciwko 

niesprawiedliwej decyzji. 

Mija y lata, ko czy y si  kolejne sezony pi karskiej fikcji. Dopiero 1 lipca 2003 r. wesz a 

w ycie ustawa o korupcji w sporcie. rodowisko pi karskie chyba tego nie zauwa y o, 

bo proceder trwa  w najlepsze. Prokuratorzy mieli wa niejsze sprawy do rozwik ania. A  

nagle kraj obieg y zdj cia krótkiego filmu o „przekr caniu”. Pokazano sceny z 

zatrzymania s dziego Antoniego F. oraz obserwatora PZPN Mariana D. w maju 2005 

roku. Czas na pi k  znale li wreszcie dwaj prokuratorzy wroc awscy, którym pomóg  

jeden ze l skich dzia aczy, najwyra niej zdegustowany brakiem reakcji na panosz ce 

si  z o. Potem, co jaki  czas, rodowisko pi karskie by o n kane równie spektakularnymi 

akcjami; wszyscy zastanawiali si , kto b dzie nast pny. Znalaz y si  dowody na 

sprzeda  meczów, oskar ano prezesów klubów I i II ligi. Przypadek Dariusza W. 

pokaza , e trzeba by o kupowa  mecze w Kielcach, zanim kupi je rywal, albo broni  si  
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nieuczciwo ci , by unikn  nieuczciwo ci ze strony innych. Najbardziej dyskusyjna 

wydaje si  og oszona wówczas abolicja. Postanowiono, e kto do 28 lutego 2006 r. 

zg osi si  i opowie o przypadkach korupcji w polskiej pi ce, ten uniknie 

odpowiedzialno ci. Bior c pod uwag  skal  tego zjawiska w naszym futbolu, mo na 

domniemywa , e do dzisiaj - dla dobra naszej pi ki - dzia aj  starzy, sprawdzeni 

handlarze punktami, bo nie wiemy i raczej szybko si  nie dowiemy, kto skorzysta  z tej 

furtki. 

A co na to w adze PZPN? Rozwi za y Polskie Kolegium S dziów oraz rozpocz y 

weryfikacj  s dziów i obserwatorów we wszystkich szesnastu zwi zkach pi ki no nej. 

Odt d tylko dwie osoby zna y obsady s dziowskie do momentu og oszenia ich w 

Internecie. A jednak od czerwca 2005 r. do ko ca grudnia 2006 r. prawdopodobnie 

„ustawiono” co najmniej cztery mecze w II lidze i jeden w ekstraklasie. Nie ma ju  

ratunku? 

Czyste jutro 

Dzi  najwi kszym zagro eniem futbolu wydaj  si  zak ady pi karskie oferowane przez 

mi dzynarodowe firmy, zawierane bez trudu w Internecie i dotycz ce dowolnej ligi, 

niezale nie od kraju. We W oszech ju  dwukrotnie wybuch a afera toto nero - w roku 

1982 i 2007. W owym „czarnym lotku” du e pieni dze wygrywali ci, którzy na boisku 

mogli dopilnowa  rezultatu obstawionego w zak adach. Oczywi cie oficjalnie zakazano 

pi karzom i s dziom takiej zabawy, ale zakaz to jedno, a egzekwowanie go na co dzie  

to drugie.  

Nietrudno zgodzi  si  z tez , e brak transmisji telewizyjnych poszerza  pole nadu y . 

Czyni  zainteresowanych gr  na pozór bezkarnymi. Dzi , gdy wszystkie mecze 

ekstraklasy pokazywane s  na ywo, a nawet w technologii High Definition, dzi ki 

której mo na dostrzec w trawie dziesi ciogroszówk , na pewno trudniej oszuka . 

S dziowie myl  si  jednak dalej. Je li myl  si  zwyczajnie, po ludzku, to wszystko jest 

w porz dku. Warto jednak doprowadzi  wreszcie do zmiany skostnia ych przepisów. 

Mecze pi karskie powinno prowadzi , jak w pi ce r cznej, dwóch arbitrów g ównych, 
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tworz cych z asystentami trójk ty obserwacyjne, czyli obszary boiska pod specjalnym 

nadzorem. To ju  nic nowego. W tenisie, hokeju na lodzie oraz w polskiej siatkówce 

wprowadzono tzw. sokole oko, czyli powtórki telewizyjne na danie. 

Futbol wspó czesny jest dzi  drog  zabaw . Na pewno ju  nie ludyczn . Je li obraca si  

miliardami dolarów, to jest to ju  pot na ga  przemys u. Przemys u, który kusi i wabi. 

Prali i pior  w nim pieni dze ludzie wzbogaceni w ci gu jednej nocy i w niejasnych 

okoliczno ciach. Tak by o w Polsce zaraz po prze omie solidarno ciowym. Dzi  odium 

korupcji nie pozwala nawet w miar  uczciwym biznesmenom na rozumne inwestowanie 

w futbol. Nadal nie s  to u nas dobrze ulokowane pieni dze. A je li ju  nawet kto  

wybiera pi k  - to w wielu przypadkach chce zainwestowa  jesieni  i uzyska  profity ju  

wiosn . Od finansowania klubu z Kielc odst pi  w a ciciel firmy Kolporter, bo traci a na 

tym marka przedsi biorstwa. Nie obroni y si  pomys y na dobre dru yny w ma ych 

miastach. Ostatnio sprzedano dru yn  z Grodziska Wielkopolskiego. 

Ile trzeba mie , by bawi  si  w ciuciubabk ? Teraz, eby mia o to sens, zespó  ligowy 

musi mie  30 bardzo dobrych zawodników, zdolnych do walki o mark  klubu przez ca y 

sezon. Gracze zarabiaj  ju  krocie. Pensja tygodniowa najlepszych w Premier League 

przyprawia o zawrót g owy. Za prac  przed wielk  widowni  przez dwukrotno  90 lub 

120 minut i kilka treningów w tygodniu p aci si  zdecydowanie za du o. St d znany 

sprzed lat apel Jana Paw a II o umiar, o zaprzestanie epatowania spo ecze stw wielkimi 

zarobkami nielicznych, gdy zdecydowana wi kszo  z trudem wi e koniec z ko cem. 

Od niepami tnych czasów naj atwiej zarabia o si  na oszustwie. Dzi  ludzie dobrej woli 

musz  zrobi  wszystko, aby nie mo na by o zagra  przeciwko w asnej dru ynie w finale 

mistrzostw wiata za judaszowe srebrniki. Trzeba wierzy , e do tego nigdy nie dojdzie. 

I oby w drugiej cz ci Pi karskiego pokera, której nakr cenie po wyrokach s dów 

wroc awskich wydaje si  naturaln  konsekwencj  zdarze , kolejny prezes nie nazywa  

si  Przekr t. 
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Zwalczanie korupcji w pi ce no nej 

Pi ka no na, absolutnie ulubiona po ród dyscyplin sportu, jest jedn  z tych, które 

stosunkowo mocno dotkni te s  skandalami i manipulacjami25. Tabela 1 pokazuje, e 

ograniczaj c si  tylko do naszego, bardzo przecie  „m odego” XXI wieku, znajdziemy 

zatrwa aj co du  liczb  skandali i afer s dziowskich.  

Go ym okiem wida , i  futbol na ca ym wiecie26 ogarni ty jest korupcj . Afery 

korupcyjne w pi ce no nej mo na podzieli  na dwa typy. W krajach o s abo rozwini tym 

rynku zak adów sportowych dominuje przede wszystkim - cho  nie wy cznie - 

korupcja, której celem jest wywieranie wp ywu na walk  o lepsze miejsca w tabelach 

ligowych, zw aszcza o te decyduj ce o awansie do wy szej klasy rozgrywek (lub 

gwarantuj ce utrzymanie si  w tabeli i unikni cie spadku). W krajach o rozwini tym 

rynku zak adów sportowych przewa a korupcja polegaj ca na manipulowaniu 

poszczególnymi spotkaniami w celu zmaksymalizowania przychodów z tych zak adów.  

Zaprezentowany podzia  nie wyczerpuje oczywi cie wszystkich typów afer w pi ce 

no nej (i innych dyscyplinach). Manipulacje nie ograniczaj  si  do samych tylko 

wyników meczów. Z korupcj  mamy do czynienia na przyk ad przy budowie stadionów 

pi karskich (Allianz - Arena w Monachium, por. Koch / Maennig, 2006 r.), co z drugiej 

strony nie dziwi tak bardzo w kontek cie ogólnej „podatno ci na korupcj ” w bran y 

budowlanej. Podejrzenia o korupcj  nie omijaj  tak e przyznawania praw do transmisji 

telewizyjnych. I tak prokuratura szwajcarska wysun a akt oskar enia przeciwko 

pracownikom firmy ISSM, podmiotu b d cego partnerem FIFA i zajmuj cego si  

rynkiem imprez sportowych, zarzucaj c im wr czanie korzy ci pieni nych mi dzy 

innymi dzia aczom pi karskim w celu uzyskania praw transmisyjnych. Chocia  wydzia  

                                                           
25 Wypowiedzi te nie odnosz  si  do skandali typu ekscesów i wybryków kibiców itp., lecz 

skupiaj  si  na zachowaniach korupcyjnych w futbolu. Skandal roku 2005 - afera zwi zana z 
manipulacjami zak adami i wynikami spotka  - by  pierwszym niemieckim przypadkiem, w 
który uwik ani byli arbitrzy. W skandal w Bundeslidze z pocz tku lat siedemdziesi tych nie byli 
zamieszani s dziowie. 

26 Fakt, e w futbolu australijskim nie zanotowano w ostatnim czasie adnego skandalu, mo e 
wi za  si  z tym, e pi ka no na nie odgrywa tam tak du ej roli jak w innych cz ciach globu. 



Wolfgang Maennig, Rainer Koch: Zwalczanie korupcji w pi ce no nej 

Korupcja w pi ce no nej 104

karny s du w Zug uzna  wyp aty z tzw. „funduszu apówkowego”, wyp acane przez 

pracowników ISSM samym sobie, za dzia anie podlegaj ce karze, to nie dosz o do 

skazania nikogo za wr czanie korzy ci pieni nych dzia aczom futbolowym ([brak 

autora] 2008 r.). Nawet je li w ostatnich latach nie wysz y na jaw adne afery pi karskie, 

to nie mo na wykluczy , e pozosta e „procesy produkcyjne” w tej dyscyplinie, na 

przyk ad akwizycja imprez, nie s  ska one korupcj , o jakiej g o no w innych 

dziedzinach sportu. 27 

 

Tabela 1. Korupcja - (podejrzenia) fakty / mecze pi karskie 

2008 USA s dzia ameryka ski Tim Donaghy (NBA) skazany na 
15 miesi cy pozbawienia wolno ci za „ustawianie” 
po owy jego meczów w NBA 

2008 Indie Hinduska Shailaja Pujari (podnoszenie ci arów) 
podejrzana o wr czenie apówki za kwalifikacj  
olimpijsk   

2008 Puchar Afryki 30.000 $ USA oferowano graczom reprezentacji 
Namibii za ustawienie meczu 

2008 Polska  kilkadziesi t klubów podejrzanych o zamieszanie w 
afer  korupcyjn ; minister sportu da dymisji 
zarz du zwi zku  

2007  Wielka Brytania  aresztowanie mened era oraz prezesa klubu FC 
Portsmouth (pierwsza liga) 

2007 Polska  minister oraz kontrolerzy z ramienia zwi zku 
aresztowani  

2007  Europa UEFA prowadzi dochodzenie w 15 przypadkach 
ustawiania meczów 

2007 Chiny  „praktycznie nie ma meczu, który nie by by 
ustawiony”  

2007  Wielka Brytania apówki od agentów graczy dla trenerów  
do 2006 W ochy: manipulacje w 8 z 20 klubów pierwszoligowych  
do 2006 Serbia, 

Czarnogóra 
podejrzenie zmanipulowania oko o po owy 
wszystkich meczów w Superlidze  

do 2006 Wielka Brytania 3 kluby Premier League podejrzane o 
manipulowanie meczami  

do 
2005/2006 

Niemcy nowe podejrzenia w niemieckiej drugiej lidze oraz 
przeciwko Sturm Austria Graz  

                                                           
27 Najbardziej znan  spraw  by  skandal z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City 2007, 

którego skutkiem by o wykluczenie Cz onków Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a 
struktury MKOl (ang. IOC) zosta y poddany daleko id cej reformie (por. Maennig 2002 r.).  
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2005 Belgia, 
Finlandia 

Chi czyk Zheyun Ye systematycznie manipuluje 
klubami, aby zmaksymalizowa  dochody 

2005  Francja: zawodnicy FC Metz otrzymuj  ofert  manipulacji  
do 2005 Brazylia s dzia FIFA Pereira de Carvalho przyjmuje apówki 

w wysoko ci 5.550 € za ustawiony mecz 
do 2005  Niemcy 3 Chorwaci trudni cy si  obstawianiem zak adów 

sportowych przekupuj  s dziów, zawodników i 
dzia aczy  

2004/2005 Polska informacja o „ustawieniu” kilku meczów 
2004/2005 Turcja  zawodnik dru yny narodowej Karadeniz manipuluje 

kilkoma meczami 
2004 Rosja/ otwa zarzuty przeciwko rosyjskiemu zwi zkowi pi ki 

no nej 
do 2004 W ochy  FC Genua kupuje zwyci stwo w grze przeciwko AC 

Venedig (Wenecja) 
do 2004 Portugalia 150 osób z 10 z 1., 2. i 3. ligi uczestniczy w 

manipulacjach 
do 2004 Afryka 

Po udniowa 
34 z 40 s dziów o najwy szych kwalifikacjach 
ustawia mecze w pierwszej lidze  

do 2004 Czechy zarzuty pod adresem s dziów za manipulacje w 14 z 
16 klubów pierwszej ligi 

 

Korupcja w sporcie pojawia si  tak e w sponsoringu, wkrada si  do sprawozdawczo ci 

telewizyjnej oraz w procesy obsadzania stanowisk dzia aczy28. 

Rozmiary korupcji w futbolu - trudne do oceny, ale mniejsze ni  w innych obszarach 

Po pierwsze, samych zarzutów i podejrze  o korupcj  w sporcie (futbolu) nie nale y 

uznawa  za pewnik. Sportowcy, którzy ponosz  pora k , cz sto próbuj  wskaza  

winnych tej sytuacji - i znale  usprawiedliwienie dla siebie. Ch tnie wytaczaj  wi c 

argument nieuczciwych machinacji przeciwników, oskar aj c ich o korupcj  (lub 

doping). Podobnie kibice, którym trudno pogodzi  si  z przegran  swojej dru yny, 

natychmiast doszukuj  si  oszuka czych manipulacji w dzia aniach innych. Dlatego w 

sporcie nale y kierowa  si  stosowan  przez prawników zasad , i  za faktami musz  

sta  prawomocne orzeczenia s dów - a raporty ze spraw opartych na podejrzeniach albo 

w ogóle nie powinny by  sporz dzane, albo osoby, których dotycz , powinny by  

                                                           
28 Por. Maennig (2004 r., 2005b r., 2006 r.). 
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nale ycie chronione. Perspektywa polityczno-ekonomiczna nakazuje jednak 

zdecydowanie przygl da  si  wszelkim poszlakom: 

- faktyczne zjawiska korupcyjne w danej spo eczno ci zale  od powszechnego sposobu 

postrzegania korupcji (w gr  wchodzi tu tak e mechanizm „samospe niaj cych si  

przepowiedni”). Odczucie szerokiego rozprzestrzenienia korupcji obni a bariery 

moralne i zwi ksza zakres samego zjawiska.  

Analizuj c Tabel  1 oraz dalsze akapity niniejszego tekstu, nale y mie  na uwadze, e 

odnosz  si  one, przynajmniej cz ciowo, do spraw opartych na podejrzeniach, w 

których nie zapad y prawomocne wyroki.  

Po drugie, jasne zdefiniowanie korupcji (czy wr cz s owa „skandal”) jest trudne, gdy  

poj cie to ma zró nicowan  wyk adni  w ró nych nacjach (i na ró nych kontynentach), 

a nawet w ró nych dyscyplinach sportu, podlegaj c jednocze nie modyfikacjom 

uwarunkowanym up ywem czasu29.  

Po trzecie, nawet je li pierwsza z uwag zmierza w kierunku stwierdzenia, e nie 

wszystkie „skandale” faktycznie nimi s , to nale y podkre li , i  liczba niewykrytych 

przest pstw korupcyjnych (w sporcie) jest znaczna. W krajach uprzemys owionych, 

takich jak Niemcy, ujawnionych zostaje co najwy ej 5% spraw, w których pojawia si  

korupcja (Bannenberg i Schaupensteiner, 2004 r.). Ta odniesiona do korupcji warto  

prawie idealnie odpowiada szacowanej na 96% liczbie niewykrytych przest pstw 

gospodarczych30. Za o enie, e zarówno w skali mi dzynarodowej, jak i w sporcie 

mamy do czynienia z porównywaln  liczb  przest pstw, które pozostaj  niewykryte, 

pozwala na stwierdzenie, i  faktyczne rozmiary zjawiska korupcji w sporcie s  wi ksze 

ni  ilustruje to Tabela 1. 

Po czwarte, interpretacja nie mo e by  oparta na za o eniu, e korupcja w pi ce no nej 

jest problemem o szczególnym nasileniu, wi kszym ni  w innych sferach wspó ycia 

mi dzyludzkiego. Zwró my uwag  na du  cz stotliwo  meczów pi karskich, 

rozgrywanych ka dego dnia na ca ym wiecie, a zrelatywizuje to liczb  wykrytych 
                                                           
29 Por. V. Bac (1998 r.) i Tanzi (1998 r.), 9f. oraz - w odniesieniu do sportu - Maennig (2004 r. i 

2006 r.).  
30 Por. [brak autora] (2003a r.). Tak e z danych dla Niemiec autorstwa Rügemera (1996 r.) wynika 

wysoka liczba niewykrytych przypadków korupcji w uj ciu ogólnym. 
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przypadków korupcji w sporcie, nawet po uwzgl dnieniu wysokiego szacowanego 

odsetka spraw nieujawnionych. Tak e wysoko  apówek w „bran y pi karskiej” jest 

stosunkowo mniejsza ni  w innych sferach, gdzie ostatnio si ga niemal 30% sumy 

zamówienia, które chce si  pozyska  dla siebie (Müller, 2002 r., s. 492 i 495). W 

sprawie monachijskiej Allianz - Arena wr czono „tylko” jeden procent. Pieni dze, jakie 

otrzymali gracze i s dziowie zamieszani w niemiecki skandal zwi zany z zak adami 

pi karskimi w sezonie rozgrywek 2004 / 2005 r., wydaj  si  miesznie ma e w 

porównaniu z zyskami z zak adów, jakie osi gn li w tym samym czasie skazani pó niej 

oszu ci skupieni wokó  Chorwata Ante Sapiny. Wida  to dopiero w kontek cie szkód 

spowodowanych przez ten skandal31 - nawet w przypadku niemieckiego arbitra Roberta 

Hoyzera, który przyznaje si  do przyj cia 50.000 € ([brak autora] 2005 r.), kwoty te 

mierzone s  w promilach. 

Po pi te, zaprezentowanych powy ej aktualnych skandali korupcyjnych nie nale y 

interpretowa  jako zwi kszonego nasilenia korupcji w futbolu w ostatnim czasie - w gr  

wchodzi raczej wzrost zainteresowania tematem ze strony opinii publicznej. Prawd  jest, 

e w lad za coraz wi kszymi pieni dzmi w futbolu ro nie potencja  korupcyjny w 

sporcie (Maennig 2002 r.), ale trzeba te  zauwa y , i  z uwagi na niezwykle szybki 

rozwój technologii mediów i komunikacji mi dzynarodowej poprawia si  dost pno  

informacji, tak e tych o nieuczciwo ci w sporcie. Jak dot d brak jest w ka dym razie 

empirycznych dowodów na poparcie tezy o zwi kszonym nasileniu wyst powania 

korupcji w pi ce no nej32. 

                                                           
31 Niewiele jest punktów odniesienia dla zmierzenia powsta ych szkód. Oto jeden z nich: HSV 

otrzyma  od DFB wiadczenia odszkodowawcze w wysoko ci ok. 2 mln € 
(http://www.dfb.de/news/suche.php?anfrage=hamburg+pokal z 11.2.2005 r.), przy czym 
powsta e szkody mia y tylko po rednie odniesienie do manipulowania wynikami spotka . 
Poniewa  HSV wypad  z dalszych rozgrywek pucharowych, mo na by o jedynie spekulowa , w 
ilu dalszych rundach gra by, gdyby wygra  z dru yn  z Paderbornu. W efekcie strony przysta y 
na zaproponowan  przez s d sportowy ugod  w cznej kwocie oko o 2 mln € , co zosta o w 
znacznej cz ci sfinansowane poprzez przyznanie Hamburgowi organizacji meczów dru yny 
narodowej rozgrywanych w kraju. 

32 W kwestii, czy zjawisko korupcji na wiecie przybra o na sile, czy te  jest jedynie ostrzej 
postrzegane przez opini  publiczn , por. Tanzi (1998, 4 i dalsze). W kontek cie tematów 
„trendy rozwoju korupcji w sporcie” oraz „nieujawnione przypadki” interesuj cy jest zarówno 
skandal olimpijski w boksie z 1988 r. (por. wprowadzenie do kolejnego rozdzia u), jak i afera z 
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Pomimo braku potwierdzenia trendu wzrostowego w korupcji w sporcie i/lub 

zwi kszenia rozmiarów korupcji w innych dziedzinach ycia, zjawisko to jest w sporcie 

(futbolu) problemem szczególnym. Na skutek umy lnego naruszania warto ci 

sportowych, jak uczciwa i otwarta - cho  zorientowana na osi gni cie jak najlepszego 

wyniku - rywalizacja, nie jest realizowana g ówna idea sportu. Cierpi na tym autorytet i 

znaczenie tej dziedziny ycia, potencjalni sportowcy (w przypadku juniorów - ich 

rodzice) odwracaj  si  od sportu, a sponsorzy wycofuj  swoje wsparcie. Te „koszty”, 

ponoszonych przez ca y, globalny sport oraz przez sportowców, daj  si  odczu  w 

okresie co najmniej rednioterminowym. Dlatego w a ciwym wydaje si  stwierdzenie 

Prezesa Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Jacquesa Rogge (2005 r.), e 

korupcja stanowi jedno z najwi kszych zagro e  dla sportu.  

Walka z korupcj  z teoretycznego punktu widzenia: nie za ka d  cen , ale z pe n  

skuteczno ci  

Korupcja jest chyba tym rodzajem nieuczciwo ci w sporcie, który ma najsilniejsze 

pod o e ekonomiczne. Z teoretycznych za o e  ekonomicznych wynikaj  przedstawione 

poni ej, kluczowe kierunki optymalnej polityki antykorupcyjnej w sporcie (por. 

Maennig 2002 r., 2006 r.).  

Dzia ania w celu zmniejszenia tych i innych form przest pczo ci nale y stosowa  tylko 

w zakresie, w jakim koszty spo eczne33, powstaj ce przy planowaniu i realizacji dzia a  

antykorupcyjnych, nie przewy szaj  wynikaj cych z nich spo ecznych korzy ci (np. 

uratowanie wizerunku sportu), por. Maennig, 2005 r. W literaturze na temat 

przest pczo ci ogólnej prowadzi to do konkluzji, i  celem spo ecznym nie jest i nie 

mo e by  d enie do zredukowania stopy przest pczo ci do zera. Innymi s owy, z 

                                                                                                                                               
Salt Lake City. Skandal w boksie zosta  udokumentowany przez s u by bezpiecze stwa NRD, 
do powszechnej wiadomo ci trafi  jednak dopiero wraz z ujawnieniem akt Stasi. Je li chodzi o 
skandal Igrzysk Zimowych 2002, to ameryka ski komitet ds. stara  o organizacj  igrzysk móg , 
zgodnie z informacjami uzyskanymi z przes ucha , nie by  pierwszym i jedynym podejrzanym. 
Co najmniej od 1991 roku, czyli od pocz tku stara  o organizacj  Olimpiady w roku 2000, 
kiedy pojawi y si  pog oski o rzekomych sk onno ciach i yczeniach cz onków MKOl, znane 
by o problematyczne zachowanie niektórych cz onków komitetu; por. Fuchs (1999 r.). 

33 Pod poj ciem kosztów granicznych ekonomi ci rozumiej  koszty dodatkowe powstaj ce przy 
tworzeniu dodatkowego dobra, tutaj na przyk ad dodatkowe koszty zmniejszenia korupcji o 1 
procent.  
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perspektywy efektywno ci okre lony rozmiar przest pczo ci jest optymalny lub, by u y  

w a ciwszego s owa, winien by  tolerowany.  

W przypadku korupcji w sporcie wiele przemawia jednak za tym, e „optymalna” 

proporcja dla korupcji jest bliska zeru. Nawet jeden przypadek korupcji mo e bowiem 

wyrz dzi  znacz ce szkody spo eczne, jako e dochodzi nie tylko do utraty autorytetu 

samych sprawców, lecz tak e do utraty autorytetu ca ej dyscypliny. Szkoda taka mo e w 

ogóle godzi  w sport jako taki, a jej skutki mog  si ga  nawet poza granice danego 

kraju. Skandal korupcyjny w niemieckiej pi ce no nej w latach 2005 / 2006 spowodowa  

szereg problemów nie tylko w drugiej lidze, której bezpo rednio dotyczy , lecz 

rozprzestrzeni  si  na wszystkie ligi oraz (na pewno w mniejszym stopniu) na pozosta e 

dyscypliny.  

Ponadto mo liwe jest utrzymanie dopuszczalnych spo ecznych kosztów unikania 

korupcji w sporcie na wzgl dnie niskim poziomie. Stosowane dotychczas w futbolu 

wobec sprawców sankcje w postaci zakazu udzia u w meczach - tak e na czas 

nieograniczony - oznaczaj  stosunkowo niskie spo eczne konsekwencje unikania 

korupcji. 

Ekonomi ci pokazuj  dzi , ja mo na utrzyma  ca kowite koszty unikania korupcji na 

niskim poziomie. Decyduj c o wyborze dzia a  przeciwko korupcji w sporcie, nale y 

koncentrowa  si  na takich, które charakteryzuj  si  identycznym stosunkiem 

dopuszczalnych korzy ci spo ecznych tych dzia a  i ich maksymalnych kosztów 

spo ecznych. Je li wi c jakie  dzia anie jest dwa razy skuteczniejsze ni  inne (a 

dok adniej: przynosi dwa razy wi ksze korzy ci), to mo na je stosowa  tak d ugo, 

dopóki nie zacznie generowa  dwa razy wi kszych kosztów w porównaniu z tym drugim 

dzia aniem. Wynikaj ca z powy szego sformu owania wyra na konieczno  

relatywizowania skuteczno ci („korzy ci”) dzia a  w odniesieniu do ich kosztów ma 

zasadnicze znaczenie - z ekonomicznego punktu widzenia - dla walki z korupcj  w 

sporcie, która zorientowana jest na skuteczno . 

Aby unikn  nieprawid owo ci przy przyznawaniu praw do organizacji wielkich 

sportowych imprez, zasadnym wydaje si  sta e zwi kszanie udzia u „rodziny sportowej” 

w przychodach z relacji telewizyjnych i marketingu, co pozwoli zmniejszy  mo liwo  
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wyst pienia nadwy ek finansowych i (lub) widoki na wspó finansowanie infrastruktury 

miejskiej. Tym samym kandydatów pewno ci  spad aby liczba kandydatów i zmala a 

intensywno  konkurencji. Wci  zbyt du a liczba ch tnych do organizacji wa nych 

zawodów sportowych w ró nych dyscyplinach wiadczy o tym, e imprezy te ci gle 

jeszcze przynosz  zbyt wysokie profity ich organizatorom b d  w adzom miast-

organizatorów.  

Je li chodzi o dzia ania maj ce zapobiec korupcji podczas zawodów sportowych, nale y 

stwierdzi , e proste decyzje, które daj  si  szybko zweryfikowa  s  znacznie mniej 

zagro one wyst pieniem nieprawid owo ci. Decyzje s dziowskie typowe dla tzw. 

dyscyplin kompozycyjnych, jak boks czy y wiarstwo figurowe, podejmowane by y do 

niedawna z du  doz  uznaniowo ci - i w a nie w tych sportach pojawia y si  przypadki 

korupcji. Natomiast arbitrzy w biegu na 100 metrów, gdzie kamery wideo automatycznie 

pokazuj  ka dy falstart, a przebiegni cie linii mety jest filmowane i jednoznacznie 

dokumentowane przez urz dzenia do automatycznego pomiaru czasu, praktycznie nigdy 

nie stan  si  celem ataków korupcyjnych. Ogromne znaczenie w zwalczaniu korupcji ma 

zatem zapewnienie jak najwi kszej przejrzysto ci (Tanzi, 1998 r.). Za modelowe wr cz 

nale y uzna  bardzo radykalne reformy Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Boksu 

Amatorskiego AIBA, id ce w kierunku zwi kszenia transparentno ci i stworzenia 

mo liwo ci kontrolowania decyzji s dziów34.  

                                                           
34 AIBA wprowadzi a w 1989 r. dla wszystkich zawodów mi dzynarodowych elektroniczny 

system oceniania (tzw. boxpointer - maszyn  rejestruj c  ciosy), za pomoc  którego pi ciu 
s dziów wokó  ringu punktuje ka dy zadany cios. Jako trafienie liczony jest cios 
wypunktowany przez co najmniej trzech z pi ciu s dziów w ci gu jednej sekundy. System 
kontroli wideo dokumentuj cy walk  boksersk  ze wszystkich czterech stron - synchronicznie z 
rejestratorem ciosów - umo liwia pó niej sprawdzenie prawid owo ci ka dego zadanego ciosu. 
Wszystkie czynno ci s dziów poddawane s  analizie statystycznej; protokó  wyników dost pny 
jest do wgl du bezpo rednio po zako czeniu zawodów i nie podlega adnym zmianom. Przy 
tym wa ny jest fakt, e program komputerowy dokonuje jednoczesnej oceny pracy s dziów 
wed ug ustalonego schematu. Oprogramowanie weryfikuje równie  na bie co poprawno  
pracy s dziów i automatycznie generuje ostrze enia lub alarmy (cautions i warnings) w 
przypadku odbiegaj cych od normy zachowa  s dziów. Liczba tych komunikatów, podzielona 
przez liczb  s dziowanych zawodów, jest miar  jako ci pracy s dziów. W przypadku s abych 
wyników s dzia zostaje zawieszony przez komisj  ds. s dziów Mi dzynarodowego 
Stowarzyszenia Boksu Amatorskiego AIBA i nie mo e uczestniczy  w kolejnych meczach. 
Dzia ania AIBA s  w wielu punktach podobne do tych podejmowanych przez Mi dzynarodow  
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W tym samym kierunku id  analizy nagra  wideo, przeprowadzane przez komisj  

arbitrów przy Niemieckim Zwi zku Pi ki No nej (DFB) w ramach doskonalenia 

zawodowego s dziów. Ka dy mecz pierwszej i drugiej ligi niemieckiej obserwuje 

do wiadczony by y arbiter. Po zako czeniu gry dokonuje on wspólnie ze sk adem 

s dziowskim analizy nagrania wideo i ocenia prowadzenie meczu przez s dziego. Na 

koniec sezonu komisja ds. s dziów przy DFB decyduje o awansie b d  spadku arbitrów 

w poszczególnych klasach35. 

Zaostrzone kontrole (tj. wi ksze prawdopodobie stwo wykrycia nieprawid owo ci i 

skazania winnego) oraz podwy szone kary nie pozostaj  bez wp ywu na kalkulacje 

potencjalnych skorumpowanych, którzy cz sto decyduj  si  wybra  uczciw  drog . 

Zale no ci pomi dzy systemem kontroli i wysoko ci  kar z jednej strony a korupcj  z 

drugiej s  jednak bardziej z o one, ni  mog oby si  wydawa .  

W systemie kontroli wa n  rol  odgrywa stworzenie jasnego i czytelnego kodeksu 

post powania, który b dzie miar  niew a ciwych zachowa . Du e znaczenie ma tak e 

wielowarstwowo  takiego systemu. Konieczne jest równie  stworzenie wewn trznych 

procedur rewizyjnych i kontrolnych ze strony wy szych instancji (sportowych). Istotne 

jest, aby te wy sze instancje ponosi y bezpo redni  odpowiedzialno  za ewentualne 

przewinienia swoich „podw adnych”. Nale y tak e - za pomoc  odpowiednich 

systemów motywacyjnych - zagwarantowa , e kontrolerzy b d  prze o eni nie b d  

podatni na korupcj : prawdopodobie stwo kary zmniejsza si  bowiem wraz z rosn c  

liczb  skorumpowanych kontrolerów (Andvig/Moene 1990 r.).  

Funkcjonowanie niezale nych instancji rozpatruj cych za alenia, niezale nych instytucji 

ledczych, gwarancja anonimowo ci, a niekiedy nawet premie za wa ne dla sprawy 

                                                                                                                                               
Uni  y wiarsk  (ISU), która zasadniczo zmieni a swój tradycyjny system oceniania po 
skandalu w y wiarstwie szybkim podczas olimpiady w Salt Lake City w roku 2002. W 
niemieckim hokeju na lodzie wprowadzono ostatnio dokumentowanie zawodów na wideo 
(Leyenberg, 2005 r.). 

35 System obserwacyjny DFB nie powstrzyma  wprawdzie Roberta Hoyzera przed 
manipulowaniem meczami, ale przes dzi  o tym, e na pocz tku stycznia 2006 r. poinformowa  
on oszusta Ante Sapin , e chce zako czy  proceder „ustawiania” wyników z obawy przed 
usuni ciem z grona s dziów pierwszoligowych. 
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wskazówki36 oraz wolna prasa maj  ogromne znaczenie (por. np. Bac, 1998 r., 103). 

Niekiedy nawet (warunkowe) z agodzenie zasad poufno ci i tajno ci wyborów mo e 

okaza  si  s uszne: w celu zwi kszenia odpowiedzialno ci i poprawy mechanizmów 

kontroli proces g osowania powinien pozosta  utajniony dla miast ubiegaj cych si  o 

organizacj  imprezy, to jest dla tzw. ogó u, natomiast cis e grono zobligowanych do 

zachowania milczenia notariuszy powinno dysponowa  mo liwo ci  imiennego 

odtworzenia przebiegu i wyników g osowania. W przypadku zarzutów korupcyjnych 

mo na by oby wówczas szybko sprawdzi , jak g osowa y osoby podejrzane, b d  czy 

ich g osy by y decyduj ce dla wyników g osowania. 

Chocia  wysokie kary i silna presja spo eczna mog  redukowa  cz stotliwo  

wyst powania korupcji, to trudno nie dostrzega  niepo danego efektu wysokich kar w 

odniesieniu do osoby korumpowanej. Otó  osoba taka, wiadoma ceny, jak  mo e 

zap aci  za swoje post powanie, mo e nie tylko wzmocni  mechanizmy obrony i 

zachowania poufno ci, ale tak e zwi ksza  dania apówkowe (Tanzi, 1998 r., 18). 

Stosowanie surowszych kar dla osób korumpowanych mo e zatem prowadzi  do 

zwi kszenia rozmiarów korupcji (w ka dym razie w odniesieniu do warto ci wr czanych 

korzy ci maj tkowych). Podwy szenie kary dla korumpuj cego dzia a natomiast 

jednoznacznie w kierunku zmniejszania rozmiarów zjawiska (Bac, 1998 r.). Dla 

okre lonych - podatnych na korupcj  - typów decyzji w sporcie nale a oby wi c w 

oparciu o przepisy prawa karnego dla sektora przedsi biorstw ([brak autora] 2000 r.) 

stosowa  wysokie kary umowne, uprzednio negocjowane i zabezpieczone 

zdeponowanymi kaucjami. Je li jednak - jak mia o to miejsce podczas afery z zak adami 

pi karskimi - korumpuj cymi s  osoby spoza bran y sportowej, rodek ten staje si  

nieskuteczny.  

Z zastrze eniem powy szego ograniczenia nale a oby zbada , jaki sposób karania 

korumpowanych b dzie skuteczniejszy od stosowanej dotychczas metody wykluczania, 

która w wi kszo ci zwi zków sportowych istnieje od dawna i mog a by  praktykowana 

jeszcze przed wyst pieniem ewentualnych przypadków korupcji. Kary w postaci 

                                                           
36 Nale y tu z ca  pewno ci  uwzgl dni  problematyk  „sfabrykowanych” oskar e .  
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grzywny maj  w stosunku do innych form penalizacji, jak cho by kary pozbawienia 

wolno ci, t  przewag , e nie naruszaj  w aden sposób zasobów socjalnych pa stwa - 

innymi s owy, prowadz  do minimalizowania kosztów spo ecznych w unikaniu korupcji. 

Dlatego cz sto, tak e z racji skuteczno ci, preferowane s  indywidualnie wymierzane 

kary pieni ne (Becker 1968 r., 193 i dalsze). W odniesieniu do konkretnej formy kary 

bardzo niepewne wydaj  si  by  roszczenia odszkodowawcze z uwagi na trudno  

ustalenia i wymiaru szkody (Maennig 2005 r.), zw aszcza gdy chodzi o korupcj  w 

zwi zku z przyznawaniem praw do organizacji imprez (takie roszczenia wchodzi yby w 

rachub  jedynie przy zastosowaniu uprzednio wspomnianej zmniejszonej tajno ci 

wyborów). atwiejsze by oby zawarcie porozumienia o karach umownych lub 

konwencjonalnych. Jednak i ta metoda nie przyniesie spodziewanych rezultatów, je eli 

jedn  z przyczyn podatno ci osoby skorumpowanej na przyj cie korzy ci materialnej 

by y jej niskie dochody. Fakt, e osoby, które korzystaj  z ekonomicznych owoców 

swojej pracy, s  mniej podatne na korupcj ,37 nale a oby wykorzysta  tak e w sporcie, 

lepiej wynagradzaj c dzia aczy i s dziów, którzy dzi  pe ni  swoje funkcje spo ecznie 

lub za niewielkim wynagrodzeniem. S dziom mo na by na przyk ad wyp aca  

rycza tow  sum  jako zwrot wydatków, ale jej wysoko  powinna przekracza  poziom 

wynagrodzenia rynkowego za porównywaln  prac 38. Na bie co wyp acana by aby 

tylko cz  (np. po owa) takiej sumy - druga cz  by aby natomiast wp acana na 

fundusz zabezpieczenia na staro . Arbiter traci by w ca o ci prawa do rodków z 

funduszu, je eli utraci by swoj  funkcj  za niehonorowe zachowanie. Zaproponowana 

procedura mia aby dwojaki efekt, wspó graj cy dodatkowo z systemem motywacyjnym. 

Po pierwsze, nast pi oby obni enie generalnej podatno ci na korupcj  tych osób na 

skutek poprawy ich sytuacji finansowej. Po drugie, utrata stanowiska w przypadku 

wykrycia nieprawid owo ci wi za aby si  ze stratami finansowymi. Wprowadzenie 

                                                           
37 Por. Mookherjee/Png (1995 r.); o teoretycznych zale no ciach pomi dzy wysoko ci  p ac a 

bod cami korupcyjnymi pisz  tak e Cadot (1987 r.), Klitgaard (1987 r.), Besley i McLaren 
(1993 r.), Bac (1998 r.) i Tanzi (1998 r., 16); kwestie rewizji empirycznej poruszaj  natomiast 
Ul Haque i Sahay (1996 r.) oraz Ades i de Tella (1999 r.).  

38 O „wynagrodzeniach za skuteczno ” wykraczaj cych poza poziom rynkowy pisz  Becker i 
Stigler (1974 r.). 



Wolfgang Maennig, Rainer Koch: Zwalczanie korupcji w pi ce no nej 

Korupcja w pi ce no nej 114

rozwi zania opartego na funduszu spowodowa oby, e dotkliwo  kary nie zale a aby 

od okresu s u by i wieku funkcjonariusza. Dla m odszych wykluczenie wi za oby si  z 

utrat  dochodów w przysz o ci. Dla starszych, którzy nie maj  perspektywy powa nych 

strat w formie przepadku przysz ych zwrotów wydatków, bolesny by by przepadek 

zaoszcz dzonych i zgromadzonych przez lata pieni dzy w funduszu.  

Nie bez znaczenia dla zwalczania korupcji w sporcie s  czynniki, które mo na okre li  

mianem „instytucjonalno - ekonomicznych”39:  

- Utrwalone historycznie struktury (korupcyjne) i wyros e na ich gruncie podstawowe 

typy zachowa  i systemy warto ci wp ywaj  na obecne rozmiary korupcji. 

Wszechobecna korupcja os abia na przyk ad wag  kary, jak  jest utrata reputacji przez 

skorumpowanych „bohaterów”. Ale nawet je li mo na z tego wyci gn  wniosek, e 

trudno jest naprawi  skorumpowany sport, to przyk ady z zakresu zwalczania korupcji 

(na przyk ad w administracji publicznej w Hongkong i w Singapurze, por. Tanzi, 1998 

r., 16) pokazuj , i  - dzi ki wiarygodnym dzia aniom - mo liwa jest wzgl dnie szybka i 

wyra na zmiana mentalno ci. Wymienione w Tabeli 1 instytucje sportowe w wi kszo ci 

opracowa y ju  skuteczne kodeksy etyki, nadaj c manipulacjom w sporcie znamiona 

czynu karalnego oraz u wiadamiaj c, e zachowania korupcyjne nie s  norm , lecz 

stanowi  niechlubny wyj tek. Koszty tej formy dzia a , których celem jest podnoszenie 

progów moralnych, s  stosunkowo niewielkie. Metody te gwarantuj  przy tym wysok  

skuteczno .  

Rotacja miejsc pracy b d  skrócenie kadencji uznawane s  niekiedy za zasadne dzia ania 

antykorupcyjne. Zapobiegaj  bowiem wytworzeniu zbyt du ej za y o ci pomi dzy 

potencjalnym korumpuj cym a korumpowanym, zmniejszaj cej prawdopodobie stwo 

wykrycia przest pstwa40. Mi dzynarodowy Komitet Olimpijski, podejmuj c decyzje o 

skróceniu kadencji swoich cz onków móg by pos u y  za wzór do na ladowania dla 

innych zwi zków i zrzesze . Taki sam efekt daje stosunkowo wczesny wiek, w jakim 

s dziowie pi karscy „przechodz  w stan spoczynku”, przy czym wystarczaj c  

                                                           
39 W kwestii podstawowej analizy instytucjonalno-ekonomicznej zjawiska korupcji por. Dietz 

(1998 r.). 
40 Por. Bardhan (1997 r., 1338) oraz Abbink (1999 r.). 
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argumentacj  dla ograniczenia wieku arbitrów Bundesligi s  wysokie indywidualne 

wymagania w zakresie sprawno ci fizycznej41.  

Podatne na korupcj  s  przede wszystkim te projekty, w które zaanga owanych jest 

niewielka grupa osób. Przy wi kszej liczbie osób podejmuj cych decyzje próba 

skorumpowania jest odpowiednio kosztowna, w wi kszym stopniu zagro ona 

wykryciem, a zweryfikowanie jej powodzenia jest praktycznie niemo liwe. Dlatego 

wa ne jest wyszkolenie jak najwi kszej liczby s dziów pi karskich, których mo na by 

ewentualnie wyznacza  z puli na krótko przed spotkaniami, oraz - w czasie jeszcze 

krótszym - dowolnie zmienia .  

Walka antykorupcyjna w wydaniu Niemieckiego Zwi zku Pi ki No nej (DFB) 

Skandal zwi zany z „ustawianiem” wyników meczów i manipulowaniem zak adami w 

niemieckim futbolu spowodowa  ogrom pracy dla s dów sportowych pod patronatem 

DFB oraz dla s dów powszechnych. W procesach g ówni „bohaterowie” skandalu, tj. 

arbiter Robert Hoyzer oraz obstawiaj cy zak ady chorwacki mafioso, Ante Sapina, 

zostali skazani na kary pozbawienia wolno ci - pierwszy na okres 2 lat i pi ciu miesi cy, 

drugi na 2 lata i 11 miesi cy (Reinsch 2005 r.). Niemiecki ZPN wykluczy  Hoyzera i 

Sapina ze swoich szeregów oraz ze struktur zwi zków stowarzyszonych. Inni s dziowie, 

a tak e kilku zawodników, zostali czasowo zawieszeni w pe nieniu swoich obowi zków. 

Jeszcze inni, jak arbiter Dominik Marks, który szybko znalaz  si  w kr gu podejrzanych, 

a nast pnie zosta  skazany przez S d Krajowy w Berlinie na kar  jednego roku i sze ciu 

miesi cy pozbawienia wolno ci w zawieszeniu42, uchylili si  od odpowiedzialno ci 

przed wymiarem sprawiedliwo ci DFB, wyst puj c na czas nieokre lony ze sportowych 

zwi zków i stowarzysze  (Koch 2006 r.).  

Z drugiej strony DFB podj  si  przeprowadzenia sportowo-politycznego rozliczenia 

afery. Nadzwyczajny Zjazd DFB w dniu 28 kwietnia 2005 r., czyli w nieca e 100 dni po 

                                                           
41 Na podstawie do wiadcze  starszych arbitrów mo na stwierdzi , e nieustannie pojawiaj  si  

dania podniesienia granicy wieku, ostatnio bardzo g o ne w przypadku najlepszego arbitra na 
wiecie - Pierluigiego Holliny 

    (http://www.welt.de/z/plog/blog.php/sport-_lieb_und_teuer/was_gefiel/2005/08/29/konsequent 
z 29.08.2005 r.). 

42 http://www.welt.de/data/2005/11/17/805315.html?s=2 z 17.11.2005 r. 
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ujawnieniu skandalu, powzi  odpowiedni  uchwa  dotycz c  mi dzy innymi 

odpowiednich zmian w statucie zwi zku (por. tak e dalej, DFB 2005 r. a i b oraz Koch, 

2006 r.). 

Po raz pierwszy wyra nie zdefiniowano poj cie „ustawiania” meczów (jako wp ywanie 

na przebieg b d  wynik spotkania poprzez wiadomie b dne decyzje, podejmowane w 

celu osi gni cia korzy ci dla siebie lub innych) i wpisano je na list  czynów 

spe niaj cych znamiona czynu karalnego (w przypadku opisywanego skandalu s d 

sportowy DFB by  zmuszony skorzysta  z klauzuli generalnej o niesportowym 

zachowaniu43). Zawodnikom, trenerom i dzia aczom sportowym wydano ponadto zakaz 

bezpo redniego i po redniego obstawiania zak adów dotycz cych meczy, w których 

uczestnicz . Arbitrom nie wolno tak e obstawia  zak adów na wszystkie mecze w 

ligach, w których aktywnie dzia aj . 

Ponadto DFB we wspó pracy z Niemieck  Lig  Futbolow  (DFL) zorganizowa  

spotkanie z licznymi europejskimi bukmacherami i innymi podmiotami oferuj cymi 

zak ady sportowe, w wyniku którego postanowiono we wspó pracy stworzy  nowy 

system wczesnego ostrzegania i reakcji. Zawarto równie  porozumienie odno nie 

wymiany danych i powo ania wspólnej grupy roboczej. W ko cu uchwalono tak e 

wniosek otwieraj cy drog  do oferowania przez zwi zek w asnych zak adów pi karskich 

pocz wszy od sezonu 2006 / 2007, przy czym w tej kwestii nale y poczeka  na 

odpowiedni (deregulacyjny) wyrok Niemieckiego Trybuna u Konstytucyjnego. Obecnie 

trudno oceni , czy w daj cym si  przewidzie  okresie takie zak ady sportowe zostan  

wprowadzone. 

Powró my do tematu wynagrodzenia s dziów DFB i DFL, które zosta y zestawione w 

Tabeli 2. Dwudziestu s dziów pierwszoligowych otrzyma o w ci gu jednego sezonu 

                                                           
43 Wi za y si  z tym liczne trudno ci prawnoprocesowe. „Ustawienie” meczu przez arbitra nie 

by o normatywnie okre lone jako mo liwy powód wyra enia sprzeciwu wobec wyniku 
rozgrywek. Spierano si  równie , czy nie up yn  juz dawno termin wniesienia sprzeciwu 
(liczony od momentu ujawnienia manipulacji wynikami spotka ). Wyroki odno nie negocjacji 
w sprawie sprzeciwu, które zapad y przed s dem sportowym DFB, zebrano na stronie 
internetowej www.dfb.de - Newssuche w notce z 29.03.2005 r.  
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rozgrywek rednio zwrot wydatków w pi ciocyfrowych kwotach (w €)44. W przypadku 

arbitrów s dziuj cych w ligach ni szego szczebla kwoty te s  wyra nie ni sze. W lidze 

regionalnej, na przyk ad w pó profesjonalnej trzeciej lidze, s dziowie otrzymuj  

wynagrodzenie wynosz ce tylko 210 € za mecz.  

 

Tabela 2. Wynagrodzenia s dziów DFB  

 Bundesliga 2. Bundesliga mecze pucharowe 
Je li rodzimy 
klub gra w 
Bundeslidze 

Je li rodzimy 
klub gra w 2. 
Bundeslidze 

Je li rodzimy 
klub gra w 
lidze 
nieprofesjonal
nej   

s dziowie 3600 1800 3600 1800 900 
asystenci 
s dzió 

1800 900 1800 900 450 

obserwatorzy 900  900 450 225 

 

ród o: DFB - Abrechnungsregelungen für Schiedsrichter [Regulacje DFB dot. 

rozlicze  finansowych z s dziami] (stan na dzie : 01.01.2008 r.) 

 

Nie zdecydowano si  na zastosowanie rodków technicznych kontroluj cych 

zachowanie s dziów (w przeciwie stwie np. do AIBA oraz ISU), mimo e by oby to 

mo liwe z technicznego punktu widzenia. Za pomoc  mininadajników (mikroczipów) 

umieszczonych w pi ce oraz w ochraniaczach na golenie mo na by te  automatyczne 

weryfikowa  strzelone bramki oraz auty, a tak e na bie co korygowa  b dne decyzje 

arbitra (urz dzenia takie dzia aj  na bazie trójwymiarowych systemów okre lania 

po o enia oraz nagra  wideo; Whitfield 2002 r., Miller 2003 r.).  

Podczas Mistrzostw wiata w pi ce no nej do lat siedemnastu, rozgrywanych od 16 

wrze nia do 2 pa dziernika 2005 r., wspomniane wy ej rodki zosta y przetestowane 

([brak autora] 2005 r.), lecz test ten nie wypad  pomy lnie z powodu cz stych 

problemów technicznych. Przes dzi o to o odrzuceniu przez FIFA mo liwo ci 

zastosowania takich metod podczas Mundialu 2006 r. 

                                                           
44 W sezonie 2003 / 2004 s dzia Herbert Fandel osi gn  najwy sze przychody, w kwocie oko o 

84.000 €, por. http://morgenpost.berlin1.de/content/2005/01/26/sport/730951.html, Das 
verdienen Schiris, „Berliner Morgenpost” z 26.01.2005 r. 
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Zdecydowany jak dot d opór ze strony zwi zków pi karskich przed korzystaniem z 

technicznych rodków pomocniczych opiera si  przede wszystkim na stwierdzeniu, e 

pi ka no na musi by  zawsze taka sama i to na wszystkich poziomach ligi, a zasada 

podejmowania decyzji przez arbitrów wy cznie na podstawie faktów nie mo e zosta  

z agodzona, gdy  to podkopa oby ich autorytet. Ponadto w meczach futbolowych 

niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacjami niejednoznacznymi, a zbyt cz ste 

przerywanie gry zaburza oby p ynno  przebiegu spotkania. Do wiadczenia z futbolu 

ameryka skiego, gdzie decyzje arbitra mog  by  na wniosek dru yny kilka razy podczas 

jednego meczu konfrontowane z nagraniami wideo w celu ich sprawdzenia lub 

ewentualnej zmiany, mog  w przysz o ci stanowi  impuls dla eksperymentalnych 

testów. Ich wynik mia by zadecydowa , czy ró nica pomi dzy jedn  a drug  dyscyplin  

sportu (w futbolu ameryka skim tak czy inaczej po ka dej akcji nast puje krótka 

przerwa w grze) stanowi zasadnicz  przeszkod  w zastosowaniu weryfikacji wideo w 

pi ce no nej45. Obecnie nie nale y zak ada , e jakiekolwiek rewolucyjne nowo ci 

zostan  wprowadzone: „As long as I am president, there will be no video evidence” 

(Blatter, [brak autora] 2005 r.).  

Prezydent UEFA Michel Platini reprezentuje podobny pogl d46 pytaj c: „Czy naprawd  

potrzebny jest obraz telewizyjny wspieraj cy s dziego w niepewnych i dra liwych 

sytuacjach? Mi dzynarodowa rada International FA Board podczas swego posiedzenia, 

które odby o si  w ubieg ym roku w marcu w Szkocji, wypowiedzia a si  przeciwko 

temu pomys owi. Ja osobi cie zdecydowanie popieram t  decyzj . Nie dlatego, e 

uwa am regu y gry w pi ce no nej za niepodlegaj ce modyfikacjom i niewymagaj ce 

dostosowania do zachodz cych zmian, lecz dlatego, e nie wolno traci  z oczu tego, co 

jest naprawd  istotne: futbol jest przede wszystkim gr  i nale y uczyni  wszystko, aby 

zachowa  swój ludzki charakter”. 

Kluczowa rola zakazów obstawiania zak adów sportowych jako dzia ania 

antykorupcyjnego znana jest tak e z innych lig pi karskich. I tak w oski zwi zek pi ki 
                                                           
45 W ka dym przypadku procedura weryfikacji nagrania wideo musi by  zastrze ona dla 

„urz duj cego” arbitra, aby nie ucierpia a na tym zasada wydawania decyzji na podstawie 
faktów. 

46 Uefadirect, Magazyn Europejskiej Federacji Pi karskiej UEFA, wydanie 06.08. 
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no nej, b d cy od dawna ofiar  skandali zwi zanych z manipulowaniem zak adami 

sportowymi (Schümer 2005 r.), przyj  ostatnio uchwa  o zakazie typowania w 

zak adach sportowych. Za z amanie tej zasady grozi kara zawieszenia na okres do 

pó tora roku ([brak autora] 2005 r.). Tak e w dyscyplinach sportowych uprawianych w 

ameryka skich college’ach, które przez dziesi ciolecia n kane by y przez skandale 

bukmacherskie, wprowadzone zakazy obstawiania zak adów sportowych s  

podstawowymi dzia aniami w walce z korupcj .  

Podsumowanie i wnioski 

Nawet uwzgl dniaj c wysok  liczb  niewykrytych przypadków nie ma dowodu na to, e 

korupcja w pi ce no nej jest zjawiskiem przybieraj cym na sile lub, e osi ga wi ksze 

rozmiary ni  korupcja w innych dziedzinach ludzkiej aktywno ci.  

To zrelatywizowanie nie mo e oczywi cie zosta  zrozumiane jako apel o os abienie 

walki z korupcj  w futbolu. Przeciwnie: wiele przemawia za tym, e ogólna zasada, 

zgodnie z któr  optymalna stopa przest pczo ci nie musi wynosi  zero, nie znajduje 

zastosowania w przypadku korupcji w sporcie. Jeden tylko przypadek korupcji mo e 

spowodowa  znaczne szkody spo eczne, poniewa  oznacza nie tylko utrat  autorytetu 

samych sprawców, lecz os abienie pozycji danej dyscypliny, a nawet ca ego sportu w 

uj ciu globalnym. Dzia ania antykorupcyjne podj te ju  przez zwi zki sportowe, jak 

równie  planowane dalsze kroki w walce z tym zjawiskiem pokazuj , e przy 

umiej tnym zestawieniu zastosowanych metod ich spo eczne koszty udaje si  utrzyma  

na stosunkowo niskim poziomie. Z kalkulacji opartej o zasad , e dane dzia anie w 

zakresie zwalczania przest pczo ci stosuje si  dopóty, dopóki jego maksymalne koszty 

spo eczne odpowiadaj  wynikaj cym z niego spo ecznym korzy ciom, mog aby wynika  

stopa przest pczo ci, która tylko bardzo nieznacznie wyjdzie poza obszar zerowy.  

Nadal utrzymuje si  powszechne przekonanie, e nale y czy  ze sob  takie dzia ania 

antykorupcyjne, które wykazuj  taki sam stosunek korzy ci do kosztów. Wynika z tego 

równie , e dzia ania antykorupcyjne o porównywalnie wysokich kosztach spo ecznych 

nale y zast powa  dzia aniami generuj cymi mniejsze koszty.  
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Rozwa ania te pozwalaj  na wyci gniecie wielu wniosków, które pozwalaj  na 

udoskonalenie dotychczasowych metod walki z korupcj  w pi ce no nej. Nale y 

przyzna , e zwi zki pi ki no nej w wi kszo ci przypadków we w a ciwym czasie 

podejmowa y odpowiednie dzia ania antykorupcyjne. Zas ug  niemieckiego DFB jest 

przede wszystkim opracowanie definicji „ustawiania meczów” oraz stwierdzenie, e nosi 

ono znamiona czynu karalnego. Wa na jest równie  wspó praca podj ta przez DFB z 

firmami przyjmuj cymi zak ady sportowe w zakresie tworzenia systemu wczesnego 

ostrzegania. Zakaz obstawiania zak adów sportowych przez zawodników i s dziów 

wydaje si  tu by  kwesti  oczywist , chocia  i tak nie zapobieg by skandalowi w sezonie 

rozgrywek 2005/2006. Poci gni ci w mi dzyczasie do odpowiedzialno ci karnej 

s dziowie i gracze sami bowiem - w przewa aj cej mierze - nie typowali w zak adach. 

Z ekonomicznego punktu widzenia wymienione dzia ania antykorupcyjne mo na by 

uzupe ni  o dodatkowe, przedstawione poni ej rodki: 

- Tam, gdzie jeszcze tego nie uczyniono (by  mo e uwa aj c to za rzecz niepotrzebn ), 

nale y opracowa  jasne i czytelne kodeksy honorowe, z których b dzie jednoznacznie 

wynika , jakie zachowania uznaje si  za niepo dane (i podlegaj ce karze). Wi kszo  

zwi zków pi karskich posiada takie kodeksy reguluj ce zachowanie na boisku. Jednak 

jeszcze nie wsz dzie przepisy, o których mowa, reguluj  wzajemne relacje dzia aczy i 

sportowców czy zachowania cz onków zwi zku wobec osób z zewn trz, czyli wobec 

partnerów sponsoringowych oraz mediów47. Dlatego by oby rzecz  ze wszech miar 

po dan , aby sport, gospodarka i media jasno i wyra nie skodyfikowa y te wzajemne 

zachowania, które uznaj  za niepo dane.  

Nadwy ki finansowe na korzy  miast - organizatorów wielkich imprez futbolowych, 

jak mistrzostwa wiata i mistrzostwa Europy, powinny zosta  zredukowane, tak aby 

„sportowa rodzina” mog a mie  wi kszy udzia  w korzy ciach pieni nych48. Redukcja 

                                                           
47 FIFA ustali a dopuszczalny limit warto ci prezentów na sum  100 $ USA ([brak autora] 1999 r.) 
48 Nie wolno jednak przeoczy , e cis a ochrona sponsorów przez FIFA i zwi zane z ni  

restrykcje wobec miast, w których rozgrywane s  mecze w ramach Mundialu prowadz  
wprawdzie do zwi kszenia przychodów „rodziny pi karskiej”, lecz s  z drugiej strony bardzo 
krytykowane, poniewa  miasta czuj  si  zbytnio ograniczone (por. np. zakaz wyszynku 
bawarskiego piwa w miastach rozgrywek M  - w Monachium i Norymberdze). 
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tych nadwy ek powinna by  kontynuowana do chwili odnotowania znacz cego spadku 

liczby kandydatów na organizatorów. Miasta kandyduj ce, reprezentuj ce kraje ubo sze, 

mog yby otrzymywa  subwencje na organizacj  imprezy od „mi dzynarodowej rodziny 

sportowej”. 

Procedury wyboru miejsc rozgrywania zawodów sportowych powinny by  bardziej 

przejrzyste.  

W stosunku do s dziów i dzia aczy sportowych powinny zosta  wzmocnione 

mechanizmy motywacyjne, zmniejszaj ce ich podatno  na korupcj . Mogliby oni 

otrzymywa  za swoj  dzia alno  oficjalne wynagrodzenia, przewy szaj ce poziom p ac 

rynkowych za porównywalne czynno ci. W tym kontek cie nale y zwróci  uwag  na 

fakt, e skandal z manipulowaniem zak adami sportowymi nie dotyczy  meczów 

pierwszej ligi, lecz lig ni szych, w których arbitrom wyp aca si  tylko relatywnie niskie 

„zwroty wydatków”.  

Nale y wprowadzi  nasilone kontrole i weryfikowa  ka de podejrzenie manipulacji. 

Wo anie o surowsze kary zwi zkowe koliduje z mo liwo ciami prawnymi. 

Maksymalnym wymiarem kary, jaka mo e zosta  wymierzona przez zwi zek, jest 

wykluczenie z udzia u w zawodach sportowych oraz ze stowarzysze  cz onkowskich. 

Je li dany sportowiec nie jest ju  cz onkiem stowarzyszenia lub zwi zku, nie istnieje 

mo liwo  na o enia na  kary finansowej (kara taka nie mog aby zosta  

wyegzekwowana). W celu unikni cia niepo danych sankcji w postaci grzywien 

sportowcy coraz cz ciej unikaj  „karz cej r ki” s dów zwi zkowych, wyst puj c z 

szeregu cz onków organizacji.  

Tym wa niejsza jest wi c cis a wspó praca z pa stwowymi organami cigania w 

przypadku, gdy dane dzia anie wype nia znamiona przest pstwa. Afera wokó  

„ustawiania” spotka  i manipulowania zak adami, intensywnie rozpracowywana przez 

prokuratur  berli sk  i zako czona wymierzeniem stosownych kar przez S d Krajowy w 

Berlinie, z pewno ci  dzia a odstraszaj co na potencjalnych sprawców49.  

                                                           
49 Potrzeb  wszcz cia dochodzenia przez prokuratur  u wiadomiono sobie jednak dopiero po kilku 

dniach i konkretnym doniesieniu z o onym przez DFB. Wówczas dochodzenie prowadzone 
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W przypadku potwierdzenia si  podejrze  korupcyjnych nale y zadba  o przejrzysto  i 

upublicznienie podejmowanych dzia a . Pot pienie przez opini  publiczn  jest tu bardzo 

po dan  sankcj  dodatkow  i mo e mie  tak e efekt odstraszaj cy. 

W odniesieniu do niektórych z wymienionych wy ej punktów trzeba przyzna , e 

up ynie chyba jeszcze troch  czasu, zanim przedstawione w nich strategie doczekaj  si  

akceptacji ze strony opinii publicznej, a co za tym idzie, realizacji przez zwi zki 

sportowe. Sformu owane przez Prezydenta FIFA, Blattera, dania wynagradzania 

s dziów pi karskich w wysoko ci 100.000 € rocznie50 ([brak autora] 2005 r.) zosta y tak 

skomentowane przez dziennik „Tagesspiegel”: „Jedynie wysokiej rangi niemiecki 

urz dnik pa stwowy mo e sprosta  wymaganiom pana Blattera. Zaszeregowany w 

grupie uposa enia B8, z w asn  sekretark , i sztabem pracowników, ubezpieczeniem 

wypadkowym i zapewnion  emerytura, b dzie murem nie do przebicia dla wszelkiego 

rodzaju protestów, na które b dzie nara ony ze wzgl du na trudny charakter swojej 

pracy … Jest tylko jeden szkopu : przed strzeleniem ka dej bramki trzeba b dzie 

wype ni  kilka formularzy. Plus kopie. Ale nasi napastnicy jako  si  do tego 

przyzwyczaj ” ([brak autora] 2005 r.). 

Je li chodzi o kary pieni ne, to by  mo e w oczach wielu entuzjastów sportu s  one 

nieadekwatne51. Spojrzenie na sport w epoce antycznej pozwala jednak dostrzec, e 

pomys  ten nie jest w istocie adn  nowo ci . W erze klasycznych igrzysk olimpijskich 

na skorumpowanych sportowców nak adano wysokie kary pieni ne. Musieli oni 

finansowa  budow  tak zwanych „s upów ha by” (zanes), umieszczanych przy wej ciu 

na stadion olimpijski. Kolumny te wykonywane by y przez znanych artystów, z 

wyszukanych i starannie dobranych materia ów, i kosztowa y maj tek - wysoka kara 

pieni na by a w ten sposób gwarantowana. Je li sportowiec nie by  w stanie ponie  tak 

                                                                                                                                               
przez prokuratur  Braunschweig przekazano prokuraturze w Berlinie - por. 
http://www.netzeitung.de/sport/bundesliga/322942.html z 26.01.2005 r. 

50 Mi dzynarodowa Federacja Pi ki No nej FIFA p aci cz onkom swojego Prezydium po 50.000 $ 
USA na rok, por. [brak autora] (2001 r.).  

51 Ma to miejsce zw aszcza wtedy, gdy maj  one by  substytutem dla kary zakazu obstawiania 
zak adów, a tym samym mog  by  interpretowane jako „wykup”. Z tego wzgl du kary 
pieni ne powinny by  orzekane jako kary towarzysz ce zakazom typowania w zak adach 
sportowych.  
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wysokich kosztów, obowi zek zap aty za powsta e tak dzie o sztuki spada  na miasto 

deleguj ce zawodnika. 
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„Lepka blisko ” 

Uwagi o korupcji w nowoczesnym niemieckim dziennikarstwie sportowym 

Cz sto pojawiaj ce si  ostatnio w wiecie sportu poj cie korupcji u ywane jest w wielu 

wypadkach nieprecyzyjnie. Zjawisko, które Horst Eberhard Richter okre li  niegdy  jako 

„ars corrumpendi”, ma niew tpliwy zwi zek z walk : skorumpowany jest zawsze ten 

drugi, kto  inny. 

Korupcja uto samiana jest przewa nie z brudem, zgnilizn  i upadkiem obyczajów. 

S owo „corruptio” oznacza o w dogmatyce Ko cio a katolickiego, a przede wszystkim w 

reformacyjnym pi miennictwie religijnym, grzech pierworodny. Meyers neues Lexikon 

definiuje to poj cie jako przekupstwo, apownictwo i ogólny upadek moralno ci. 

Terminowi „korupcja” nadawano ró ne tre ci, w zale no ci od kontekstu - nale y zatem 

wyró ni  trzy rodzaje korupcji: 

Specjali ci od prawa karnego rozumiej  pod poj ciem korupcji dzia ania, wobec których 

stosuje si  odpowiednie przepisy kodeksu karnego. W Niemczech znamiona czynu 

korupcyjnego s  zdefiniowane przez paragrafy 108 (przekupstwo parlamentarzysty), 229 

(sprzedajno  i przekupstwo w obrocie gospodarczym), 331 (przyjmowanie korzy ci), 

332 (sprzedajno , apownictwo), 333 (wr czanie korzy ci), 334 (przekupstwo) i 335 

(szczególnie ci kie przypadki sprzedajno ci i przekupstwa) kodeksu karnego. 

Przest pstwa te s  zagro one kar  pozbawienia wolno ci do dziesi ciu lat. 

Politolodzy ch tnie definiuj  korupcj  jako „nadu ywanie piastowanego urz du, 

wysokiej pozycji w biznesie lub mandatu politycznego - z korzy ci  dla innej osoby, na 

jej polecenie lub z w asnej inicjatywy, w celu osi gni cia korzy ci dla siebie lub dla 

osoby trzeciej”. Reasumuj c: korupcja jest nadu yciem stanowiska publicznego dla 

celów prywatnych. Niemiecki socjolog Karl Rennstich uwa a, e korupcja prowadzi w 

sposób nieunikniony „do naruszenia norm, obowi zków i dobra ogó u”. 

Socjolodzy rozumiej  pod poj ciem korupcji - w bardzo szerokim znaczeniu tego s owa - 

rezygnacj  z w asnych zapatrywa  na rzecz pogl dów reprezentowanych przez tego, kto 
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posiada w adz . Zgodnie z t  koncepcj  za osob  skorumpowan  uznaje si  na przyk ad 

kogo , kto dla awansu zawodowego lub podwy szenia statusu spo ecznego wyrzeka si  

w asnych przekona  i promuje pogl dy reprezentowane przez osoby decyduj ce o jego 

karierze. Stosowane instrumentarium korupcyjne, opisywane przez wybitnego 

specjalist  do spraw zwalczania korupcji, profesora z nadre skiego miasta Speyer, 

Hansa Herberta von Arnim, mie ci w sobie tak e s ynne w publicystyce niemieckiej 

„no yce w g owie dziennikarza”, wycinaj ce ze wiadomo ci sprawozdawcy informacje 

niewygodne dla jego mocodawców, „których yczenia przyswaja na poczekaniu”. Próba 

wytyczenia granic wiata korupcji to tak e kwestia zasad moralnych w zawodzie 

dziennikarskim. 

Pokusa dnia powszedniego 

W wiadomo ci statystycznego obywatela dziennikarz funkcjonuje jako nieprzekupny i 

s u cy wy cznie prawdzie kronikarz. Wielu pasuje do takiego obrazu, niektórzy jednak 

nie spe niaj  tych oczekiwa . W ostatnim czasie pojawi o si  „sporo odmian 

przekupstwa i apownictwa w dziennikarstwie”, jak napisa  znawca tematu, Adolf 

Theobald. Nie brak podejrzanych i nieuczciwych powi za  mi dzy politykami, liderami 

gospodarczymi, przemys em reklamowym, kierownictwem ró nych dyscyplin sportu a 

dziennikarzami. Niekiedy chodzi o sponsoring, innym razem o pieni dze lub wp ywy. 

Jürgen Leinemann, publicysta polityczny, w swoim wyst pieniu w roku 2005 podczas 

dorocznego kongresu sieci „Netzwerk Recherche” sformu owa  pytanie, czy „ostro 

krytykowane no yce w g owie” nie s  raczej „kanap  w g owie”. „ apówka, której na 

imi  blisko ” to tytu  powsta ej przed ponad dziesi cioma laty filipiki autorstwa 

dziennikarza, Petera Zudeicka, skierowanej przeciwko zbyt ma o wyra nej granicy, 

utrudniaj cej w efekcie oddzielenie ról odgrywanych przez przedstawicieli w adzy od ról 

w a ciwych dziennikarzom. 

Korupcja istnieje we wszystkich obszarach dziennikarstwa. Wiele spó ek zleca 

dziennikarzom specjalizuj cym si  w problematyce ekonomicznej pisanie przemówie  

na walne zgromadzenia akcjonariuszy. Nie s  one pó niej w ogóle wyg aszane, ale ich 



Hans Leyendecker: Lepka blisko  

Korupcja w sporcie a prasa 131 

autorzy inkasuj  za projekt sumy rz du 10.000 €, a nawet wi ksze. Ci sami dziennikarze 

przygotowuj  pó niej relacj  z rzeczywistego wyst pienia. Niektórzy redaktorzy w 

trakcie specjalnych seminariów ch tnie udzielaj  mened erom firm rad i wskazówek, jak 

broni  si  przed dziennikarzami. Dla mened erów p ynie st d korzy  cho by w postaci 

pewno ci, e redaktorzy ci nigdy ju  nie napisz  ani s owa krytyki pod ich adresem. 

cis a symbioza, w jakiej yj  dziennikarze specjalizuj cy si  w turystyce oraz 

organizatorzy wypoczynku i podró y, wielokrotnie by a przedmiotem dyskusji podczas 

kongresów mediów. Tak e producenci aut ch tnie zapraszaj  dziennikarzy-specjalistów 

od motoryzacji w po udniowe rejony naszego globu, aby mogli tam przetestowa  nowe 

modele, oferuj c im przy tym przelot i pobyt w pi ciogwiazdkowym hotelu. 

Dziennikarze nie maj  w takich wypadkach adnych skrupu ów, z rado ci  korzystaj  ze 

wszystkich mo liwych przywilejów. Strony internetowe, takie jak „Journalismus.com” 

lub „Pressekonditionen.de”, publikuj  nazwy setek niemieckich przedsi biorstw 

oferuj cych rabaty dla dziennikarzy. Wystarczy wa na legitymacja prasowa, aby 

skorzysta  z dobrodziejstw oferowanych przez og oszeniodawców. Wszyscy uczestnicy 

tego procederu zapewniaj  naiwnie, e przyjmowanie prezentów i korzystanie z rabatów 

nie ma wp ywu na wiarygodno  sprawozda . To przecie  oczywiste. Któ  chcia by si  

przyzna  do tego, e przekazane i przyj te korzy ci spowodowa y powstanie „lepkiej 

blisko ci”? Tak e walka o klientów-og oszeniodawców i o nowe zyski zmniejsza 

dystans pomi dzy publikowanym tekstem a tre ci  og osze . Presja ekonomiczna w 

wydawnictwach, rozg o niach radiowych i stacjach telewizyjnych ro nie — coraz 

bardziej zacieraj  si  granice pomi dzy produktami pracy dziennikarskiej a reklam . Jak 

twierdzi nadprokurator Frankfurtu i specjalista od zapobiegania korupcji, Wolfgang 

Schaupensteiner, im cz ciej rozg o nie radiowe i stacje telewizyjne zlecaj  realizacj  

programów i audycji prywatnym podmiotom, tym bardziej zagmatwane staj  si  

rozliczenia mi dzy zleceniodawcami i wykonawcami. Taka sytuacja rodzi sprzyjaj ce 

warunki dla rozkwitu „ atwego biznesu dla osób o sk onno ciach kryminalnych”.  

Obraz korupcji w dziennikarstwie nie jest jednoznaczny, a dziennikarstwu sportowemu, 

zdaniem takich fachowców jak hamburski specjalista w dziedzinie komunikacji 
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mi dzyludzkiej, Siegfried Weischenberg, przypada szczególna rola w opisywaniu 

rzeczywisto ci, poniewa  jest ono „sejsmografem ca ej bran y”. 

Krytykanci niepo dani 

Ten, kto chce opisywa  tera niejszo , nie mo e zapomina  o przesz o ci. Jednak 

ho dowanie tej zasadzie okazuje si  by  ród em niebezpiecze stw czyhaj cych na 

dziennikarzy sportowych, jako e rozgraniczenie ról w tej dziedzinie mediów mo e 

nawet w teorii budzi  w tpliwo ci. Zadanie prasy sportowej zosta o zdefiniowane 

podczas pierwszego mi dzynarodowego kongresu w Pary u w roku 1924 w nast puj cy 

sposób: „Prasa sportowa chce odgrywa  rol  wychowawcz . Wspólna szczera wola 

uskrzydla dziennikarzy sportowych wszystkich krajów do wspó pracy w obronie 

warto ci etycznych ich pi knego zawodu. Za swe podstawowe zadanie dziennikarze 

sportowi uznaj  wspieranie i kultywowanie wszelkich post powych i wychowawczych 

d e , s u cych pokojowi i porozumieniu mi dzy narodami. Pragn  oni skierowa  sport 

ku wy szemu celowi, którym jest uczynienie ludzi lepszymi oraz obudzenie w nich 

poczucia wspólnoty. Swoje d enia dziennikarze sportowi b d  realizowa  z ca  

wiadomo ci  odpowiedzialno ci i szlachectwem ducha”. 

Podwójna rola dziennikarzy sportowych wysz a na jaw podczas skandalu 

apówkarskiego, kiedy to udowodniono kupowanie g osów cz onków 

Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przez organizatorów igrzysk 2002 w Salt 

Lake City. Niektórzy przedstawiciele mediów jeszcze na d ugo przed t  afer  

sygnalizowali mo liwo  korupcji w komitecie - nale a  do nich mi dzy innymi 

Brytyjczyk Andrew Jennings. Jego pierwsza ksi ka ods aniaj ca nieprawid owo ci w 

MKOl (wydana w 1992 i zatytu owana The Lords of the Rings) zosta a przez niektórych 

komentatorów pot piona w czambu . W ród krytyków znale li si  David Miller 

(wówczas dziennikarz londy skiego „The Times”), Karl-Adolf Scherer (reprezentuj cy 

w tamtym czasie Sport-Informationsdienst z Neuss) oraz zmar y w ostatnich latach 

Willy Ph. Knecht z Berlina (NOK-Report). Wszyscy trzej zostali wcze niej nagrodzeni 
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medalami Orderu Olimpijskiego MKOl, a obok pracy „dziennikarskiej” dzia ali na rzecz 

ró nych gremiów staraj cych si  o prawa do organizacji igrzysk. 

Poczucie wspólnoty, wy sze cele, szczera wola - dla du ej cz ci sprawozdawców 

sportowych has a te s  nadal aktualne, tak e w naszych czasach. „Wielu dziennikarzy 

sportowych nie porzuca wiary w to, e sport jest swego rodzaju Elizjum, krain  wiecznej 

szcz liwo ci”, napisa  reporter BBC, Declan Hill. Toy-Department for Men - badania 

empiryczne nad mi dzynarodowym dziennikarstwem sportowym to tytu  dysertacji 

Sybille Frütel, która ukaza a si  wiosn  2005 nak adem niewielkiego wydawnictwa z 

Nadrenii. „Dzia  zabawek dla m czyzn” - ca kiem niez y temat jak na prac  

doktorsk … 

Kto zadaje niewygodne pytania, mo e szybko sta  si  autsajderem. Kto krytycznie pisze, 

mo e zosta  uznany przez niektórych za kalaj cego w asne gniazdo, wszak „wszyscy 

jad  na jednym wózku”, nieprawda ? I jest spraw  oboj tn , kto nadaje kurs. Trzyma  

dystans? Po co? Erich Laaser, jeden z liderów VDS (Zwi zku Niemieckich Dziennikarzy 

Sportowych), jaki  czas temu na amach zwi zkowego magazynu apelowa  do swoich 

kolegów po fachu, eby traktowali organizatorów Mundialu 2006 „z respektem”, tak aby 

„impreza przebiega a bez zak óce ”. Ca y wiat powinien „czu  si  go ciem u 

przyjació ”. Na amach tego samego pisma mened er narodowej jedenastki z ramienia 

DFB [Niemiecki Zwi zek Pi ki No nej], Bierhoff, wzywa  dziennikarzy sportowych do 

udzielenia graczom dru yny narodowej odpowiedniego wsparcia emocjonalnego. 

Uczyni  to, jak sam na wst pie zdradzi , z inicjatywy przewodnicz cego VDS. 

Nie brak pikantnych i wstydliwych historii o przest pczych powi zaniach mi dzy 

sportowcami a dziennikarzami. Dziennikarz, sportowiec, zwi zek, klub - w adnej innej 

dziedzinie mediów nie rozwin y si  tak symbiotyczne relacje pomi dzy aktorami a 

obserwatorami. W dziennikarstwie sportowym przyznawane s  nawet nagrody za fair 

play. I mo na si  tylko domy la , kto z czego, a mo e raczej - kto z kogo przy tym yje. 

Krytykanci i maruderzy nie s  po dani. 

Nagrod  „Fair play dla dziennikarstwa sportowego” - finansowan  ze rodków grupy 

finansowej „Sparkassen” - ustanowi  na pocz tku lat dziewi dziesi tych ubieg ego 

wieku Josef Hackforth, profesor Niemieckiej Wy szej Szko y Wychowania Fizycznego 
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w Kolonii i szef tamtejszego Instytutu Publicystyki Sportowej. Hackforth przeniós  si  w 

roku 2000 na Politechnik  Monachijsk , zabieraj c ze sob  swoj  rzekom  w asno  w 

postaci nagrody „Sparkassen-Fair-Play-Preis” jako „osobisty podarunek” dla nowego 

pracodawcy - jak czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez bawarsk  

uczelni . Wyk adowcami na nowym kierunku studiów „sport, media i komunikacja” 

zosta y jednocze nie „do wiadczone i kompetentne osobisto ci ze wiata sportu”, jak na 

przyk ad reporterka ZDF (drugiego programu telewizji niemieckiej) Christa Haas, 

odpowiedzialna w swojej stacji telewizyjnej za relacje z zawodów biatlonowych. Traf 

chcia , e nagrod  Hackfortha uhonorowano w a nie reporterów stacji ZDF, w tym pani  

Haas, za szczególne osi gni cia w dziedzinie sprawozda  z imprez biatlonowych… 

Nastroje zamiast g osów w sprawie 

VDS przyznaje corocznie swoim cz onkom nagrody za twórczo  telewizyjn  i radiow  

oraz ró norakie wyró nienia za osi gni cia w mediach drukowanych i prace 

fotograficzne. Nagrody te maj  szczególn  cech : s  przyznawane w ramach chyba 

jedynego w Niemczech konkursu, dla którego nigdy nie og oszono ani adnych 

wskazówek merytorycznych, ani kryteriów. Nikt te  nie protestuje, kiedy na przyk ad 

szef VDS w Turyngii jako przewodnicz cy jury powo uje na jurorów osoby niezbyt 

znaj ce si  na rzeczy, ale b d ce jego dobrymi znajomymi, a tak e sportowców, których 

zmagania i wyczyny na co dzie  komentuje. 

Najwa niejsze, by by  blisko. Wyst py telewizyjnego sprawozdawcy sportowego 

Waldemara Hartmanna, wszystko jedno, czy ostatnio na olimpiadzie zimowej w Turynie 

w 2006 roku, czy podczas bie cych imprez futbolowych, s  swego rodzaju „relacj  z 

miejsca zdarzenia”. Dziennikarz ten znajduje si  zawsze w centrum wydarze , jest tak 

blisko, e bli ej by  nie mo na. Razem z Olivierem Bierhoffem i Dietmarem Hamannem 

piewa przed kamerami o „wielkiej ochocie na ycie” i mówi do Oliviera Kahna: „Oli, 

ty zawsze by e  z nami. Po zwyci stwie w Champions-League stali my razem na 

Marienplatz”. Reporter ZDF Rolf Töpperwien porównuje typ relacji mi dzy bran  

sportow  i dziennikarstwem sportowym do „jednej, wielkiej rodziny”. 
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We wszystkich dziedzinach dziennikarstwa pojawiaj  si  trudno ci z tzw. „blisko ci ” i 

zachowaniem dystansu do opisywanych spraw, ale to w a nie sport ma z tym najwi kszy 

problem. W tej bran y ludzie si  znaj , mówi  sobie po imieniu, lubi  i szanuj  si  

nawzajem, a tak e - potrzebuj  jedni drugich. „O tym, co zostanie uznane za 

rzeczywisto , decydujemy my, a kim »my« jeste my, te  decydujemy my”, pisa  ponad 

dziesi  lat temu Jürgen Leinemann, informuj c o „skupionych w tajnych ko ach 

niewidzialnych gigantach, których podszepty maj  moc rozkazów”. „Sportowcy nawet 

w przypadku totalnej pora ki nie musz  ba  si  krytyki dziennikarzy, okre lanych 

mianem »s ownych bodychecks« - poprzez analogi  do osób przeprowadzaj cych 

kontrole antydopingowe. O wiele wi ksze jest tu nawet prawdopodobie stwo, e 

wspó czuj cy reporter we mie takiego sportowca w ramiona, aby go pocieszy ”, 

czytamy w artykule wydrukowanym w lutym 2002 w tygodniku „Spiegel”. Cz sto nie 

da si  ju  wytyczy  granicy pomi dzy krytycznym sprawozdawstwem a public relations. 

W sporcie dosz o do „powstania kumpelskich relacji nosz cych znamiona zjawiska, 

które w innych dziedzinach ycia uznawane jest po prostu za korupcj ”, alarmowa  

dziennikarz sportowy Manfred Steffny ju  w roku 1978. Dziennikarze i pi karze no ni 

„jad  na jednym wózku”, o wiadczy  wczesnym latem 2005 r. Rolf Töpperwien. Po 

pora ce 1:4 w meczu reprezentacji Niemiec przeciwko dru ynie W och w marcu 2006 

Jürgen Klinsmann na pró no usi owa  zaprosi  media na swój „wózek”. Zwo a  

konferencj  prasow , o wiadczaj c: „Chcemy podzieli  si  z wami naszymi my lami. 

Chcemy us ysze  wasze zdanie”. Kto tu jest dziennikarzem, a kto jest trenerem? 

Chorob  niemieckiego dziennikarstwa nie jest organizowanie wyra nej, jednostronnej 

kampanii, ale zatarcie granic mi dzy wiatem polityki, gospodarki i sportu, wzajemna 

instrumentalizacja, której celem jest wy cznie osi gni cie w asnych korzy ci. Tym, co 

si  liczy, nie s  rzeczowe g osy w sprawie, lecz niejasne nastroje kreowane przez 

dziennikarzy. 
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Fachowcy od reklamy piwa i maszyny mówi ce na „ty” 

W ostatnim czasie mo na zaobserwowa  dominacj  mediów elektronicznych, a 

reprezentuj cy je dziennikarze wyst puj  w charakterze osób kreuj cych has a i slogany. 

Sektor sportowy dawno ju  sta  si  reklamow  maszyneri  dla przemys u sportowo-

rozrywkowego. Badania przeprowadzone w roku 2001 wykaza y, i  w ponad 65% pyta  

zadanych przez reporterów sportowych stacji ZDF przebija a ju  pozytywna ocena 

ewentualnej odpowiedzi. Pytania krytyczne mog yby przecie  zestresowa  rozmówców. 

Do legendy przeszed  dialog pomi dzy Waldemarem Hartmannem, reporterem ARD 

(pierwszego programu niemieckiej telewizji), a ówczesnym trenerem niemieckiej 

reprezentacji w pi ce no nej, Rudim Völlerem, po niezbyt imponuj cym remisie w 

meczu Niemiec z Islandi  w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2004: 

Völler: „To przecie  wy zaogniacie sytuacj . Czy my naprawd  musimy wszystko 

tolerowa ?” 

Hartmann: „Ale to nie ja dolewam oliwy do ognia”. 

Völler: „Tak, ty nie. Siedzisz sobie wyluzowany na swoim sto ku, wypi e  trzy 

pszeniczne piwka, jeste  w porz dku”. 

Po tym wydarzeniu Hartmann podpisa  kontrakt reklamowy z browarem Paulaner i sze  

dni po s ynnym wywiadzie z Völlerem oznajmi  podczas telewizyjnego talkshow: „Od 

jutra pij  tylko piwo Paulaner z Monachium”. 

W przesz o ci celem pracy dziennikarzy by o poszukiwanie prawdy. Dzisiaj o wiele 

wa niejsza jest umiej tno  uatrakcyjnienia przekazywanych informacji i 

odpowiedniego ich prezentowania. Wydarzenie sportowe jest w pe ni inscenizowane. 

Prowadzi to do dziennikarskich perwersji: tematy istotne, lecz dra liwe - jak doping czy 

powi zania ze Stasi - przeszkadzaj . W druj  wi c z dzia u sportowego na amy 

magazynów politycznych, gdzie najwyra niej mog  wyrz dzi  znacznie mniejsze 

szkody. Podczas Mistrzostw wiata w biatlonie, rozgrywanych w Oberhofie w 2004 

roku, redaktorzy sportowi ARD uczestniczyli w próbie powstrzymania kolegów z 

lokalnego „Monitora” przed ujawnianiem informacji na temat wielu obci onych 

przesz o ci  w Stasi oficjeli. Podobna sytuacja przydarzy a si  „reporterom-tropicielom” 
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z programu Frontal 21 przy okazji Nordyckich Mistrzostw wiata w Narciarstwie 2005 

w Oberstdorfie, przy czym ich antagonistami okazali si  dziennikarze sportowi z 

macierzystej stacji telewizyjnej. 

Wielu dziennikarzy chcia oby najch tniej by  na równi z „mo nymi tego wiata”. Kurt 

Tucholsky, wybitny niemiecki dziennikarz, jest autorem s ynnego powiedzenia, e 

niemieckiego dziennikarza nie trzeba wcale przekupywa  pieni dzmi: „Jest dumny, e 

jest zapraszany, jest dumny, e traktowany jest jak przedstawiciel w adzy”. Trudno o 

lepsze zobrazowanie formy korumpowania poprzez narcyzm. 

Samouwielbienie dziennikarzy niezmiernie rzadko pozwala im dostrzec nies uszno  

w asnego post powania, a do tego w ubieg ych latach sytuacja sta a si  jeszcze mniej 

przejrzysta. Takie osobisto ci jak Poschi (prezenter ZDF Wolf-Dieter Poschmann), 

Waldi (reporter ARD Waldemar Hartmann), Töppi (reporter ZDF i „maszyna mówi ca 

na ty” - Rolf Töpperwien) s  sprzedawcami s awy, którzy sami awansowali do rangi 

gwiazd mediów. Niektórzy dziennikarze telewizyjni otrzymuj  do 50.000 € za 

prezentacj  firm lub za prowadzenie imprez w prywatnych przedsi biorstwach. Kwoty, o 

których mowa, potwierdza kr ca w fachowych kr gach lista sporz dzona przez pewn  

agencj  z zachodniej cz ci Niemiec, specjalizuj c  si  w „po rednictwie pracy” dla 

prominentów ze wiata sportu. 

Przez d ugie lata nazwisko Poschmanna z ZDF widnia o na li cie p ac producenta wody 

mineralnej, firmy Gerolsteiner, której uda o si  wprowadzi  w asn  dru yn , z o on  z 

profesjonalnych zawodników, do najwy szej klasy wy cigów kolarskich. Kiedy przed 

wy cigiem Tour de France w roku 2005 dwaj niezale ni dziennikarze dostarczyli 

Poschmannowi, na jego zamówienie zreszt , informacje dotycz ce dopingu, lider 

tematyki sportowej w stacji ZDF wyci  dok adnie t  cz  materia u, która obci a a 

jego chlebodawców, czyli sponsorów z Gerolsteinera - a uczyni  to, jak pó niej 

twierdzi , ze wzgl dów czysto merytorycznych. Jak podkre li  jaki  czas pó niej jeden z 

monachijskich s dów, relacjonowanie sprawy Poschmanna stanowi dzia anie w interesie 

publicznym. Zaakcentowa  te  szczególne oczekiwania wobec przedstawicieli 

publicznych rozg o ni radiowych i stacji telewizyjnych. Dyrektor programowy telewizji 

ZDF, Markus Schächter, wyci gaj c wnioski z kazusu Poschmann/Gerolsteiner 
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przyrzek , i  znacznie krytyczniej rozpatrywane b d  pro by o zgod  na dodatkowe 

zatrudnienie, przede wszystkim w kontek cie jego ewentualnego negatywnego wp ywu 

na dziennikarskie standardy: „Tym, co w adnym razie nie mo e mie  miejsca, jest 

stawianie mojego kolegi Wolfa-Dietera Poschmanna w jednym szeregu z 

dziennikarzami ARD - Emigiem i Mohrenem. Jego praca w charakterze prezentera dla 

firmy Gerolsteiner mia a charakter zaj cia dodatkowego, na wykonywanie którego 

Poschman otrzymywa  regularnie pozwolenia, poprzedzone za ka dym razem z o onym 

wnioskiem. Dzia alno  ta nie mia a wi c wp ywu na jego niezale no  dziennikarsk ”. 

Sponsor jako sprawozdawca 

Bywa, e wszystko idzie jak po ma le. Ca a bran a udawa a wielkie zdziwienie, gdy w 

roku 2005 dziennikarze sportowi Jürgen Emig (szef redakcji sportowej rozg o ni 

heskiej) oraz Wilfried Mohren (szef dzia u sportowego rozg o ni na Niemcy rodkowe) 

znale li si  w kr gu zainteresowania prokuratury. Obaj panowie sp dzili jaki  czas w 

areszcie ledczym, a najbardziej zadziwiaj ce w tym wszystkim by o zdziwienie 

kierownictwa telewizji ARD. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni pragn  by  

postrzegani jako ostoja demokratycznej kontroli i niezale no ci, ale rzeczywisto  

wygl da niestety inaczej. O ile sprawy Mohrena i Emiga ró ni  si  od siebie pod 

wzgl dem detali, o tyle podobny jest sam ich schemat - je li kto  chcia  trafi  do 

programu telewizji finansowanej z wp ywów abonamentowych, prezentuj c ma o 

popularne dyscypliny, to otrzymywa  dobr  rad , aby najpierw przekaza  stosowne 

rodki finansowe na rzecz firm, które w dziwny sposób powi zane by y z panami 

Mohrenem i Emigiem. Transmisje z imprez sportowych realizowane by y za 

po rednictwem w czanych w odpowiednim momencie agencji. Emig i Mohren 

potajemnie przejmowali za  cz  wp ywów. Osoby prowadz ce ledztwo w tej sprawie, 

pracuj ce nad wnioskami ko cowymi, opieraj  si  w swoim dochodzeniu tak e na 

zeznaniach wiadków, którzy znacznie wcze niej skar yli si  na niesportowe, 

niestosowne praktyki. Ich g osy nie spotka y si  jednak z adn  reakcj  nadawców. 
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Skala uleg a przesuni ciu. Zatar y si  granice pomi dzy informacj  a komentarzem, 

rozrywk  a reklam . Dzi  nie ma ju  adnego znaczenia, czy co  jest prawd  czy 

nieprawd , czy jest istotne czy nieistotne, czy jest opini  czy rzeczywisto ci , 

domniemaniem czy faktem. Jedynie w teorii naprzeciw dzia aczy sportowych i 

mened erów w zwi zkach sportowych stoj  w pe ni niezale ni dziennikarze, których 

zadaniem powinno by  tak e ods anianie procesów ekonomicznych i zagl danie za 

kulisy bran y sportowej, patrzenie na r ce odpowiednim w adzom i kontrolowanie ich. 

Fakt, e kto  taki jak Franz Beckenbauer, ywy symbol sponsoringu totalnego, mo e 

si ga  po pióro reporterskie, oznacza kapitulacj  medialnej machiny. 

W sportowym biznesie liczy si  przede wszystkim telewizja, prasa jest na drugim 

miejscu. Stacje telewizyjne kupuj  prawa do transmisji wydarze  sportowych, które 

nast pnie relacjonuj  - najcz ciej w formie przygotowanych inscenizacji. „Je li 

u ywamy poj cia »krytyczne dziennikarstwo sportowe«” stwierdzi  reporter sportowy 

TV, Erich Laaser, „to s dz , i  dziennikarzy uprawiaj cych owo krytyczne 

dziennikarstwo znajdziemy zdecydowanie cz ciej w mediach drukowanych ni  w 

sferze audiowizualnej”. Niezwykle delikatnie powiedziane. 

Jest rzecz  niemal oczywist , e ludzie mediów, tacy jak Poschmann, aktywnie dzia aj  

jako rzecznicy stadionowi. Koordynator ds. sportu w ARD, Hagen Boßdorf, jest autorem 

biografii Jana Ulricha, gwiazdy kolarstwa, cz onka grupy Telekom. Telekomunikacyjny 

olbrzym zatrudnia  Boßdorfa jako moderatora podczas prezentacji bo skiej dru yny 

kolarstwa wy cigowego. Dziennikarz funkcj  t  pe ni  równie  w przy okazji meczów 

FC Bayern na Stadionie Olimpijskim w Monachium specjalnie dla go ci koncernu w 

lo y VIP. Dosz o do powstania powi za  i uk adów, jakie jeszcze kilka lat temu by y nie 

do pomy lenia. Telewizja ARD sponsorowa a przez lata kolarzy zawodowych z dru yny 

Deutsche Telekom, a pó niej T-Mobile, informuj c bez najmniejszego za enowania o 

sukcesach kolarskich grupy, z któr  wi za a j  umowa sponsoringowa, czego efektem 

by y nies ychane wprost przypadki dziennikarskich nadu y . Legendarne wyznanie 

Boßdorfa, uczynione dwa dni przed przyznaniem si  przez Jana Ulricha do stosowania 

dopingu, brzmia o: „Je li Telekom mówi, e nie ma adnego przypadku dopingu, to dla 

ARD sprawa dopingu jest zamkni ta”. 
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À propos dopingu: w kwietniu 2006 r. wszystkie dziewi  krajowych stacji ARD wraz z 

koordynatorem ds. sportu w ARD, Boßdorfem, z o y o w S dzie Krajowym w 

Monachium powództwo przeciwko Wernerowi Franke, badaczowi problematyki 

nowotworowej i specjali cie od wykrywania dopingu (patrz „Olympische Lügen-

Rekorde” [Olimpijskie rekordy k amstwa], strona 241). Sprawa zako czy a si  do  

szczególn  dla ARD ugod , daj c  Wernerowi Franke prawo do wyg oszenia 

nast puj cego komentarza: „Ka dy mo e mia o stwierdzi , i  dziennikarze sportowi 

stacji ARD w sposób wiadomy i celowy pomijaj  problematyk  dopingu”. 

Drybling na bulwarze 

Lata wietlne dziel  dziennikarstwo sportowe, które jedynie informowa o o wynikach 

zawodów, od dzisiejszego inscenizowania sportowych wydarze . Dopiero spojrzenie 

wstecz u wiadamia, jak staromodne s  pytania o zbytni  blisko  w kontaktach z 

przedsi biorstwem czy klubem, o zwyk y oportunizm dziennikarzy sportowych. 

Przekroczony zosta  kolejny Rubikon. 

Kiedy trener narodowej jedenastki, Jürgen Klinsmann, mówi o korupcji w sporcie, 

u ywa nieraz poj cia, które rzadko pojawia si  w literaturze przedmiotu. Mówi o 

„korupcji informacyjnej”. Klinsman ma na my li przede wszystkim gazet  „Bild” oraz 

graczy reprezentacji. Dla najwi kszego europejskiego pisma bulwarowego futbol jest 

spraw  najwy szej wagi. Podobnie jak dla by ego kanclerza Niemiec, Gerharda 

Schrödera, „Bild, BamS [Bild am Sonntag] i telewizor” oznacza y swego czasu pot g , z 

któr  musia  si  liczy  - tak  sam  rol  odgrywa  „Bild” w wiecie futbolu. Nikt nie 

móg  przej  obok tego pisma oboj tnie. W dawnych czasach z „Bildem” 

wspó pracowa y wielkie postacie pi ki no nej - z Franzem Beckenbauerem, Lotharem 

Matthäus i Güntherem Netzerem na czele. „Bild” by  w posiadaniu wszystkich numerów 

telefonów komórkowych pi karzy, którzy bez zahamowa  informowali nawet o 

sprawach poufnych. Tymczasem Klinsman nigdy nie by  do dyspozycji pisma - ani jako 

zawodnik, ani jako trener. Nie yczy sobie wr cz w swoim otoczeniu ludzi zwi zanych z 
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tym tabloidem - tak e dlatego, i  wie, e przekazywane w tajemnicy informacje w 

konsekwencji nierzadko s  potem tematem sensacyjnego artyku u.  

Z drugiej strony pewne symptomy wskazuj  na to, i  blisko , o której ca y czas mowa, 

czasami bywa udawana. W pi ce no nej, a tak e w sportach motorowych, g os maj  

obecnie doradcy - a ci dbaj  o bezpiecze stwo medialne swoich klientów. Tak e „Bild” 

z coraz wi ksz  trudno ci  uzyskuje wy czno  na informacje. Gazeta wprawdzie nadal 

posiada numery telefonów zawodników, a nawet ich on, ale na linii pojawia si  coraz 

wi cej zak óce . Dla niektórych obserwatorów odmowa udzielenia wywiadu ze strony 

sportowców jest prawdziw  pociech . 
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ABC korupcji w dziennikarstwie sportowym 

Dzia alno  uboczna 

W my l obowi zuj cych przepisów prawa pracy mo na zabroni  pracownikowi 

podejmowania pracy dodatkowej, je li mog oby to spowodowa  konflikt z interesami 

przedsi biorstwa. Dziennikarze sportowi, pracuj cy dla przedsi biorstw, zwi zków lub 

sportowców, popadaj  automatycznie w konflikt interesów. 

Fan 

Leksykon internetowy, Wikipedia, definiuje fana jako „zagorza ego zwolennika jakiej  

osoby lub grupy osób b d  rzeczy”. W wiecie sportu rozró niamy nast puj ce kategorie 

„zagorza ych zwolenników”: „zadymiarze”, „chuligani”, „ultrasi” i „Tifosi”. Zarówno w 

Wikipedii, jak i w innych encyklopediach brak jest kategorii fana, który znalaz  si  na 

stanowisku reportera sportowego i zamiast krytycznego komentarza funduje odbiorcom 

propagand . 

Kodeks dla mediów 

Przestrzeganie przepisów kodeksu dla mediów by oby dla pracy dziennikarzy - w tym 

dziennikarzy sportowych - prawdziwym b ogos awie stwem. Post powanie wed ug 

kodeksu Netzwerk Recherche zredukowa oby na przyk ad podatno  bran y na 

oszustwa. Spo ród dziesi ciu punktów tego dokumentu najwa niejsze s  nast puj ce: 

Dziennikarz relacjonuje w sposób niezale ny, staranny, wyczerpuj cy i zgodny z 

prawd . Szanuje godno  ludzk  i prawa osobiste. Dziennikarz nie uprawia PR. 

Rezygnuje te  z przyjmowania wszelkiego rodzaju korzy ci i u atwie . 



Hans Leyendecker: ABC korupcji w dziennikarstwie sportowym 

Korupcja w sporcie a prasa 143 

Kodeks etyczny (Code of conduct) 

Mi dzynarodowy termin okre laj cy przyj te i wi ce regu y post powania. Termin 

praktycznie nieznany w dziennikarstwie sportowym. 

Konflikt interesów 

Kluczowe poj cie w dziedzinie zapobiegania korupcji. Brak wyra nego rozgraniczenia 

pomi dzy interesem zawodowym a prywatnym. Dziennikarz sportowy, który wyst puje 

jako zwolennik jakiej  osoby czy dru yny lub prowadzi interesy z obiektem swojej 

reporterskiej dzia alno ci, zawsze uwik any jest w konflikt interesów. 

Korupcja 

W Niemczech, podobnie jak w wi kszo ci krajów, brak jest definicji prawnej zjawiska 

korupcji. Korupcj  dzieli si  na sytuacyjn , ustawiczn , strukturaln  i systematyczn . 

Pod poj ciem korupcji sytuacyjnej rozumie si  dzia anie korupcyjne, b d ce efektem 

spontanicznej decyzji. Korupcja strukturalna oznacza zazwyczaj powi zania i uk ady 

korupcyjne. Cech  charakterystyczn  wielu przypadków korupcji jest wspó dzia anie 

dwóch lub wi kszej liczby sprawców dla osi gni cia w asnej korzy ci, a tak e 

niemo no  bezpo redniego zidentyfikowania ofiary b d  ofiar ich dzia alno ci. Straty 

ponosi ogó  spo ecze stwa. 

Korupcja informacyjna 

Informator (sportowiec, mened er, doradca), który jest dostarczycielem informacji, 

przedstawiany jest przez dziennikarza na forum publicznym w korzystnym wietle. 

Jürgen Klinsmann u ywa tego poj cia w celu zdystansowania si  od praktyk gazety 

„Bild”. 
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apówka 

Poj cie to odnosi si  z regu y do mniejszych sum, przekazywanych najcz ciej 

pracownikom instytucji pa stwowych, co stanowi przekupstwo w celu przyspieszenia 

pewnych procesów decyzyjnych zainicjowanych przez wr czaj cego korzy . W 

odniesieniu do dziennikarstwa natomiast, pocz wszy od lat dziewi dziesi tych 

ubieg ego wieku, cytowane jest poj cie „ apówka, której na imi  blisko ”, 

wprowadzone przez redaktora Petera Zudeicka przy okazji przeprowadzanej przez niego 

analizy trendów w dziennikarstwie w by ej stolicy RFN - Bonn. 

Niezale no  

Podstawowym warunkiem unikania ryzyka korupcyjnego jest zachowanie niezale no ci 

przez osoby trzecie, które mog  wchodzi  w rachub  jako partnerzy uk adu 

korupcyjnego. Dotyczy to w sposób szczególny przedstawicieli zawodu 

dziennikarskiego. 

No yce w g owie 

Cz sto cytowane powiedzenie o „no ycach w g owie” odnosi si  do wielu sytuacji. 

Dziennikarz mo e wiadomie lub nie wiadomie rezygnowa  z podawania okre lonych 

informacji. W tym drugim przypadku wprowadza w b d nie tylko odbiorc  komunikatu, 

lecz tak e samego siebie. „No yce” mog  by  równie  synonimem korupcji. Kto z ch ci 

zysku lub poprawy swojego statusu przemilcza lub ukrywa wa ne fakty i okoliczno ci, 

jest skorumpowany. Dotyczy to przede wszystkim dziennikarzy, dzia aj cych w takich 

przypadkach wbrew w asnym przekonaniom. 

Pe nomocnik ds. korupcji 

Pe nomocnikiem ds. korupcji (zwanym niekiedy „ombudsmanem”) jest najcz ciej 

osoba ciesz ca si  du ym zaufaniem, powo ywana na to stanowisko przez kierownictwo 
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danej jednostki. Do osoby tej mog  zwraca  si  pracownicy podejrzewaj cy zaistnienie 

korupcji. Osobie informuj cej gwarantuje si  pe n  anonimowo . W bran y sportowej 

nie stworzono dot d podobnego stanowiska. 

Pocz stunek 

Ulubiony rodek stosowany w ramach przyn ty. Dopuszczalno  i granice tego, co 

nazywamy pocz stunkiem, powinny zosta  jednoznacznie i zarazem wi co okre lone 

przez konkretn  redakcj . Odnosi si  to zw aszcza do zaprosze  ze strony zarz dów 

zwi zków sportowych. 

Podwójna g owa 

Opisany przez niemieckiego poet  Christiana Morgensterna twór, którego nabycie 

zaleca  ka demu w swojej Cz ci og oszeniowej gazety codziennej z roku 1407. Druga 

g owa jest symbolem wp ywu sponsorów na dzia alno  mediów. Wed ug Morgensterna 

druga g owa dzia a wed ug nast puj cego schematu: „Sztuczna g owa (sz. g.) nak adana 

jest na naturaln  … Dzi ki sz. g. zmys  powonienia wyostrza si , a zmys  smaku 

pozwala na wyczucie wielu ró norodnych linii smakowych … Z opcji tych nie musimy 

jednak korzysta  bezwarunkowo. Aparaty mo na bowiem ustawia  i regulowa  

dowolnie, a  do ca kowitego wy czenia ich funkcji. Wy czenie sz. g. pozwala na 

prowadzenie niczym niezm conego ycia wewn trznego … Mo na wyizolowa  si , 

przebywaj c w najwi kszych skupiskach ludzkich … Pokrywa czaszki zarezerwowana 

jest dla og osze . Cz owiek inteligentny i pozbawiony skrupu ów mo e atwo 

zrekompensowa  sobie koszty nabycia sz. g., przyjmuj c odpowiednie og oszenie jakiej  

wielkiej firmy; ma o tego, mo e za pomoc  sztucznej g owy zarabia  w ten sposób spore 

pieni dze w porównaniu do rodków, jakie zarobi by, pos uguj c si  g ow , któr  

obdarzy  go »stwórca«”. Krótko mówi c - kto p aci, ten jedzie. 
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Pozory 

Co , co tylko pozornie ma miejsce, nie jest do ko ca jasne. Granice pozwalaj ce 

oddzieli  zachowania prawid owe od zachowa  wieloznacznych lub korupcyjnych s  

granicami ma o wyra nymi, wr cz p ynnymi. Na stronniczo  lub niezale no  relacji 

mo e mie  wp yw cho by to, czy rozmowa odbywa si  w pokoju s u bowym, czy 

podczas obiadu, na który dziennikarz zosta  zaproszony. 

Prewencja 

My l  przewodni  ka dego programu dzia a  antykorupcyjnych jest zapobieganie 

powstawaniu sytuacji, które mog yby sta  si  ród em korupcji. 

Prezenty 

danie prezentów oraz przyjmowanie pieni dzy i prezentów rzeczowych musi zosta  

bezwzgl dnie zabronione. 

Przejrzysto  

Przest pstwa korupcyjne charakteryzuj  si  tym, e dochodzi do nich bez udzia u 

publiczno ci oraz z regu y brak jest bezpo redniej ofiary takiego czynu. Najlepsz  

obron  przed korupcj  jest przejrzysto  dzia a , któr  w dziennikarstwie mog  

stworzy  i zagwarantowa  (samo) krytyczne media. 

Przyn ta  

Zaczyna si  od ma ych prezentów. Na pocz tku mamy do czynienia z wr czaniem 

korzy ci o niewielkiej warto ci. Mened er grupy zaprasza dziennikarza na obiady lub 

kolacje. Lokalne osobisto ci proszone s  o wspó prac  z gazetk  zwi zkow . 
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Rozgraniczenie funkcji 

Typow  sytuacj  korupcjogenn  jest kumulowanie okre lonych funkcji i kompetencji 

decyzyjnych w jednym r ku. Dziennikarz, który odpowiedzialny jest za rozprowadzenie 

w ród kolegów biletów wst pu na mecze Bundesligi, przyczynia si  do zacierania takich 

granic. 

Us ugi 

wiadczenie i korzystanie ze wiadczonych us ug nale y stawia  na równi z wr czaniem 

i przyjmowaniem pieni dzy, prezentów rzeczowych i innych rodków materialnych. W 

kodeksie post powania karnego stosowane jest ujednolicone poj cie „korzy ci”. 

Korzy  stanowi  wszelkie dobra materialne lub niematerialne, które wp ywaj  na  

popraw  sytuacji ekonomicznej, prawnej lub tylko osobistej osoby przyjmuj cej (w tym 

przypadku dziennikarza).  

Wp yw na decyzje 

Celem ka dego aktywnego dzia ania korupcyjnego jest uzyskanie wp ywu na decyzje 

strony, od której co  zale y. Do kategorii tej zalicza si  równie  próba uczynienia z 

dziennikarza „propagatora nastrojów”. 

 

S owniczek powsta  na podstawie zestawienia dokonanego przez organizacj  antykorupcyjn  

„Transparency International”. Autor artyku u jest cz onkiem niemieckiego organu doradczego tej 

organizacji.  
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Play the Game 

O reakcjach globalnego przemys u wiadomo ci 

Cztery s owa na ma ej ó tej karteczce. Tyle wystarczy, aby ostrzec tego, kto chce wej  

w parad  sportowym decydentom.  

Kiedy w pewien niedzielny poranek w listopadzie 2000 roku, w lobby kopenhaskiego 

hotelu DGI z radosn  ekscytacj  witali my naszych go ci przyby ych na konferencj  

Play the Game, odkryli my zadziwiaj c  rzecz: na odwrocie jednego z identyfikatorów 

dyskretnie tkwi a ma a, ó ta, karteczka samoprzylepna. Identyfikator cierpliwie czeka , 

a  odbierze go jego prawowity w a ciciel, dziennikarz i wspó autor krytycznej publikacji 

dotycz cej dzia a  FIFY. Gdyby my go przypadkowo nie ubiegli, otrzyma by on nie 

tylko teczk  konferencyjn , ale i wypisane niebieskimi, drukowanymi literami s owa 

anonimowego powitania: „WIDZIMY KA DY TWÓJ KROK”.  

I chyba nie chodzi o tu o jakiego  anonimowego wielbiciela. Dlatego te  pó niej 

poprosili my naszego go cia z Niemiec na stron  i uraczyli my go historyjk  o ó tej 

karteczce pod jego identyfikatorem. Warto doda , e dziennikarz mimo swojego 

wyst pienia na konferencji wyjecha  do domu ca y i zdrów. Dla nas za  epizod ten by  

jeszcze jednym potwierdzeniem, e wiat mi dzynarodowego sportu ma, delikatnie 

mówi c, specyficzne nastawienie do kwestii swobody wypowiedzi i publicznej dyskusji. 

Dwa dni wcze niej od jednego z g ównych go ci konferencji, w oskiego dzia acza na 

rzecz zwalczania dopingu, Sandro Donatiego, otrzymali my druzgoc cy w tre ci e-mail 

zatytu owany „Conference bye bye”. Po trzech tygodniach przepychanek z w oskim 

komitetem olimpijskim Coni, przy którym Donati by  zatrudniony jako kierownik bada  

naukowych, wci  nie uda o mu si  otrzyma  pozwolenia na wyjazd. Poniewa  Coni w 

tym samym czasie zaj ta by a jedenastoma sprawami s dowymi, które w ostatnich latach 

wszcz a przeciwko Donatiemu w celu jego zwolnienia, ten nie mia  odwagi opu ci  

kraju bez oficjalnego stempla komitetu w dokumentach wyjazdowych. (A wówczas nie 

móg  jeszcze wiedzie , e wszystkie jedena cie spraw wygra!). Trzeba by o 
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gwa townego protestu ze strony uczestników konferencji i ostrego w tonie faksu od 

naszego wspó organizatora z Mi dzynarodowego Zwi zku Dziennikarzy (IFJ), eby 

sekretarz generalny Raffaele Pagnozzi niech tnie o wiadczy : „At this stage and having 

seen what has happened, Mr. Donati can, as free citizen, take part freely to any 

conference.” Zezwolenie przysz o tak pó no, e mogli my ju  tylko umie ci  Donatiego 

w ostatnim punkcie programu. Jednak dramatyczna walka o g ównego tropiciela 

dopingu przynios a niezapomniany fina  z owacj  na stoj co w wykonaniu uczestników 

konferencji. 

W a ciwie powinni my byli wystosowa  do Coni podzi kowanie za jej wk ad w 

re yseri  tak pe nego dramaturgii wydarzenia. 

Totalitarny powiew - nielegalne dyskusje 

Przyk ady z roku 2000 nie s  wyj tkami. Po czterech konferencjach z cyklu Play the 

Game organizowanych z my l  o wszystkich dziennikarzach, naukowcach i dzia aczach 

sportowych, którzy chc  wspiera  wolno  s owa i demokracj  w sporcie, musieli my 

stwierdzi , e wiat sportu - sk din d ch tnie postrzegany przez siebie i innych jako 

jeden z filarów demokratycznego spo ecze stwa - w rzeczywisto ci okazuje taki strach 

przed wolnym s owem, jaki charakterystyczny jest tylko dla systemów totalitarnych. 

Ju  w roku 1997 obserwowali my, jak nie yj cy ju  dzi  przewodnicz cy wiatowej 

Federacji Lekkiej Atletyki IAAF, Primo Nebiolo grozi  norweskim atletom wy czeniem 

ich z udzia u w Mistrzostwach wiata, powo uj c si  podobno na dawno zako czony 

proces dopingowy. Jak twierdzi  nasz informator z Federacji, prawdziwa przyczyna 

le a a jednak gdzie indziej. Kilka tygodni przed rozpocz ciem M  ówczesny 

przewodnicz cy Norweskiego Zwi zku Lekkiej Atletyki, Lars Martin Kaupang wyst pi  

na naszej konferencji krytykuj c Nebiolosa za jego styl sprawowania w adzy. 

Znamienne by o równie  zachowanie czterech znakomitych mówców, którzy w roku 

2002 najpierw potwierdzili swój udzia  w dyskusji na temat sytuacji w FIFIE, a potem 

jeden po drugim na krótko przed, a nawet w trakcie konferencji, wycofywali si  z niej 

usprawiedliwiaj c rezygnacj  „konfliktem interesów”, „wa nymi spotkaniami 
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s u bowymi”, „nieprzewidzianymi wydarzeniami” czy te  powo uj c si  na „zalecenie 

lekarza chwilowego powstrzymania si  od przelotów samolotowych”.  

Skojarzenia z jak  form  rz dów przywo uje Mi dzynarodowa Federacja Pi ki Siatkowej 

FIVB, kiedy w odpowiedzi na zaproszenie na konferencj  Play the Game w roku 2005 

o wiadcza, e dyskusja o korupcji w federacji jest „nielegalna” i imiennie grozi ka demu 

z cz onków zarz du i komitetu programowego konferencji u yciem przeciw nim 

wszelkich dopuszczalnych rodków? Byli my zmuszeni grzecznie zwróci  FIVB uwag  

na to, e prawo Danii zezwala na wyg aszanie przemówie  na konferencjach. 

Przytoczone tu przyk ady mo na by mno y , uzupe nia  o podobne przypadki. 

Wszystkie o podobnej wymowie: mi dzynarodowi wysokiej rangi mened erowie 

przybywaj cy na kongres mimo apeli, by trzyma  si  od nas z daleka, biznesmeni, 

którzy zabezpieczali si  z ka dej strony zanim przyj li zaproszenie, ludzie ze wiata 

sportu atakowani przez innych, gdy wysz o na jaw, e wspieraj  Play the Game. Zgodnie 

z has em „Masz jaki  problem, kole ?”. Jednak wszystko, co spotka o nas, czy naszych 

prelegentów, to ”pieszczoty” w porównaniu z niebezpiecze stwem, na jakie nara eni s  

na ca ym wiecie dziennikarze. Du o mo na powiedzie  o mi dzynarodowych 

zwi zkach sportowych, jednak dotychczas nigdy jeszcze nie posun y si  one do u ycia 

przemocy wobec swoich kontrahentów.  

Zagro enie dla dziennikarzy sportowych 

Wygl da na to, e bezpiecze stwo pracy dziennikarza zale y od jego pozycji w 

hierarchii sportowej. Niedawno sponsor jednego z klubów pi ki r cznej grozi  mierci  

du skiemu dziennikarzowi, twierdz c, e fa szywie przedstawi  sytuacj  finansow  

klubu. Takie gro by staj  si  coraz cz stsze i nie zawsze pozostaj  niespe nione. Na 

stronie internetowej www.playthegame.org zbieramy informacje o ró nych formach 

napa ci na dziennikarzy i niekoniecznie jeste my dumni z faktu, e takie zestawienie 

mo emy zaprezentowa . W ci gu ostatnich pi ciu lat czterech dziennikarzy sportowych 

- w tym trzech z Kolumbii - zap aci o yciem za to, e wykonuj c swoj  prac  byli 

pilnymi obserwatorami i stali na stra y spo ecze stwa. Inni koledzy odnie li rany od 
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postrza ów, no y i pobicia. Tylko kilka milimetrów dzieli o od mierci greckiego 

redaktora sportowego Philipposa Syrigosa po tym, jak w pa dziernikowy dzie  2004 

roku na jednej z ate skich uliczek, napastnicy napadli go i pobili, rani c no em tu  obok 

g ównej t tnicy.  

Dochodzenie policyjne nie doprowadzi o do sprawców. A by y trzy mo liwe tropy.  

By  mo e Syrigos mia  zosta  ukarany za to, e ujawni , jak przewodnicz cy klubu 

pi karskiego Olympiakos Piräus przej  za darmo nowy stadion zbudowany z pieni dzy 

publicznych, lub te  za to, e odkry  afer  dopingow  zwi zan  z greckimi sprinterami 

Ekaterinim Thanou, Kostasem Kenterisem i ich trenerem Christosem Tsekosem. 

Trzecim mo liwym wrogiem by a szefowa od spraw organizacyjnych Igrzysk 

Olimpijskich w roku 2004, Gianna Angelopoulus - Daskalaki, która wed ug Syrigusa 

wspomog a swoich przyjació  lukratywnymi kontraktami marketingowymi zwi zanymi 

z igrzyskami.  

W nast pnym roku dwóch innych greckich dziennikarzy sportowych pobito kijami 

baseballowymi i metalowymi pier cieniami. Tym razem bandyci zrezygnowali na 

szcz cie z no y. W obu przypadkach greckie i mi dzynarodowe organizacje sportowe 

zareagowa y tak samo - absolutnym milczeniem. Nie pad o jedno s owo otuchy czy 

pocieszenia dla tych, którzy ryzykowali zdrowiem i yciem, by pomóc sportowi w 

rozwi zywaniu trawi cych go problemów. Nie pad o ani jedno s owo dezaprobaty w 

kierunku tych, którzy broni  korupcj  i przest pczo  w sporcie przy u yciu przemocy. 

Kimkolwiek by  ów prawdziwy wróg, Syrigos i jego koledzy walczyli z nim w 

osamotnieniu. 

Kara mierci za krytyk  pi ki no nej 

Innym samotnym wojownikiem jest Zaw Thet Twe, do 2003 roku redaktor naczelny 

najpopularniejszego drukowanego medium w Birmie, magazynu sportowego „First 

Eleven”. Wiosn  2003 r. zada  on na amach swojego czasopisma pytanie, co sta o si  z 

kwot  czterech milionów dolarów, jakie FIFA przyzna a birma skiej pi ce no nej. 

Odpowied  od hunty wojskowej nadesz a kilka miesi cy pó niej. Zaw Thet Twe zosta  
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aresztowany i oskar ony o zdrad  stanu. W adze twierdzi y, e Twe planowa  zamach 

bombowy. Wiele wskazuje jednak na to, e jedynym adunkiem wybuchowym, który 

doprowadzi  do aresztowania dziennikarza, by y jego artyku y po wi cone pi ce no nej. 

Po procesie s dowym, przypominaj cym fars , Zaw Thet Twe zosta  skazany na kar  

mierci. Dopiero pod wp ywem mi dzynarodowego nacisku ze strony Amnesty 

International i stowarzyszenia Reporters Sans Frontieres kar  obni ono, a w 2005 roku 

wypuszczono skazanego na wolno . Teraz Twe, jak sam mówi, wiczy trzymanie 

j zyka za z bami i z pewno ci  jest to m dra postawa. 

Mniej m dre wydaje si  trzymanie j zyka za z bami przez mi dzynarodowe organizacje 

sportowe. Po tym, jak na otwarciu naszej konferencji w roku 2005 przedstawi em raport 

o sprawie Htwego, grupa dziennikarzy by a tak oburzona, e poprosi a o wystosowanie 

w imieniu konferencji pytania do FIFY dotycz cego tej sprawy. Dlaczego nie wspierano 

Zawa Theta Htwego i gdzie utkn y przyznane Birmie rodki? FIFA, która od lat 

konsekwentnie nie przyjmowa a adnych zaprosze  od Play the Game, tym razem 

odpowiedzia a w ci gu 24 godzin. Dyrektor ds. komunikacji Markus Siegler 

poinformowa , e przewodnicz cy FIFY Joseph Blatter 16 stycznia 2004 r., kiedy to 

dowiedzia  si  o sprawie Htwego, wystosowa  osobisty list do przewodnicz cego 

birma skiego Zwi zku Pi ki No nej, Obertasa Htikego Thaunga prosz c go o 

wstawiennictwo za Zawem Thetem Htwem. Pad y znowu pi kne s owa o „pi karskiej 

rodzinie” i jej „globalnych warto ciach” takich jak tolerancja, uniwersalizm, fairplay i 

wzajemny szacunek. 

Sport - wielka rodzina czy demokracja? 

List ten zawiera w sobie jedno z wielu s ów-kluczy, które mo e pomóc nam zrozumie , 

dlaczego sport mi dzynarodowy ma trudno ci z otwarciem si  na krytyk  i dyskusj , 

dlaczego trapi  go takie problemy, jak niejasne przyjacielskie przys ugi, ciche 

uzgodnienia i otwarta korupcja. Kluczem tym jest has o: rodzina. 

Wed ug Blattera i wielu innych mened erów sport tworz  rodziny. W pi ce no nej 

rodzina sk ada si  nie tylko ze zwi zku, pi karzy i dzia aczy, ale równie  z fanów i 
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dziennikarzy. To nie troska o osob  Zawa Theta Htwesa, o wolno  prasy, czy o 

zwalczanie korupcji w birma skiej pi ce sk oni a Blattera do napisania do swojego 

birma skiego kolegi. Zrobi  to w obronie jednego z cz onków rodziny. 

W rodzinie obowi zuje wiele zasad gry. W rodzinie sportowej to ojciec jest jej g ow . W 

rodzinie troszczymy si  o siebie wzajemnie. Pomagamy sobie. Nie krytykujemy si  bez 

potrzeby, a ju  w adnym razie nie krytykujemy si  wobec cz onków innych rodzin. Te 

regu y gry diametralnie ró ni  si  od regu  rz dz cych demokracj . Rodzina wychodzi z 

za o enia, e wszyscy mamy wspólne interesy. Demokracja natomiast polega na tym, e 

ka dy z nas ma swoje interesy i oferuje nam sposób na rozwi zanie, powstaj cych si  

rzeczy na tym tle, konfliktów, które mog  by  przedmiotem dyskusji. Gdyby sprawy 

sportu dotyczy y tylko sportu, mogliby my pozostawi  cz onków tej rodziny samym 

sobie. 

W ci gu ostatnich 30 lat sport niebywale si  rozwin , staj c si  niezwykle skutecznym 

elementem w adzy politycznej i kulturalnej. Dlatego te  - ze wzgl du na spo ecze stwa 

demokratyczne - wa ne jest, aby sport postrzega  siebie i swoje wewn trzne struktury 

jako obszar demokracji, a nie jako rodzin . W przeciwnym razie ryzykuje, e w 

przysz o ci uto sami si  z innymi grupami zawodowymi, które zarz dzaj  wielkimi 

maj tkami, funkcjonuj  poza prawem i dzia aj  globalnie, a których struktury oparte s  

równie  o warto ci przy wiecaj ce rodzinie. Taki rodzaj organizacji ma swoj  nazw , 

pewne znane wszystkim w oskie okre lenie. 

Ponad prawem 

Istniej  te  inne powody, dla których organizacje sportowe i spo ecze stwo powinno by  

zainteresowane przejrzystym i demokratycznym sposobem zarz dzania sportem 

mi dzynarodowym. Sport charakteryzuje si  g st  siatk  powi za  natury 

organizacyjnej, pocz wszy od mi dzynarodowych federacji, a  do najmniejszych 

lokalnych zwi zków sportowych. Kiedy s yszymy usprawiedliwienia dla przekazywania 

pieni dzy publicznych klubom i narodowym zwi zkom sportowym, dowiadujemy si , e 

ycie zwi zkowe to „kolebka demokracji”, e dzieci i m odzie  w a nie przez sport ucz  
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si  zachowa  spo ecznych oraz odpowiedzialno ci za wspólnot , której s  cz onkami. 

Innymi s owy - sport pomaga wychowa  dobrego obywatela. Dlatego te  mamy prawo 

do stawiania wysokich wymaga  sportowej spo eczno ci - organizacjom, które stworzy  

sport i które podlegaj  jego niezale nej kontroli. 

Niestety, obraz organizacji sportowych nie jest tak jednoznaczny. 

Na p aszczy nie lokalnej w wielu cz ciach Europy obserwujemy rozwini t  kultur  

zwi zkow , tworzon  przez setki tysi cy wolontariuszy, która tylko w najlepszym 

wypadku dost pna jest dla wi kszo ci spo ecze stwa. S  to kluby, w których dzieci i 

m odzie  mog  sp dza  wolny czas w inspiruj cy sposób, kszta towa  swoje postawy 

spo eczne, do wiadcza  zaanga owania na rzecz grupy.  

Upowszechnianiu si  takich klubów zagra a jednak postrzeganie sportu g ównie w 

kategorii wielkiej machiny rozrywki. M odzie  coraz rzadziej wst puje do klubów 

sportowych, poniewa  oferowane w nich zaj cia coraz bardziej przypominaj  ci k  

prac  ni  dobr  zabaw . 

Nowe formy sportu, przyci gaj ce ludzi o marzeniach innych ni  zdobywanie medali, 

rozwijaj  si  szybciej poza strukturami zwi zkowymi. Skating, spinning, fitness - tylko 

w moim kraju - niewielkiej Danii - 200.000 mieszka ców zacz o uprawia  nordic 

walking w ostatnich latach. W miastach, na wsiach zaroi o si  od narciarzy bez nart. 

Je li wi c kluby i narodowe zwi zki sportowe szukaj  inspiracji i pomocy u swoich 

mi dzynarodowych mentorów, to szukaj  jej nadaremnie. Federacje bardziej zaj te s  

wt aczaniem ludzi w role telewizyjnych kibiców w kapciach, czy konsumentów 

sponsorowanych produktów ni  nak anianiem ich do zamiany wygodnej sofy na boisko 

sportowe. 

W innych rozdzia ach tej ksi ki przytoczone s  liczne przyk ady, w jaki sposób 

federacje mi dzynarodowe zarz dzaj  swoimi miliardami i jak postrzegaj  kwesti  

swojej odpowiedzialno ci spo ecznej. Nie b d  wi c wchodzi  w szczegó y tych 

zagadnie . Tu chcia bym powiedzie  jedno - niezdrowo jest kszta towa  spo ecze stwo 

maj c za podstaw  warto ci sportu wyczynowego. Wiele razy okazywa o si  bowiem, e 

poj cia „fairplay” czy „szacunek dla przeciwnika” popada y w zapomnienie, pieni dze i 

dza presti u wprowadza y zamieszanie i nadu ycia w olimpijskim nie o wolno ci, a 
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sportowcy, kluby, systemy i narody walczy y o to, kto b dzie „lepszy, szybszy, 

silniejszy.” 

ród o korupcji le y w fundamencie ideologicznym sportu. Jednak e spo ecze stwo 

ponosi odpowiedzialno  za to, e zwi zki sportowe mog  dzia a  bez adnej kontroli. 

Otwiera to mo liwo ci dla mi dzynarodowych korupcji.  

Patrz c z perspektywy historycznej sport ma d ug  tradycj  stawiania si  ponad prawem 

i regu ami rz dz cymi spo ecze stwem, które go otacza. W Europie pó nocno-

zachodniej przyj to zasad , e cz onkowie klubów musz  pracowa  samodzielnie, je li 

ich praca ma by  warto ci  dla nich i dla spo ecze stwa. Wolno  i odpowiedzialno  

id  tu w parze. Kiedy jednak system publiczny próbuje stawia  przed wolontariuszami 

zadania, os abia zarówno wolno  jednostki, jak i jej poczucie odpowiedzialno ci. 

Popularna jest opinia, e sport musi by  niezale ny, je li ma inspirowa  spo ecze stwo. 

Trudno jest wywiera  wp yw na co , co stopi o si  w ca o . Mówiono kiedy , e nie 

mo na miesza  sportu z polityk . Dzi  s yszy si  to coraz rzadziej, a je li nawet kto  tak 

mówi, to pewnie nie wierzy we w asne s owa.  

A jednak ta w a nie my l pozwoli a mi dzynarodowym organizacjom sportowym 

wznie  si  ponad prawo. Wiele federacji sportowych ulokowa o swe siedziby w 

Szwajcarii, która od wielu lat s ynie z neutralno ci w sprawach mi dzynarodowych. 

Neutralno  ta polega za  na tym, e szwajcarskie w adze bardzo niech tnie ingeruj  w 

to, co dzieje si  w wielu organizacjach mi dzynarodowych maj cych tam swoj  

siedzib . Federacje sportowe potrafi  to odpowiednio wykorzysta  (por. „Ulubiona 

Szwajcaria”, str. 108). Uzasadnione oskar enia skierowane przeciw IOC, FIFIE i FIVB 

wielokrotnie by y odrzucane przez szwajcarski system prawny lub traktowane z 

oboj tno ci . Patrz c perspektywicznie nie mo emy spokojnie siedzie  i czeka , a  

szwajcarskie s dy przeprowadz  niezb dne „prace porz dkowe” w sporcie 

mi dzynarodowym. 
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Mo liwo ci wspó dzia ania 

Ten, kto opowiada si  za jasno ci  i przejrzysto ci  powi za  w sporcie, przyst puje do 

nierównej walki z obejmuj cym ca y wiat przemys em sportowym. Broniony jest on 

przez zahipnotyzowanych fanów, wielonarodowe koncerny, gigantyczne konglomeraty 

medialne, pozbawionych skrupu ów dealerów rodków dopingowych, nieuczciwych 

dzia aczy sportowych, oportunistycznych polityków, oboj tne s dy, krótkowzrocznych 

naukowców, ospa ych dziennikarzy, cynicznych trenerów i sportowców, dla których 

liczy si  tylko kariera. Ten opis z pewno ci  jest prawdziwy, ma jednak s abe punkty. 

Istnieje bowiem ogromna liczba sportowców, trenerów, fanów, biznesmenów, ludzi 

mediów, dzia aczy, prawników, policjantów, polityków i dziennikarzy, którzy bardzo 

chcieliby oczyszczenia sportu z korupcji, u ywek i przemocy. Niestety, niewielu chce 

ich s ucha . Poza tym, brak im partnerów. Play the Game stara si , przez konferencje i 

stron  internetow , skupi  wszystkich, którzy chc  wspiera  demokracj , otwarto  i 

swobod  wypowiedzi w wiecie sportu. Cieszy nas zawsze, gdy powstaje nowe forum, 

np. Sportnetzwerk w Niemczech. Mamy nadziej , e dzi ki takim inicjatywom wi cej 

osób odwa y si  bra  udzia  w dyskusji o przysz o ci sportu, a mniej zdecyduje si  

powstrzymywa  innych przed wyra eniem swojej opinii. W naszych oczach wolne 

s owo nie stanowi zagro enia, nie jest wrogie. Wprost przeciwnie. Wierzymy, e otwarta 

dyskusja cz ca sprzeczne pogl dy, podnosi kwalifikacje krytyków, decydentów i 

wszystkich zaanga owanych, pomaga tak e znale  rozwi zania dla problemów z jakimi 

boryka si  sport.  

Przyk adem konstruktywnej wspó pracy ponad granicami, ponad podzia ami 

bran owymi i organizacyjnymi jest „Statement on Integrity and Anti-Corruption in 

Sport”, sformu owany przez uczestników konferencji Play the Game w 2005 roku, w 

kooperacji z Transparency Interantional. Dzia acze sportowi, dziennikarze, naukowcy 

czy mened erowie nie mog  w pojedynk  zdzia a  zbyt wiele w walce z korupcj . Je li 

jednak po czymy si y, zachowuj c przy tym szacunek dla odmiennych zada  i 

zwi zanych z nimi odpowiedzialno ci, wówczas otworz  si  przed nami niespodziewane 

mo liwo ci. 
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Obydwa wydarzenia, które w roku 1998 wstrz sn y posadami mi dzynarodowego 

sportu - skandal dopingowy na Tour de France oraz skandal korupcyjny w IOC - 

przynios y dzi ki wspó dzia aniu w adz publicznych, zwi zków sportowych, mediów i 

ustawodawców korzystne zmiany. Mo na jedynie ubolewa , e wspó dzia anie to nie 

rozwi za o wszystkich problemów trapi cych sport. Warto jednak próbowa .  

Powinnismy tez zada  sobie podstawowe pytanie - czym powinien by  sport w tym 

naszym tak ró norodnym wiecie? 

Za inspiracj  w poszukiwaniach odpowiedzi niecj pos u y cytat z rozmowy 

telefonicznej, jak  kilka miesi cy temu przeprowadzi em z Andersem Levinsenem, 

bardzo zaanga owanym trenerem pi ki no nej, któremu w latach dziewi dziesi tych 

uda o si  zorganizowa  niezwyk y mecz - w jednej dru ynie gra y dzieci zwalczaj cych 

si  stron wojny na Ba kanach! Levinsen prowadzi dzi  ponad 100 „Open Fun Football 

Schools” na Ba kanach, Bliskim Wschodzie i na Kaukazie.  

Powiedzia  on - „Jest mi zupe nie oboj tne, czy dzieci naucz  si  techniki i taktyki gry, i 

b d  sprawniej obchodzi y si  z pi k . Chcia bym tylko, eby pokocha y sam  gr , eby 

pokocha y sp dzanie czasu ze swoimi przyjació mi. Ale nikt tego nie rozumie, nawet 

moi ludzie!” 

Niech ta wypowied , zawieraj ca w sobie i nadziej , i zw tpienie, i ziarenko odnowy, 

b dzie moim s owem ko cowym. Teraz pi eczka jest po stronie czytelnika, do niego 

nale y nast pny ruch. ycz  udanej gry. 
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The Play the Game Statement for Integrity and Anti - Corruption in Sport 

Preamble 

The initiative 

There is growing awareness in sport of the risks posed by corruption ant other unethical behaviour, 

and the public is expecting greater accountability and probity from the sports sector. The 

organisers of Play the Game believe that the timing is right for the introduction of a set of general 

principles for countering corruption in sport and in sport management, because the sport sector 

must take account of increasingly stringent domestic and international regulatory frameworks. The 

organisers of Play the Game are delighted to have initiated the development of this Statement for 

integrity and anti-corruption in sport. The Statement was developed and formally adopted by the 

participants of the 4th Play the Game conference on sport and society in Copenhagen an 10 

November 2005. The Statement is supported by Transparency International, the global anti-

corruption coalition. 

The objectives 

To be a guiding tool to which national sport associations, but also governments, international 

sports associations, the media, Play the Game, and others can look for a reference to counter 

corruption in sport. 

To be used by national sports associations an a starting point for developing codes of conduct 

systems or as a benchmark in their organisations. 

To assist national sports associations, as well as players, referees, coaches, and sponsors to: 

- Ensure that corruption, in allits forms is eliminated from sports (zero tolerance) 

- Ensure that the integrity of sports management is uphelt through strong leadership and by 

maintaining the highest standards of ethical behaviour 

- Demonstrate their commitment to countering corruption 

- Widest possible acceptance 

- The statement aims at attracting the widest possible acceptance. Those using them should 

contribute to their further development. 
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The values 

The Statement is based on a commitment to fundamental values of integrity, transparency and 

accountability. National and international sports associations shall aim to create an maintain a 

trust-based and inclusive internal culture in which corruption is not tolerated. 

I. THE NEED FOR ACTION 

Corruption is damaging 

With the changing role of sport, abandoning the previous social role, becoming more and more 

commercial, and with the increase in television coverage and corporate sponsorship, sport and 

sport management have become a perfect breeding ground for corruption. Corruption in sport is 

damaging. It is stealing the future of youth, the future of athletes and players and the future of 

sport: 

- It damages clubs and sports associations, resulting in mismanagement and incompetence, misuse 

of funds, unnecessary expenses, extortion and blackmail, criminal prosecutions, fines, and 

blacklisting. Corruption in sport is used to attain certain positions (honorary or otherwise), 

influence the allocation of television or other rights, acquire construction contracts, etc. Corruption 

excludes clubs, coaches, players and referees from effective participation in decision - making. 

- It damages individuals, resulting in reduced morale, criminal prosecution, fines and 

imprisonment. It lowers the standards of sportsmanship. 

- It damages the reputation of sport. Illicit dealings by players, referees, and officials throw sports 

into public disrepute. The public is increasingly calling into question the integrity of clubs and 

sports associations and federations, as the national an international level. 

- It is particularly damaging in the developing world. It leads to poverty, and underdevelopment. 

Corruption usually hits the poorest first and most. 

- Lack of guidance 

Existing ethical guidelines in sports do not effectively prevent or detect corruption, and do not 

adequately support the many clubs and sports associations and federations which wish to see a 

corruption-free environment. In particular they fail to address: 

- Lack of transparency and accountability in the management of clubs and associations, including 

the financial administration and the transfer of players 

- Exploitation of young players through agent and transfer contracts for underage players 
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Lack of training and discussions about corruption issues among the different actors in sport, 

especially among sports officials and players 

- Lack of awareness of corruption risks 

- Lack of strategy to counter corruption systematically 

The need to act 

Play the Game and Transparency International strongly endorse the elimination of corruption in 

sport and sport management, and call on all those with an interest in fighting corruption in sport, to 

take effective and co-ordinated action, on both a domestic and international basis. 

II. RECOMMENDED ANTI - CORRUPTION ACTIONS 

Play the game recommends the adoption of the following actions, which it believes would 

materially contribute to the reduction of corruption in sport, at the national and international level. 

1. Actions for national sports associations 

Sports associations an federations can play a vital role in combating corruption. They provide an 

avenue through which sports leaders can meet and exchange views. They are the voice of sports 

nationally, and have a duty to ensure the integrity of their member clubs. 

Play the Game recommends that national associations: 

- Demonstrate a strong commitment, within own organisation, to countering corruption and to 

improving standards of integrity, transparency and accountability in sport 

Endorse, within own organisation, a strict zero tolerance policy against all forms of corruption 

- Publicly speak out against corruption 

- Hold to account, within own organisation, those in positions of power who abuse these positions 

for private gain 

- Ensure that corrupt practices do not develop in relationship with the sponsor companies they 

partner 

- Increase awareness among their leaders and administrators, as well as among the members of 

sports associations and federations, trainers, players, and sponsors of the issue of corruption and its 

consequences through publicity and taining. 

Adopt and adhere to appropriate corporate codes of conduct that commit them to a strict anti - 

corruption policy. They must, inter alia: 
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- Ensure that the integrity of sport management is upheld through strong leadership and by 

maintaining the highest standards of ethical behaviour 

- Adopt measures to ensure protection of whistleblowers (i.e. secure and accessible channels 

through which players and others can raise concerns and report violations without risk of reprisal) 

- Adopt transparent measures to maintain financial accounting, internal controls and independent 

auditing practices 

- Establish independent ethics committees whose role it is to monitor the implementation of the 

code of conduct within the organisation 

- Establish sanctions and means of restitution in the case of breach of the codes of conduct 

- Encourage members to adopt and adhere to appropriate corporate codes of conduct that commits 

them to a strict anti-corruption policy. The code should provide a disciplinary mechanism under 

which members who beach the code are sancioned. 

With regard to international sport associations, national sport associations should: 

- Assert their rights and legitimate means, laid down in the rules and regulations of the 

international federations, to influence the good governance of the international organisations 

- Work in conjunction with them, both in the developed and the developing world, so as to develop 

a co-ordinated approach to anti - corruption issues 

- Demonstrate a commitment to countering corruption and to improving standards of integrity, 

transparency and accountability in international sports organisation 

- Question and debate the role of international sports leaders and how they interact with the 

corporate world 

- Hold to account those international leaders who abuse their positions for private gain 

- Work in conjunction with government bodies to ensure that national and international efforts to 

curb corruption in sport are well-founded, consistent and effective. 

2. Actions for Government 

Action by governments is fundamental to an effective anti-corruption environment in sport. The 

perception in sport is that while many governments may have signed international anti-corruption 

conventions, and may have introduced anticorruption laws, few are taking genuine effective action 

to prevent corruption. 

Play the Game recommends that national authorities: 

- Hold to account government officials who, directly or indirectly, are involved in sport corruption. 

There must be no immunity or impunity for corrupt practices 
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- Hold to account government officials who allow, by connivance or complacency, sport 

administrators to corrupt sport 

- Effectively defy any attempt by international sport associations, in criminal matters, to claim 

superiority over national legislation an national authorities 

- Cooperate with other governments in preventing corruption in international sports 

- Increase their efforts to work with appropriate international institutions, to ensure that all 

countries properly implement their international obligations under the UN, OECD and other 

international anti - corruption conventions and agreements. 

- Cooperate with the sport sector in effectively implementing national anti-corruption initiatives. 

3. The role of the media 

Media coverage of corruption in sport is vital. Play the Game recommends that national and 

international media organisations: 

- Foster greater transparency in the coverage of sport corruption. A particular responsibility lies 

with the international media organisations, including those which support the 2003 Charter on 

Media Transparency, to raise issues of transparency and accountability in sport management in 

national and International sports organisations 

- Media organisations and institutions must adopt policies that ensure coverage of social issues in 

sport as a way to monitor corruption in sports organisations 

- Encourage journalists to investigate allegations of corruption in national and international sport 

associations 

- Educate journalists in sport corruption and its consequences  

- The role of Play the Game. 

Play the Game will consider to: 

- Expand Play the Games international news service for exposing corruption in sport 

Establish an annual Play the Game award for the best investigative journalism on corruption in 

sport 

- Strengthen the Play the Game international networks for linking and supporting those fighting 

corruption in sport 

- Establish a link with human rights groups, such as Amnesty International Human Rights Watch 

and Reporters Without Frontiers, to provide protection to journalists who reprt corruption cases 

- Develop a set of indicators for use in national and international surveys and indexes on the scope, 

scale and negative impacts of corruption in sport. Play the Game may consider to work this out 

together with Transparency International 
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- Establish annual awards for honouring those fighting against corruption in sport 

- Involve former and current top athletes in different sports in an international coalition for 

corruption - free sport (e.g. members of the World Sports Academy). 
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V. Rozdzia  

Sport bez korupcji - mo liwo ci i instrumenty zwalczania i 

zapobiegania korupcji 
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Globalna demokracja specjalna 

Korupcja jako systemowy problem struktur sportowych 

„Pewnego dnia, ten dzie  mo e nigdy nie nadej , poprosz  ci  o przys ug ”. 

Don Corleone do Amerigo Bonasery,  

Ojciec chrzestny I 

 

Pojawi  si  nagle. Nie wiadomo sk d. Demon, który zaw adn  sportem - domen  

atletów, altruistów, filantropów, rozjemców nios cych pokój i „naprawiaczy wiata”, 

którzy od wiek wieków wspó zawodnicz  ze sob , kieruj c si  ide  fair play. Taki jest w 

ka dym razie tenor wi kszo ci reakcji, gdy zachodzi potrzeba skomentowania jakiego  

nowego skandalu. Ów demon, który trapi wiat sportu, przybieraj c coraz to nowe 

formy, ma na imi  korupcja. A ta szlachetna, szacowna domena „sport” jest bezbronna i 

wydana na jego pastw . W taki sposób ch tnie przedstawia si  stan rzeczy. Na to 

demoniczne z o nic nie poradzi nawet Dziesi  przykaza , jakie kaza  opracowa  w 

swojej Fédération Internationale de Football Association (FIFA) samozwa czy 

„ulepszacz wiata” Joseph Blatter. „Graj fair”, brzmi pierwsze przykazanie tego 

mia ego kanonu: „Zwyci stwo nie przedstawia adnej warto ci, je li nie zosta o 

osi gni te uczciwie i zgodnie z zasadami fair play. atwo jest dopu ci  si  oszustwa, ale 

uzyskana tak korzy  nie daje satysfakcji. Gra fair wymaga odwagi i mocnego 

charakteru, ale sprawia rado . Uczciwa gra op aci si  zawsze, nawet w przypadku 

przegranej. Gra w zgodzie z regu ami fair play przynosi uznanie, gra nieuczciwa jedynie 

ha b 52”. 

                                                           
52 Kodeks Fair Play FIFA: http://www.fifa.com/de/fairplay/fairplay/0,1256,12,00.html; wywo anie 

strony dn. 12.04.2006 r. (aktualny adres strony dn. 3.08.2008 r.: 
http://de.fifa.com/aboutfifa/worldwideprograms/ footballforhope/fairplay/code.html; w j zyku 
angielskim pod adresem: http://www.fifa.com/aboutfifa/ 
worldwideprograms/footballforhope/fairplay/code.html - przyp. t um.) 
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Czy nale y si  dziwi , e siódme przykazanie Starego Testamentu (Nie kradnij!) nie 

wyst puje w adnej formie w dekalogu FIFA? A mo e kryje si  za tym jaka  my l? 

Przynajmniej wyst puje tam s owo korupcja - punkt siódmy przykaza  FIFA zawiera 

apel: „Wyrzeknij si  korupcji, narkotyków, rasizmu, przemocy, zak adów 

bukmacherskich i innych niebezpiecze stw zagra aj cych naszemu sportowi”. Zak ady 

bukmacherskie s  dobrym i aktualnym przyk adem. W toku dyskusji na temat 

„ustawionych” meczów zapomina si  cz sto, e operatorzy zak adów sportowych na 

ca ym wiecie zaliczaj  si  do najbardziej zaanga owanych mecenasów sportu (jak np. 

w po owie pa stwowa niemiecka firma Oddset, wyst puj ca jako krajowy sponsor 

mistrzostw wiata w pi ce r cznej w 2006 r.). Wielu dzia aczy sportowych zrobi o 

karier  zawodow  w bran y gier losowych i nadal oferuje zak ady bukmacherskie, a 

nikomu nie przychodzi do g owy, by zlikwidowa  te powi zania - na przyk ad przez 

zakazanie zak adów sportowych lub przynajmniej przez wprowadzenie zobowi zania do 

niezawierania umów sponsorskich z operatorami takich zak adów. Z o nie jest zatem a  

tak bardzo odleg e, a pokusa jest zawsze du a. Powtarzana raz po raz teza, e demon 

korupcji, jakby sterowany przez obce si y, znienacka spad  na niewinny wiat sportu, jest 

czyst  bzdur . Sam problem korupcji, przybieraj cy ró norakie formy, nie jest 

zjawiskiem jednostkowym. Korupcja - tak jak doping, który mo na uwa a  za jedn  z 

jej form - jest immanentn  cz ci  struktur sportowych. Jej rozwojowi sprzyja wiele 

cech tych struktur, jak na przyk ad wyst puj cy niemal wsz dzie brak przejrzysto ci. 

Niebotycznie wysoka liczba niewykrytych przypadków  

Z dyskusji toczonych na temat dopingu w sporcie mo na wysnu  nast puj ce wnioski w 

kwestii problemu systemowego, jakim jest korupcja: „Prawdziwym problemem 

nowoczesnego sportu s  nie okre lane mianem manipulantów osoby, które ów sport 

przez doping rzekomo niszcz  i psuj , lecz ci, którzy we  lepo wierz  i go ubóstwiaj ”, 

pisze filozof Eugen König53. S owo «doping» mo na by zast pi  s owem «korupcja», 

                                                           
53 König, E., Kritik des Dopings: Der Nihilismus des technologischen Sports und die Antiquiertheit 

der Sportethik (Krytyka dopingu. Nihilizm sportu technologicznego i anachroniczno  etyki 
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nie zmieniaj c przy tym wymowy sformu owanej przez Königa tezy. Tak jak nie b dzie 

wolnego od dopingu sportu, tak samo nie b dzie sportu wolnego od korupcji. 

Je li chodzi o przest pstwa korupcyjne, to kryminolodzy - czy to w Niemczech, czy to w 

Szwajcarii54, gdzie swoj  siedzib  ma wi kszo  wiatowych federacji dyscyplin 

olimpijskich - szacuj  liczb  przypadków niewykrytych na przynajmniej 95%. Inaczej 

mówi c, wykrywanych jest maksymalnie tylko pi  na 100 przypadków korupcji. 

Ponadto jedynie w cz ci z tych pi ciu przypadków udaje si  wyja ni  okoliczno ci 

sprawy i ukara  winnych. Problem jest bowiem nast puj cy: przest pstwa korupcyjne 

nie odpowiadaj  typowemu schematowi sprawca - ofiara. Mamy tu do czynienia 

wy cznie ze sprawcami, a mianowicie z wr czaj cym i z przyjmuj cym apówk . „Je li 

nie ma poszkodowanego, który by, tak jak w przypadku w amania do mieszkania lub 

uszkodzenia cia a, zg osi  pope nienie przest pstwa, to do zatrzymania sprawców 

wymiarowi sprawiedliwo ci brakuje typowego wiadka. Dowodów sprzedajno ci w 

postaci dokumentów szuka si  przewa nie na pró no”, pisze Britta Bannenberg, profesor 

kryminologii i prawa karnego z Uniwersytetu w Bielefeld55. 

By  mo e równie  w przypadku dopingu trzeba za o y  istnienie tak wysokiej liczby 

przypadków niewykrytych, nawet je li materia  w postaci ogólnych danych liczbowych, 

który mo e stanowi  podstaw  porównania, wyst puje w ladowych ilo ciach. W och 

Sandro Donati, który w minionych latach intensywnie zajmowa  si  mi dzynarodowym 

handlem narkotykami i czarnym rynkiem, prezentuje w swojej ksi ce Prewencja 

dopingowa w Europie wstrz saj ce liczby: „We W oszech ok. 3.000 chorych za ywa 

epo ( rodek u ywany w sporcie w celu dopingu - przyp. autora), ale w 1998 r. sprzedano 

jego ilo  odpowiadaj c  zapotrzebowaniu 40.000 osób. Analiza danych dotycz cych 

                                                                                                                                               
sportu), [w:] Gebauer, G. (wyd.), Olympische Spiele - die andere Utopie der Moderne. Olympia 
zwischen Kultur und Droge (Igrzyska Olimpijskie - inna utopia nowoczesno ci. Igrzyska 
mi dzy kultur  a narkotykiem), Edition Suhrkamp 1996, s..223 i nast. 

54 Por. Korruption und Korruptionsbekämpfung in der Schweiz. Eine Übersicht von Transparency 
International (TI) - Schweiz (Korupcja i zwalczanie korupcji w Szwajcarii. Przegl d sytuacji 
autorstwa Transparency International - Szwajcaria), listopad 2003 r. 

55 Bannenberg, B., Schaupensteiner, W., Korruption in Deutschland. Portrait einer 
Wachstumsbranche (Korupcja w Niemczech. Portret rosn cej w si  bran y), C. H. Beck 2004 
r., s. 37. 
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sprzeda y hormonów wzrostu w Piemoncie i na Sycylii wykaza a, e co siódmy 

mieszkaniec powinien cierpie  na kar owato 56”. 

Mi dzynarodowy ruch olimpijski ma dobre do wiadczenia we wspó pracy ze wiatow  

Agencj  Antydopingow  (WADA), która pod rz dami jej nieugi tego przewodnicz cego 

Richarda Pounda znacznie si  rozwin a. Mi dzynarodowa rywalizacja sta a si  od 2000 

r. minimalnie uczciwsza. Dotyczy to przynajmniej Igrzysk Olimpijskich, na których ju  

nie oszcz dza si  nawet rodzimych herosów, je li okazuj  si  oszustami (przyk ad 

greckich sprinterów Kostasa Kenterisa i Ekaterini Thanou z Aten roku 2004). Za czasów 

prezydenta MKOl Juana Antonio Samarancha, który kierowa  Komitetem w latach 

1980 – 2001, by o to niemo liwe: pozytywne wyniki testów antydopingowych by y 

wtedy tuszowane, a próbki znika y bez ladu w tajemniczy sposób, jak w 1984 r. w 

Baltimore Hotel w Los Angeles57. 

Poza sfer  dopingu struktury sportu nie stworzy y jednak niemal adnych efektywnych 

mechanizmów zwalczania innych form nieuczciwo ci. Istnieje niewiele wytycznych 

dotycz cych etyki, a te, które s , pozostawiaj  wiele do yczenia. MKOl po ujawnieniu 

nieprawid owo ci zwi zanych ze staraniami miasta Salt Lake City o organizacj  Igrzysk 

Olimpijskich by  zmuszony w czy  zasady etyczne do swojej Karty Olimpijskiej, co 

nast pi o w 1999 r. Nieodzowne by oby tak e stworzenie - analogicznej do WADA - 

wiatowej Agencji Antykorupcyjnej, tym bardziej, e korupcja jest przest pstwem, 

którego wyst pienie mo na stwierdzi  dopiero w toku kontroli. Czytaj c pod tym k tem 

aktualn  wersj  Karty, któr  mo na uwa a  za podstawowy akt prawny Igrzysk 

Olimpijskich i bior cych w nich udzia  35 wiatowych federacji dyscyplin 

olimpijskich58, trudno nie zauwa y  ra cego przemilczenia: w Karcie Olimpijskiej59 na 

                                                           
56 Donati, S., Zur Situation des internationalen Schwarzmaktes (O sytuacji czarnego rynku w skali 

mi dzynarodowej), [w:] Knörzer, W., Spitzer, G., Treutlein, G., Dopingprävention in Europa 
(Prewencja dopingowa w Europie), Meyer & Meyer 2006 r. 

57 Por. m.in. Kistner, T., Weinreich, F., Muskelspiele - ein Abgesang auf Olympia (Gra mi ni - 
podzwonne dla Igrzysk), Rowohlt Berlin Verlag 1996 r., s. 210 i nast. 

58 W tworzeniu programu Zimowych Igrzysk Olimpijskich uczestniczy siedem federacji. Program 
Igrzysk Letnich ograniczony jest do 28 dyscyplin i ich federacji. 

59 International Olympic Committee: Olympic Charter. In force as from 1 September 2004 
(Mi dzynarodowy Komitet Olimpijski: Karta Olimpijska. Obowi zuj ca od dn. 1 wrze nia 2004 
r.), Lozanna 2004. 
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pró no szuka  s owa «korupcja». We wst pnej cz ci Fundamental Principles mówi si  

jedynie o „zasadach etyki” (punkt 2) oraz o „zasadzie fair play” (punkt 6). Paragraf 2., 

który opisuje rol  MKOl, stwierdza bardzo ogólnie: „The IOC supports and encourages 

the promotion of sports ethics”. Na 108 stronach s owo «etyka» pojawia si  20 razy - ale 

przynajmniej w ogóle si  pojawia. Karta pokazuje obawy, jakie wiat sportu ywi przed 

zetkni ciem si  ze s owem na liter  „k”. Równie  w trzech podstawowych dokumentach 

Komisji Etyki MKOl (Statutes, Rules, Rules of Procedure) nie pojawia si  poj cie 

«korupcja»60. Trudno je tak e znale  w innych tekstach, np. niemieckich publikacjach i 

organach prasowych Niemieckiej Federacji Sportu (Deutscher Sportbund, DSB - przyp. 

t um.), Narodowego Komitetu Olimpijskiego (Nationales Olympisches Komitee, NOK - 

przyp. t um.) i powo anej do ycia 20 maja 2006 r. organizacji o charakterze centralnym: 

Niemieckiej Olimpijskiej Federacji Sportu (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB - 

przyp. t um.). 

Gwoli sprawiedliwo ci nale y jednak nadmieni , e prezydent MKOl Jacques Rogge, 

inaczej ni  jego poprzednik Samaranch, nazywa rzeczy po imieniu. Ju  na pierwszej 

konferencji prasowej po wyborze na stanowisko szefa MKOL w lipcu 2001 r. w 

Moskwie Rogge przedstawi  swój program w kilku krótkich, dobitnych zdaniach: „Na 

rzecz wiarygodno ci sportu. Przeciw dopingowi. Przeciw korupcji. Przeciw 

przemocy”61. Nie s  to zdania typowe dla bran y sportowej, w której problemy si  

bagatelizuje lub wr cz ich nie zauwa a. Rogge porównuje korupcj  i sprzedajno  do 

wrzodu, którego usuni cie wymaga zastosowania drastycznych rodków: „Prowadz c 

polityk  sportow , mog  korzysta  z mojego do wiadczenia chirurga, poniewa  walcz c 

z korupcj , post puje si  nie inaczej, ni  kiedy si  usuwa wrzód: trzeba naci  ropie , 

usun  rop  i osuszy  ran . Operacja to jednak ostateczno . Jako lekarz nauczy em si  

                                                           
60 Por. udost pnione przez MKOl podstawowe dokumenty: 

http://www.olympic.org/uk/organisation/ commissions/ethics/index-uk.asp; ostatnie wywo anie 
dn. 24.04.2006 r. 

61 Ritter Sport, „Die Woche”, 20.07.2001 r. 



Jens Weinreich: Globalna demokracja specjalna 

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 172

przede wszystkim, jak wa na jest prewencja. Nie wolno dopu ci  do wybuchu choroby. 

Tym b d  si  kierowa  jako prezydent MKOl”62. 

Definicja korupcji 

Czas zaj  si  opisem zjawiska. Ca e rzesze prawników, których pe no jest w MKOl i 

skupionych wokó  niego federacjach, maj  ogromne problemy z definicj  korupcji, co w 

przesz o ci krytykowa  sponsor Komitetu David D’Alessandro: „Wydaje si , e MKOl 

w Lozannie tak e nie wie dok adnie, co kryje si  pod poj ciem przekupstwo. S ownik 

definiuje przekupstwo jako uzyskanie wp ywu na post powanie innej osoby przez 

wr czanie jej niedozwolonych upominków”63. Proste! Wed ug encyklopedii Brockhausa 

pod poj ciem «korupcja» nale y rozumie  „przekupstwo, sprzedajno ; panuj ce w 

pa stwie, spo ecze stwie stosunki, które cechuj  machinacje korupcyjne i zjawiska 

wiadcz ce o demoralizacji moralno - politycznej. Do wymienianych najcz ciej form 

wyst powania korupcji nale : sprzeniewierzenie, apownictwo czynne i bierne 

(sprzedajno ), przyj cie i udzielenie korzy ci, kupowanie urz dów, przekupywanie 

s dziów i deputowanych, oszustwo polityczne, szanta  polityczny, nepotyzm, patrona , 

klientelizm, lobbing (o ile powi zany jest z gro b  wypowiedzenia lojalno ci)”64. 

Najwi kszym wrogiem korupcji jest przejrzysto : klarowno  i czytelno . 

Przejrzysto  i korupcja s  jak dzie  i noc. 

Istniej  ró ne definicje korupcji - prawna, teologiczna, ekonomiczna, socjologiczna, 

polityczna i moralna. „W wymiarze etyczno-moralnym”, pisz  Britta Bannenberg i 

Wolfgang Schaupensteiner, „mianem korupcji mo na okre li  wszystkie zachowania, w 

wyniku których osoby pe ni ce funkcje w sektorze publicznym lub prywatnym uzyskuj  

kosztem ogó u korzy ci, które uznaje si  za niew a ciwe”65. 

                                                           
62 Stoj  na stanowisku, e trzeba wymieni  dyscypliny: wywiad z Jacquesem Rogge, „Berliner 

Zeitung”, 15.06.2005 r. 
63 D’Alessandro, D.: How to Save the Olympics (Jak ocali  Igrzyska), „New York Times”, 

14.02.1999 r. 
64 Der Brockhaus multimedial 2005 (Multimedialna encyklopedia Brockhausa 2005 r.). 
65 Bannenberg, B., Schaupensteiner, W., op. cit., s. 25. 
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Ofiary korupcji s  z regu y anonimowe. Presja wywierana przez organy cigania na 

sprawców, czyli wr czaj cych i przyjmuj cych korzy ci, jest niewielka. Tworz  oni 

zatem kartele i dzia aj  ponad granicami. „Na korupcji zyskuje niewielu, ale trac  

wszyscy. Za apówki p aci zarówno uczciwy przedsi biorca, który zostaje wypchni ty z 

rynku przez dzia aj c  nielegalnie konkurencj , jak i ka dy podatnik”66, który nawet nie 

przypuszcza, e p aci wi cej ni  w zasadzie powinien. Ów brak ofiary jako cecha 

strukturalna korupcji ma katastrofalne konsekwencje dla wykrywania i wyja niania 

spraw korupcyjnych, co w sporcie nie przedstawia si  inaczej ni  w ca ym otaczaj cym 

nas spo ecze stwie. 

Wprawdzie konkretne zachowania inaczej ocenia si  w zale no ci od kr gu kulturowego 

i narodowo ci, ale pomimo wszystkich ró nic nie ma powodu, eby nie przyj  za punkt 

odniesienia tej definicji, która jest najobszerniejsza, w cudowny sposób zrozumia a i 

sformu owana przez dzia aj c  na ca ym wiecie „koalicj  antykorupcyjn ”. Pos uguje 

si  ni  organizacja Transparency International (TI): „Korupcja to nadu ycie publicznej 

w adzy dla osobistej korzy ci”67. 

Korupcj  jest równie  kumoterstwo i nadu ycie stanowiska s u bowego. Przyjmuj c 

optyk  TI, która ma w asne zas ugi na polu zwalczania korupcji, wiele osób 

wymienionych w niniejszej ksi ce mo na by zapewne okre li  przymiotnikiem 

«skorumpowany». Jednak mi dzy t  ostr  ocen  moraln  a uwag , jak  przest pstwom 

korupcyjnym po wi ca prawo, istnieje spora przepa . Dzieje si  tak mi dzy innymi 

dlatego, e przepisy antykorupcyjne pozostawiaj  wiele do yczenia, na co od lat g o no 

narzekaj  fachowcy z bran y. Istniej ce luki w d ungli paragrafów wykorzystuj  z 

regu y ci, którzy nadu ywaj  powierzonej im w adzy, co znakomicie funkcjonuje nie 

tylko w Niemczech, ale i na ca ym wiecie. 

                                                           
66 Ibidem, s. 37. 
67 Por. http://www.transparency.de/Was_ist_Korruption.45.0.html [w adresie: Czym jest korupcja 

- przyp. t um.]; wywo anie strony dn. 13.01.2006 r. 
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Struktury i formy korupcji 

Podstawowe struktury korupcji w wartym miliardy przemy le rozrywkowym, któremu 

na imi  sport, nie ró ni  si  niemal od struktur korupcji w innych obszarach ycia 

spo ecznego. Sport jest dziedzin , w której wielokrotnie stykaj  si  ze sob  gospodarka, 

media, polityka i kultura. TI mówi o „obliczach korupcji”68 i wymienia takie czyny, jak 

wr czanie apówek, korupcj  sytuacyjna, przekupstwo i sprzedajno  w administracji 

publicznej, korupcj  zwi zan  z wydawaniem zezwole , korupcj  przy wykorzystaniu 

sieci nielegalnych powi za , przekupstwo dziennikarzy oraz kupowanie decyzji 

politycznych.  

Britta Bannenberg przeanalizowa a 101 post powa  karnych o zasi gu krajowym i na tej 

podstawie wyró ni a struktury, które zaliczy a do »obszarów jasnych« (struktury 1 do 3) 

i do »obszarów ciemnych« (struktura 4).  

Struktura 1. Korupcja o znikomej szkodliwo ci spo ecznej lub korupcja sytuacyjna. 

Struktura 2. Wykszta cone struktury powi za . Przypadki korupcji strukturalnej, która 

zak adaj  powtarzanie czynu. Niekiedy powi zania, które powstawa y bez przeszkód 

przez d ugi czas. 

Struktura 3. Sieci powi za . Osoby po stronie wr czaj cego i przyjmuj cego korzy ci 

zaanga owane s  w ów proceder przez ca e lata, czasem nawet przez dziesi ciolecia. 

Przewa nie sieci tego rodzaju wyst puj  w zwi zku z zorganizowan  przest pczo ci  

gospodarcz , ale rozró niamy tak e niezorganizowan  przest pczo  gospodarcz  (m.in. 

handel narkotykami, handel ywym towarem).  

Struktura 4. Korupcja i przest pczo  zorganizowana. Metodyczne wywieranie wp ywu 

na decyzje lub dzia ania innych osób69. 

                                                           
68 Por. http://www.transparency.de/Gesichter_der_Korruption.47.98.html [w adresie: Oblicza 

korupcji - przyp. t um.]; wywo anie strony dn. 13.01.2006 r. 
69 Bannenberg, B., Korrpution in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle (Korupcja w 

Niemczech i jej kontrola karnoprawna), [w:] nr-Werkstatt: Dunkelfeld Korruption - 
Herausforderungen für den Recherche-Journalismus (Ciemny obszar „korupcja” - wyzwania 
dla dziennikarstwa ledczego), ColorDruck Leimen 2006. Do bezp atnego pobrania ze strony 
www.netzwerkrecherche.de. 
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Powy szy podzia  mo na odnie  równie  do korupcji w sporcie. Nie ma w niniejszej 

ksi ce przypadku korupcji, do którego nie da oby si  zastosowa  powy szej typologii. 

Dla ka dej z wymienionych tu czterech struktur mo na znale  przyk ady z bran y 

sportowej, cznie z handlem ywym towarem (np. handel nieletnimi afryka skimi 

pi karzami) i wywieraniem wp ywu przez zorganizowane grupy przest pcze. W sporcie 

jest wszystko. Nawet wytworny skrót IOC, który w wiecie sportu odczytywany jest 

jako International Olympic Committee, w j zyku mi dzynarodowych organizacji 

zwalczaj cych przest pczo  oznacza co  zupe nie innego - International Organized 

Crime. 

Na struktury korupcji nale y spogl da  przez pryzmat warunków ramowych, które 

tworzy prawo. I tu wszystko si  komplikuje. Pojawia si  bowiem kolejny podstawowy 

problem: cz ciowy brak uregulowa  prawnych. W dziedzinie sportu zderzaj  si  ze 

sob  trzy sfery norm prawnych, stwierdza Dieter Rössner, profesor prawa karnego i 

kryminologii na uniwersytecie w Marburgu.  

Po pierwsze, zwyk y wiat prawa z instrumentami s u cymi regulacji, takimi jak prawo 

europejskie, Europejski Trybuna  Sprawiedliwo ci (m.in. prawo kartelowe w przypadku 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej), normy prawne i s dy pa stwowe (m.in. umowa 

o prac  z zawodowcem, odszkodowanie, kara za uszkodzenie cia a).  

Po drugie, prawo autonomicznych organizacji sportowych z ich przepisami sportowymi 

i kontrol  ich przestrzegania.  

Po trzecie, nieunormowany prawnie obszar rozgrywek sportowych: zasady gry i decyzje 

arbitrów (np. spalony w pi ce no nej i zwi zana z tym sankcja)70.  

Owo opieraj ce si  na trzech filarach prawo sportowe jest opisane w Karcie 

Olimpijskiej, tym podstawowym akcie prawnym, w którym s owo «korupcja» do tej 

pory nie znalaz o miejsca. Ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana: mimo e 

du e kluby sportowe i instytucje, jak MKOl czy FIFA, s  w zasadzie dzia aj cymi na 

ca ym wiecie przedsi biorstwami, których obroty w kolejnych okresach 

                                                           
70 Rössner, D., Schneller, höher, fairer? Das Recht im olympischen Sport (Szybciej, wy ej, 

bardziej fair? Prawo w sporcie olimpijskim), [w:] Digel, H. (wyd.), Nachdenken über Olympia 
(Refleksje na temat Igrzysk Olimpijskich), Attempto Verlag 2004 r., s. 139 i nast. 
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rozliczeniowych si gaj  wielu miliardów dolarów; mimo e organizacje te prowadz  

rozmowy z pa stwami i innymi organizacjami mi dzynarodowymi spoza sportu (np. z 

ONZ) jak równy z równym, a ich dzia acze traktowani s  niemal jak dyplomaci, to 

dzia alno  tych koncernów sportowych ma miejsce w przestrzeni de facto wolnej od 

uregulowa  prawnych. Dzia alno ci gospodarczej i politycznej tych molochów prawie 

nie obejmuj  przepisy prawa karnego, a ju  w ogóle nie dotycz  jej przepisy konwencji 

mi dzynarodowych uchwalonych w wi kszo ci w ko cu lat dziewi dziesi tych XX 

wieku: ani postanowienia ró nych konwencji antykorupcyjnych Rady Europy, Unii 

Europejskiej i Organizacji Pa stw Ameryka skich, ani Konwencja OECD o zwalczaniu 

przekupstwa w mi dzynarodowych transakcjach handlowych (1997 r.), ani Konwencja 

Narodów Zjednoczonych dotycz ca zwalczania mi dzynarodowej przest pczo ci 

zorganizowanej (UNTOC) z listopada 2000 r., ani te  Konwencja Organizacji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) z pa dziernika 2003 r.71 

Równie  w systemach prawnych poszczególnych krajów nie traktuje si  sportu w sposób 

odpowiedni. Poniewa  wi kszo  wiatowych federacji dyscyplin olimpijskich ma swoj  

siedzib  w Szwajcarii i posiada status stowarzyszenia, szczególnie istotne jest prawo 

szwajcarskie. Najw a ciwsza w sprawach korupcyjnych by aby ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, ale ostatnia nowelizacja tej ustawy w Szwajcarii w 2003 r. nie 

przynios a rozszerzenia zakresu obowi zywania na federacje i zwi zki sportowe, jak 

FIFA czy MKOl. W dokumencie wydanym przez Szwajcarsk  Rad  Federaln  czytamy: 

„Nawet je li cz onkowie takiej organizacji przyjmowaliby korzy ci np. od miasta 

ubiegaj cego si  o organizacj  jakiej  imprezy, to trudno by oby stwierdzi , czy chodzi 

tu o dzia alno  biznesow , do której odnosz  si  przepisy ustawy o zapobieganiu 

nieuczciwej konkurencji, oraz czy miasta kandyduj ce znajduj  si  wobec siebie w 

stosunku konkurencji w my l przepisów ww. ustawy. (…) Nawet je li w danym 

przypadku chodzi o dzia alno  z pobudek ideowych, to nie mo na zaprzeczy , e 

równie  w tym wypadku mo e wchodzi  w gr  powa ny interes finansowy. Z drugiej 

                                                           
71 Zestawienie mi dzynarodowych konwencji na temat zwalczania korupcji prezentuje TI na 

stronie: http://www.transparency.org/global_priorities/international_conventions. Por. te  ofert  
OECD pod adresem http://www.oecd.org/publications. 
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strony nie mo na jednak nie zauwa y , e w pierwszym rz dzie do obowi zków tych 

organizacji nale y podj cie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia swoich 

procedur wyborczych przed niedozwolonym oddzia ywaniem”72. 

Okre lenie ram prawnych funkcjonowania rodziny sportowej jest zatem zarezerwowane 

dla niej samej. A to, e nie jest ona w stanie tego uczyni  i w du ej mierze tak e nie chce 

wprowadzi  bardziej restrykcyjnych uregulowa  antykorupcyjnych, zosta o wykazane w 

wystarczaj cy sposób. W swojej b yskotliwej analizie mi dzynarodowego handlu 

rodkami dopinguj cymi Sandro Donati stwierdza: „Obstawanie przy autonomii sportu 

chroni jak do tej pory jedynie czarny rynek”73. T  diagnoz  mo na bez wysi ku 

rozbudowa : chronieni s  wr czaj cy i przyjmuj cy korzy ci, wszyscy ci, którzy bior  

udzia  w ró norakich formach korupcji.  

Za cechy struktur sportowych u atwiaj ce korupcj  mo na uzna : 

- Brak przejrzysto ci na wszystkich szczeblach. 

- Ca kowity brak lub niedoskona o  mechanizmów kontrolnych na wszystkich 

szczeblach. 

- Dominacja „rodzinnych” uk adów - czenie funkcji. 

Niedostatek demokracji. 

- Powa ne luki prawne - cz ciowy brak uregulowa  prawnych. 

- Post powanie wed ug feudalnych wzorców - kultura dawania i brania. 

- Prawo omerty - kultura milczenia. 

- Problem prawdy: niedostatecznie rozwini ta wiadomo  lekcewa enia prawa. 

- Globalny zasi g i gra z wykorzystaniem immunitetu dyplomatycznego. 

- Odwieczny rytm dzia ania sportu. 

Ten zestaw cech struktur sportowych tworzy idealne warunki dla korupcji w jej 

wszystkich odcieniach i rozmiarach. W samym sporcie ch tnie mówi si  jedynie o 

                                                           
72 Szwajcarska Rada Federalna, Beitritt zum Strafrecht-Übereinkommen und zum Zusatzprotokoll 

des Europarates gegen die Korruption sowie Änderung des Strafgesetzbuches gegen den 
unlauteren Wettbewerb, Bericht und Voretnwurf (Przyst pienie do porozumienia na temat prawa 
karnego i do Protoko u Dodatkowego Rady Europy przeciwko korupcji oraz zmiana Kodeksu 
Karnego i Ustawy Federalnej o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), Bern, sierpie  2003 r., s. 
27. 

73 Donati, S., op. cit. 
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dwojakiej formie korupcji: w ród sportowców i w ród dzia aczy74. Takie uj cie jest 

jednak niewystarczaj ce. Nie uwzgl dnia ono z o ono ci problemu, zjawisk 

u atwiaj cych korupcj  i jej wymiaru przest pczego. Dlatego te  powinno si  doda  

jeszcze trzeci obszar: sfer  poza w a ciw  konkurencj . Granice mi dzy tymi trzema 

obszarami s  p ynne. 

Korupcja podczas udzia u w zawodach sportowych lub przy ich przeprowadzaniu. 

Wr czaj cy i przyjmuj cy korzy ci to zawodnicy i oficjele. 

Doping: w znaczeniu nadu ycia powierzonej w adzy przez organizatorów procederu 

(m.in. trenerów, naukowców, dzia aczy, polityków), ale równie  przez kartel milczenia 

(m.in. dziennikarzy, którzy nie wywi zuj  si  z obowi zku dociekania prawdy). 

„Ustawianie” meczów, ustalanie wyników: czy wyniki meczów s  kupowane, czy te  

jest to decyzja wewn trzna - w ka dym przypadku jest to oszustwo. 

Manipulowanie rywalizacj  sportow  przez s dziów i innych oficjeli. 

Korupcja w zwi zkach sportowych oraz przy organizacji zawodów. Wr czaj cy i 

przyjmuj cy korzy ci to najcz ciej oficjele. 

Rozdawanie stanowisk, szafowanie urz dami w zwi zkach sportowych. 

Klasyczne nadu ycie uprawnie  wynikaj cych ze sprawowanego urz du. 

Przyznawanie organizacji wa nych imprez sportowych, jak mistrzostwa wiata i 

Igrzyska Olimpijskie. 

Przyznawanie praw marketingowych (prawa sponsorskie, prawa do transmisji). 

Udzielanie zamówie  na prace budowlane. 

Nadu ycia w zwi zku z projektami pomocy rozwojowej i programami wsparcia, 

dokonywane w celu zdobycia g osów. 

                                                           
74 Por. m.in. Maening, W., Korruption im internationalen Sport: Ökonomische Analyse und 

Lösungsansätze, (Korupcja w sporcie mi dzynarodowym: analiza ekonomiczna i propozycje 
rozwi za ), [w:] „Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung” (Kwartalnik bada  nad 
gospodark ) 73/2004 r., s. 261 i nast. 
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Zmiany przepisów i zwi kszanie presti u ró nych rodzajów sportu i dyscyplin 

sportowych, np. przez w czenie ich do programu Igrzysk Olimpijskich w zwi zku z 

cich  umow  z wytwórcami sprz tu sportowego i innymi. 

Korupcja poza w a ciwymi zawodami sportowymi. Wr czaj cy i przyjmuj cy korzy ci to 

osoby ze wiata sportu, polityki i gospodarki. 

Struktury sportu o zasi gu wiatowym wraz ze swoimi specyficznymi w a ciwo ciami 

(brak barier celnych, immunitet dyplomatyczny dla dzia aczy, specjalne uregulowania 

prawne) s u  cz sto jedynie za przykrywk  dla przest pczo ci na du  skal . 

Formy zorganizowanej przest pczo ci: handel narkotykami, handel ywym towarem, 

pranie pieni dzy. 

Mi dzynarodowa przest pczo  gospodarcza. 

Korupcja na szczeblu pa stwowym, wykorzystywanie sportu do celów politycznych. 

(…) 

Propozycje prewencji korupcyjnej 

Lis w kurniku zwykle buszuje cichaczem. I to w a nie czyni dyskusj  o korupcji tak 

skomplikowan  - przynajmniej z czysto prawniczego punktu widzenia. Za to z 

powodzeniem mo na pos u y  si  w niej tak zwanym zdrowym rozs dkiem, który 

pozwala nam formu owa  sensowne oceny. Nie trzeba mie  uko czonych studiów 

prawniczych, aby zrozumie , o co chodzi. 

Poddajmy na zako czenie pod dyskusj  kilka tez na temat zapobiegania korupcji w 

biznesie sportowym i zwalczania jej. Punktem odniesienia b d  przede wszystkim 

rozwa ania Wolfganga Schaupensteinera i wspólny dokument organizacji Play the game 

i Transparency International z listopada 2005 r.75 

                                                           
75  Odsy am m.in. do apelu niemieckiej sekcji Transparency International 

(http://www.transparency.de/Sport.896.0.html) i badacza zjawisk ekonomicznych z Hamburga 
Wolfganga Maenniga (por. http://www.praeventionstag.de). 
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1. Przejrzysto  w dysponowaniu rodkami publicznymi w sporcie 

Jest to postulat natury ogólnej, poniewa  brak przejrzysto ci sprzyja korupcji. Równie  

Niemcy maj  w tym wzgl dzie powa ne deficyty, co pokaza y zako czone ostatnio 

niepowodzeniem starania o organizacj  Igrzysk Olimpijskich przez Berlin w 2000 r. i 

Lipsk w 2012 r. oraz organizacja Mistrzostw wiata w pi ce no nej w 2006 r.: ani w 

fazie planowania (Igrzyska i Mistrzostwa wiata), ani w fazie realizacji (Mistrzostwa 

wiata) nie podano w sposób przejrzysty rzeczywistych kosztów, jakie mieliby ponie  

podatnicy. 

W t  tradycj  ukrywania faktów wpisuje si  tak e postawa by ego ministra spraw 

wewn trznych RFN Otto Schily’ego (z SPD). Odmówi  on zaprezentowania opinii 

publicznej danych na temat kosztów organizacji Igrzysk Olimpijskich w Lipsku. 

Szacunki wewn trzne mówi y o konieczno ci wyasygnowania z bud etu kwoty od 9 do 

14 milionów €76. Gazeta „Berliner Zeitung” wyliczy a za , e na organizacj  Mistrzostw 

wiata w pi ce no nej w 2006 r. ze rodków publicznych zostanie wydanych ok. 6,5 mln 

€77. Minister Schily odpowiada  wymijaj co na proste pytania, tak jak czyni  to 

wcze niej w odniesieniu do kwestii organizacji Igrzysk Olimpijskich w Lipsku w 2012 

r.: „Podawanie konkretnych liczb by oby niepowa ne. By yby to jedynie spekulacje. Ale 

zyski, które uzyskamy z organizacji Mistrzostw wiata, b d  znacznie przewy sza y 

wszelkie koszty, które przyjdzie nam ponie ”78. 

Z pewno ci  Niemcy b d  si  ubiega y o organizacj  kolejnych Igrzysk Olimpijskich: w 

Hamburgu lub w Berlinie w 2020 r., a mo e nawet ju  w 2016 r. Przypomnijmy w tym 

kontek cie nieszcz sn  niemieck  tradycj  ubiegania si  o organizacj  tej imprezy, w 

któr  wpisa  si  ju  brak przejrzysto ci wyst puj cy w parze z marnotrawstwem i 

zarzutami korupcyjnymi. W sprawozdaniu Berli skiego Trybuna u Obrachunkowego 

(Berliner Rechnungshof - przyp. t um.) dotycz cym stara  o przeprowadzenie igrzysk w 

                                                           
76 Por. Hartmann, G., Jeske, C., Weinreich, J., Operation 2012: Leipzigs deutscher Olympiatrip 

(Operacja 2012: lipska niemiecka podró  olimpijska), Forum Verlag Leipzig, 2004 r. 
77 Wachstumspille oder Milliardengrab? Ein Dossier zu den WM-Kosten (Pigu ka wzrostu czy 

miliardowy grób? Dossier na temat kosztów Mistrzostw wiata), „Berliner Zeitung”, 
24.06.2005 r. 

78 Wir müssen auf der Hut sein (Musimy by  czujni), „Frankfurter Rundschau”, 15.06.2005 r. 
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2000 r. czytamy: „Starania spó ki z o.o. »Olympia« o organizacj  Igrzysk Olimpijskich 

nie by y finansowane przez kapita  prywatny, lecz niemal wy cznie ze rodków 

bud etowych w wysoko ci 50 milionów DM. Je li, zamiast skorzysta  z istniej cej 

mo liwo ci finansowania przez kapita  prywatny, wydatkuje si  rodki publiczne, 

niezale nie od tego, w jakiej formie, to nale y dochowa  wszelkiej staranno ci w 

rozporz dzaniu tymi, pochodz cymi z kieszeni podatnika pieni dzmi. Wydatkowanie 

tych rodków w adnym razie nie mo e by  wyj te spod kontroli parlamentarnych 

organów nadzoru finansowego. Niedopuszczalna jest zatem równie  zmiana definicji 

poj cia gospodarno ci i uznawanie ka dego ogólnego sensownego lub te  ledwie 

uzasadnionego wydatku w zwi zku z ubieganiem si  o organizacj  Igrzysk Olimpijskich 

za wydatek gospodarny”79. Kontrolerzy zakwestionowali niszczenie akt, brak systemu 

kontroli umów, amanie podstawowych zasad przeprowadzania przetargów. „Nawet 

umowy opiewaj ce na miliony zawierane by y przez prezesa w formie ustnej”80. 

Siedem lat pó niej bieg y rewident, analizuj cy przedwcze nie zarzucone starania 

Lipska o przyznanie organizacji Igrzysk Olimpijskich, u ywa  tych samych s ów: 

niszczenie akt, niestosowanie zasady dwóch par oczu, brak nadzoru nad umowami, 

ignorowanie podstawowych zasad przeprowadzania przetargów, niezgodno  z prawem 

o zamówieniach publicznych, brak planu kosztów w asnych i dokumentów 

potwierdzaj cych wydatki, brak rzetelnej ksi gowo ci - mówi c krótko, „lekcewa ce 

podej cie do kwestii dysponowania rodkami publicznymi”81. Do niemieckiej tradycji 

olimpijskiej tego rodzaju zaliczy  nale y równie  fakt, e adna z osób 

odpowiedzialnych - aden polityk i aden prezes - nie ponios a nigdy konsekwencji 

swojego dzia ania. Koszty poniós  w obu przypadkach podatnik. 

                                                           
79 Berli ski Trybuna  Obrachunkowy, Bericht über die Prüfung der Verbage von Zuwendungen 

durch die Senatskanzlei an die Olympia Berlin 2000 Gesellschaft zur Vorbereitung der 
Olympischen Spiele mbH in den Haushaltsjahren 1991 bis 1993 sowie die Prüfung der 
Betätigung Berlins bei diesem Unternehmen. 22. August 1996 [Sprawozdanie z kontroli 
przyznawania przez Kancelari  Senatu w latach bud etowych 1991 r. do 1993 r. dotacji 
Olympia Berlin 2000 spó ce z o.o. ds. Przygotowania Igrzysk Olimpijskich oraz z kontroli 
dzia a  Berlina w ramach tego przedsi wzi cia; 22.08.1996 r.], s. 126 i nast. 

80 Ibidem. 
81 Patrz Hartmann, G., Jeske, C., Weinreich, J., op. cit., szczególnie s. 243 i nast pna. 



Jens Weinreich: Globalna demokracja specjalna 

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 182

Obowi zuj ca od 1 stycznia 2006 r. ustawa o swobodnym dost pie do informacji 

publicznej by  mo e polepszy panuj c  sytuacj , o ile w przysz o ci osoby 

odpowiedzialne za organizacj  igrzysk nie b d  stara y si  unikn  kontroli spo ecznej 

przez tworzenie prywatnych spó ek w celu uzyskania praw do organizacji imprezy. 

Ustawa nie jest z pewno ci  panaceum, ale zawiera postanowienia mog ce wprowadzi  

nieco przejrzysto ci82. 

2. Przejrzysto  dzia ania zwi zków sportowych i ich dzia aczy 

Zwi zki sportowe i dzia acze powinni na wszystkich szczeblach regularnie rozlicza  si  

z tego, jakie dzia ania w zakresie swoich kompetencji podj li przeciwko machinacjom 

korupcyjnym i niedemokratycznym procedurom. Mowa tu przede wszystkim o 

dysponowaniu rodkami publicznymi, obowi zku publikowania bilansów oraz 

zg aszaniu powi za  biznesowych tych decydentów, którzy zawieraj  wa ne umowy (z 

telewizj , sponsorami, producentami sprz tu itd.), a tak e o przyznawaniu praw do 

organizacji du ych imprez. Osoby o takich kompetencjach po ust pieniu z urz du 

powinny mie  wieloletni zakaz podejmowania pracy na rzecz wcze niejszych 

zleceniobiorców. W ten sposób nie mia yby mo liwo ci wykorzystywania posiadanych 

informacji poufnych. W chwili obecnej istniej  jedynie niezbyt cis e regulacje mówi ce 

o dobrowolnym zobowi zaniu. Przy ich pomocy MKOl chce zapobiega  konfliktom 

interesów83. Nie mo na jednak zweryfikowa  stosowania takich przepisów. I tak na 

przyk ad cz onek MKOl Alex Gilady (Izrael), pracuj c jako mened er nale cej do 

General Electric ameryka skiej sieci telewizyjnej NBC, wielokrotnie pomaga  swojemu 

                                                           
82 Liczne stowarzyszenia dziennikarskie i prasa fachowa podaj  informacje, praktyczne 

wskazówki i instrukcje odno nie korzystania z przepisów ustawy o swobodnym dost pie do 
informacji publicznej. Godne polecenia s  strony www.netzwerkrecherche.org i www.message-
online.com. Ze strony internetowej mi dzynarodowego czasopisma fachowego „Message” 
mo na m.in. pobra  zestaw informacji dotycz cych tej ustawy. 

83 Conflict of Interest: Rules Concerning Conflicts of Interest Affecting the Behaviour of Olympic 
Parties (Regu y dotycz ce konfliktów interesów, które wp ywaj  na zachowanie uczestników 
olimpijskich), pobrany ze strony http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_695.pdf dn. 
24.03.2005 r. 
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pracodawcy w podpisaniu umów miliardowej warto ci84. Gilady dzia a  po obu stronach 

sto u negocjacyjnego: jako doradca ówczesnego prezydenta MKOl Samarancha - oraz 

jako przedstawiciel NBC. 

3. Stworzenie ogólnodost pnego rejestru lobbystów (na szczeblu krajowym i 

mi dzynarodowym) 

Powy sze danie jest ci le zwi zane z poprzednim i nieodzowne w wiecie 

kolekcjonowania urz dów i ich powi za . Gilady to tylko jedno nazwisko. Przyk adów 

mo na znale  wi cej i to na ka dym szczeblu. Konieczne s  zdecydowane dzia ania. 

Dotyczy to nie tylko osób sprzedaj cych g osy. Pod przewodnictwem Jacquesa Rogge 

MKOl zrobi  pierwszy krok, gdy w sierpniu 2004 r. Komisja Etyki odebra a olimpijskie 

akredytacje Goranowi Taka owi (Serbia), Gáborowi Komyathy’emu (W gry), 

Mahmoudowi El Farnawaniemu (Egipt) i Muttalebowi Ahmadowi (Kuwejt)85. By y to te 

same osoby, które ju  w czasie kryzysowej dla MKOl zimy 1998/1999 zosta y dok adnie 

opisane w mi dzynarodowych mediach w zwi zku z budz cymi w tpliwo ci 

dzia aniami, ale nie zosta y nigdy poci gni te do odpowiedzialno ci86. Wraz z 

bu garskim cz onkiem Komitetu Iwanem S awkowem, który ju  wcze niej zwraca  na 

siebie uwag , dali si  oni podej  prowadz cym dziennikarskie ledztwo reporterom 

BBC i opowiedzieli przed ukryt  kamer  o kupowaniu g osów w toku rywalizacji o 

przyznanie organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2012 r. W zwi zku z tym zostali uznani 

„za osoby niepo dane w Ruchu Olimpijskim”. Wszystkie federacje wiata 

olimpijskiego poproszono o zdystansowanie si  od tego kwartetu i zako czenie z nim 

wspó pracy. S awkow zosta  w lipcu 2005 r. w Singapurze wykluczony z MKOl za 

„nieetyczne zachowanie”. Straci  równie  stanowisko prezydenta Narodowego Komitetu 

                                                           
84 Por. m.in.: Peacock power (Si a pawia), „Sports Illustrated”, 25.12.1995 r.; Kistner, T., 

Weinreich, F., op. cit., s. 63 i nast. 
85 IOC Ethics Commission, Decision carrying recommendation (Zalecenie o randze decyzji), No. 

D/3/04, Case No. 3/04, Ateny, 6.08.2004 r. 
86 Por. Kistner, T., Weinreich, F., op. cit., s. 63 i nast. 
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Olimpijskiego87. W wiatowej federacji futbolu jednak nadal uwa any jest za cz owieka 

honoru. Prezydent FIFA Blatter nie widzia  powodu do interwencji, a nawet g osowa  w 

MKOl przeciwko usuni ciu S awkowa i wyrazi  „zrozumienie dla kolegi z Bu garii”88. 

Stworzenie rejestru lobbystów w sporcie olimpijskim mog oby nieco polepszy  sytuacj . 

Tego rodzaju rejestry istniej  na przyk ad w Kanadzie i w USA, gdzie Center for Public 

Integrity prowadzi te  list  rankingow  przejrzysto ci lobbystycznej poszczególnych 

stanów USA. W Unii Europejskiej tego rodzaju listy akredytacyjne nie s  szerzej znane. 

Niemiecki oddzia  Transparency International postulowa  w styczniu 2006 r. stworzenie 

krajowego rejestru lobbystów89. Mog oby to si  sta  tak e po ytecznym mechanizmem 

w obszarze dzia ania MKOl czy te  Karty Olimpijskiej. 

4. Stworzenie rejestru korupcyjnego 

Stworzenie dost pnych publicznie czarnych list zwi zków, przedsi biorstw i dzia aczy, 

uwik anych w przypadki korupcji. Wieloletnie kary wykluczenia po tego rodzaju 

zdarzeniach - obowi zuj ce w ca ej bran y. 

5. Stworzenie krajowych i mi dzynarodowych rankingów korupcyjnych 

Organizacja Transparency International corocznie opracowuje Indeks Postrzegania 

Korupcji (Corruption Perception Index - CPI). Od 2003 r. publikowany jest równie  

Globalny Barometr Korupcji (Global Corruption Barometer - GCB). W nieregularnych 

odst pach TI wydaje ponadto Indeks Przekupstw (Bribe Payer Index - BPI)90. 

„Indeks Postrzegania Korupcji jest zbiorczym opracowaniem sonda y badaj cych 

wizerunek korupcji u biznesmenów i ekspertów, zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych”. W indeksie wymieniane s  kraje, w których zaobserwowano korupcj  

w ród polityków i funkcjonariuszy publicznych: „IPK koncentruje si  na korupcji w 

                                                           
87 IOC Ethics Commission, Decision with recommendation (Decyzja z zaleceniami), No. D/5/04, 

Case No. 3/04, Lozanna, 25.10.2004 r. 
88 Abgang mit Peinlichkeiten (Nieprzyjemne po egnanie), „Berliner Zeitung”, 09.07.2005 r. 
89 Transparency International Deutschland e. V., Rundbrief 34 (Okólnik 34), 1/2006 r.  
90 Por. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices. 
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sektorze publicznym … ród a nie odró niaj  korupcji w administracji i polityce, nie 

ró nicuj  korupcji na mniejsz  czy wi ksz ”. Indeks Postrzegania Korupcji za 2005 r. 

powsta  na podstawie 16 sonda y z dziesi ciu niezale nych instytucji91 i obejmuje 159 

krajów - od Islandii (1. miejsce) a  po Czad. 

Globalny Barometr Korupcji to „sonda  opinii publicznej, który mierzy postrzeganie, 

do wiadczenia i stosunek zwi zane ze zjawiskiem korupcji”, a w d u szej perspektywie 

ma by  wyznacznikiem efektów walki z korupcj  w danym kraju. GBK za 2005 r. zosta  

sporz dzony na podstawie danych z 69 krajów92. 

Indeks Przekupstw jest zestawieniem apowników. Przy jego opracowywaniu badana 

jest sk onno  firm z g ównych pa stw-eksporterów do stosowania praktyk 

korupcyjnych za granic . Zajmuje si  zatem stron  wr czaj c  i stanowi przeciwie stwo 

Indeksu Postrzegania Korupcji93. 

TI przyk ada wprawdzie wag  do tego, eby nie zajmowa  si  pojedynczymi 

przypadkami, lecz jedynie obna a  struktury korupcji, ale nic nie przemawia przeciwko 

temu, by zastosowa  istniej ce ju  instrumenty w odniesieniu do organizacji sportowych 

i ich partnerów biznesowych. Kto, jak TI, porywa si  (w pozytywnym sensie) na 

sporz dzenie Indeksu Postrzegania Korupcji dla 159 krajów, ten nie powinien mie  

k opotów ze stworzeniem - we wspó pracy z innymi instytucjami - podobnego rankingu 

dla wiata biznesu w bran y sportowej. Pocz tkowo konieczne by oby ograniczenie si  

do wiatka olimpijskiego, a wi c do tych 35 federacji, które w czasie Igrzysk 

Olimpijskich wyst puj  pod patronatem MKOl i tym samym podlegaj  przepisom Karty 

Olimpijskiej. Mowa o 28 dyscyplinach letnich i zimowych, których przedstawiciele 

zrzeszeni s  dodatkowo w osobnych stowarzyszeniach (ASOIF - sporty letnie i AIOWF 

- sporty zimowe). Ponadto w rankingu powinien zosta  uwzgl dniony sam MKOl wraz z 

                                                           
91 Transparency International Corruption Perceptions Index 2005 z dn. 18.10.2005 r. Dziesi  

instytucji i organizacji bior cych udzia  w analizie: Columbia University, The Center for 
International Earth Science Information Network; Economist Intelligence Unit; Freedom House; 
Information International; International Institute for Management Development; Merchant 
International Group; Political & Economic Risk Consultancy; United Nations Economic 
Commission for Africa; World Economic Forum; World Markets Research Centre. 

92 Report of the Transparency International Global Corruption Barometer 2005 z dn. 9.12.2005 r. 
93 Transparency International Bribe Payers Index 2002 z dn. 14.05.2002 r. 
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innymi organizacjami, takimi jak Stowarzyszenie Narodowych Komitetów Olimpijskich 

(ANOC)94 czy stowarzyszenie dyscyplin sportowych uznawanych przez MKOl - ARISF. 

W dalszej kolejno ci mo na by pomy le  o ocenie 203 dzia aj cych w chwili obecnej 

Narodowych Komitetów Olimpijskich. Powinien zosta  opracowany w tym celu 

odpowiedni system wska ników oraz technika przeprowadzania sonda y. Indeksy tego 

rodzaju mog yby w przysz o ci by  uwzgl dnione przy przyznawaniu prawa do 

organizacji Igrzysk Olimpijskich lub przy w czaniu poszczególnych dyscyplin sportu 

do programu igrzysk95.  

6. Powo anie do ycia instytucji m a zaufania (ombudsman) we wszystkich 

narodowych i mi dzynarodowych stowarzyszeniach, wprowadzenie instytucji wiadka 

koronnego, ochrona demaskatorów (whistleblower) 

Tego rodzaju instytucje i mechanizmy s  w wiecie sportu niemal nieznane. 

Whistleblowerów - demaskatorów, wiadków, którzy zg aszaj  zaobserwowane praktyki 

korupcyjne - w wiecie sportu nie nagradza si , lecz karze. Przyk ady z najwy szego 

szczebla to by y dzia acz siatkarski Mario Goijman i szwajcarski cz onek MKOl Marc 

Hodler, który w grudniu 1998 r. jako pierwszy z olimpijskiego kr gu publicznie wyjawi  

nieprawid owo ci, do jakich dosz o przy ubieganiu si  miasta Salt Lake City o 

organizacj  Igrzysk Olimpijskich. Pó  roku pó niej na sesji MKOl w Seulu 

zdecydowano o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. - i szwajcarski 

Sion przegra  z Turynem, mimo e wed ug oceny Komisji Ewaluacyjnej MKOl 

kandydatura Sionu by a zdecydowanie najlepsza ze wszystkich96. 

                                                           
94 Odno nie struktury sportu olimpijskiego patrz m.in.: http://www.olympic.org/uk/ 

organisation/inkdex_uk.asp lub http://www.sportnetzwerk.org/index.php?res_id=73, wywo anie 
strony dn. 10.04.2006 r. 

95 Ju  w podstawowych tezach konferencji Play the Game i Transparency International w 
listopadzie 2005 proponuje si : „Develop a set of indicators for use in national and international 
surveys and indexes on the scope, scale and negative impacts of corruption in sport” (stworzy  
zestaw wska ników do zastosowania w krajowych i mi dzynarodowych sonda ach i indeksach 
dotycz cych obszarów, skali i negatywnych skutków korupcji w sporcie). Patrz rozdzia  Play 
the game w niniejszej publikacji. 

96 Por.: Kistner, T., Weinreich, F., op. cit., s. 72 i nast. 
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7. Wprowadzenie obowi zuj cych i skorelowanych ze sob  wytycznych dotycz cych 

etyki we wszystkich federacjach olimpijskich. Utworzenie wiatowej komisji do spraw 

etyki w sporcie 

Wytyczne dotycz ce etyki oraz komisje ds. etyki nie funkcjonuj  jeszcze we wszystkich 

krajowych i mi dzynarodowych federacjach. Ponadto „samo przes anie to za ma o”, jak 

pisze profesor prawa Dieter Rössner. „Musz  za nim i  efektywne i precyzyjne 

instrumenty zwalczania korupcji: kto ustanawia regu y, ten musi czuwa  nad ich 

przestrzeganiem”97. Na podobie stwo wiatowej Agencji Antydopingowej (WADA) 

powinno si  powo a  do ycia wiatow  Komisj  Etyki Sportu. Mo na tak e 

wykorzysta  efekt synergii, jaki powsta by mi dzy WADA, ow  komisj  i 

mi dzynarodowym Sportowym S dem Arbitra owym (CAS). Analogicznie do 

wiatowego Kodeksu Antydopingowego powinien zosta  sformu owany i w czony do 

Karty Olimpijskiej wiatowy Kodeks Antykorupcyjny. 

8. Sprawowanie kontroli przez organizacje pozarz dowe 

Ju  raz w ramach spotkania warsztatowego na 10. Mi dzynarodowej Konferencji 

Antykorupcyjnej w pa dzierniku 2006 r. w Pradze sformu owano nie mia e zalecenie 

wspó pracy Komisji Etyki MKOl z Transparency International98. Od tej pory nic si  

jednak nie wydarzy o. W pracach ewentualnej wiatowej Komisji Etyki Sportu powinny 

bra  udzia  takie organizacje, jak Transparency International, Play the Game, Amnesty 

International, Human Rights Watch czy Reporter Without Frontiers, funkcjonuj c jako 

niezale ne instancje kontrolne. 

                                                           
97 Rössner, D., op. cit., patrz przypis 19, s. 141 i nast. 
98 Por. http://www.10iacc.org/content.phtml?documents=114&summ=40&c=sport. Wywo anie 

strony dn. 19.12.2005 r. 
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9. Prewencja korupcyjna - g ówny temat na Kongresie Olimpijskim w 2009 r. w 

Kopenhadze 

Na 13. Kongresie Olimpijskim, który odb dzie si  w 2009 r. w stolicy Danii, MKOl 

chce - wed ug s ów jego prezydenta Rogge - podsumowa  proces reform, 

zapocz tkowany w kryzysowej sytuacji w roku 1999, oraz wytyczy  nowe kierunki 

rozwoju. Ponadto odb d  si  wybory prezydenta MKOl. G ównym tematem kongresu 

nale a oby uczyni  kwestie zwalczania korupcji na wszystkich szczeblach sportu 

olimpijskiego. W zwi zku z alarmuj c  sytuacj  i licznymi skandalami lepiej by oby 

jednak wcze niej zorganizowa  wiatow  konferencj  przeciwko korupcji w sporcie, tak 

jak kiedy  organizowano wiatowe konferencje antydopingowe. Tego rodzaju 

zgromadzenie, z udzia em rz dów i organizacji pozarz dowych, powinno zaj  si  tak e 

implementacj  zwalczania oszustw w sporcie w systemach prawa poszczególnych 

krajów oraz w mi dzynarodowych konwencjach antykorupcyjnych. 
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Szkolenie pracowników i ich uwra liwianie na zjawisko korupcji jako 
g ówny element dzia a  w zakresie eliminowania nieuczciwych zachowa  

i zwalczania korupcji 

Wprowadzenie 

Akademia Niemieckich Urz dników Pa stwowych [niem. Akademie des Deutschen 

Beamtenbundes e. V.], w skrócie Akademia dbb, jest instytucj , która od lat anga uje si  

w problematyk  kszta towania uczciwych postaw pracowników jako rodka 

zapobiegania korupcji, a swoje zadania realizuje zarówno w kraju, jak i za granic . 

Niedawno wyk adowcy Akademii dbb przeprowadzili w Polsce wiele programów 

partnerskich zainicjowanych przez Uni  Europejsk , wspomagaj c je pod wzgl dem 

merytorycznym i metodologicznym. Prezentowany artyku  stanowi podsumowanie 

zebranych do wiadcze , ale jest równie  prób  wzbudzenia zainteresowania czytelnika 

tym wa nym aspektem kszta cenia kadr administracji publicznej oraz prób  odpowiedzi 

na istotne pytania dotycz ce zwalczania przest pczo ci korupcyjnej i zapobiegania jej.  

Pouczanie uczestników seminarium antykorupcyjnego, e pope nianie czynów karalnych 

jest zabronione, nie ma sensu. Mo na mia o za o y , e wszyscy doskonale o tym 

wiedz . Realne sytuacje, w których sprawca myli si  co do zagro enia swojego 

post powania kar  (tzw. pomy ka odno nie zakazu prawnego), praktycznie nie maj  

miejsca. Sprawca, który d c do realizacji swoich nieuczciwych celów, dopuszcza si  

„ci kiego” przest pstwa korupcyjnego - nierzadko granicz cego z sankcjonowan  

przepisami prawa karnego przest pczo ci  zorganizowan  lub przest pczo ci  

gospodarcz  - z ca  wiadomo ci  narusza znane mu przynajmniej w zarysie normy 

post powania. Nawet najlepsze warsztaty antykorupcyjne nie s  w stanie spowodowa  

jego „nag ego nawrócenia”. Omówienie norm prawnych powinno wi c stanowi  jedynie 

krótki wycinek ca ego programu szkolenia oraz akcentowa  aspekt karania sprawców 

czynów przest pczych (w prawie niemieckim zaostrzono w ostatnim czasie sankcje 

karne z tytu u przest pstw korupcyjnych), co mo e by  przestrog  dla „zagro onych” 

pracowników lub „niezdecydowanych” potencjalnych sprawców.  
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G ównym zadaniem seminarium antykorupcyjnego powinno by  udzielanie wsparcia 

uczciwym pracownikom danej instytucji lub podmiotu gospodarczego w radzeniu sobie 

z symptomami korupcji. Dla tej grupy osób najwi ksze znaczenie ma prezentacja, ale 

tak e samodzielna interpretacja tzw. przypadków z pogranicza, czyli spraw, w których 

trudno jest jednoznacznie oceni  post powanie przedstawionych postaci. Innymi s owy, 

chodzi tu o dzia ania trudne do zaszeregowania w kategoriach „bia e” lub „czarne”; 

przedmiotem rozwa a  powinna by  tak e odpowied  na dwa pytania: 

- Które zachowanie akceptujemy, uznaj c je za uczciwe? 

- Które zachowanie pot piamy jako nieuczciwe? 

- „Oddzielanie dobra od z a” wiczy si  - w trakcie przeprowadzanych warsztatów - 

analizuj c przypadki znane wszystkim uczestnikom z ycia codziennego. 

Zademonstrujmy to na poni szym przyk adzie: 

- Odbieraj c dziecko ze szko y po sko czonych lekcjach, zostaje Pan(i) zagadni ty(a) 

przez przedstawicielk  tzw. „trójki klasowej”, która zbiera od rodziców drobne sumy 

pieni ne na zakup prezentu dla wychowawczyni z okazji zbli aj cych si  urodzin lub 

imienin. Pochodz ca ze sk adki rodziców i szacowana na 60 – 70 € kwota pozwoli na 

zakup bukietu kwiatów oraz bonu towarowego, który nauczycielka b dzie mog a 

zrealizowa  w wybranych sklepach.  

Uczestnicy szkolenia poproszeni o odpowied  na pytanie, czy rodzice powinni 

zatroszczy  si  o prezent dla nauczycielki oraz czy ta powinna go przyj , stwierdz  w 

ogromnej wi kszo ci, i  jest to nieszkodliwym spo ecznie zwyczajem. W tym wypadku 

nie zachodzi niebezpiecze stwo wp ywu na dzia ania przedstawicieli w adzy 

pa stwowej, zw aszcza e prezent ufundowali wszyscy rodzice.  

Warto jednak zwróci  uwag  na pewien bardzo wa ny aspekt zaprezentowanego 

przyk adu. Niebezpiecze stwo wp ywu na dzia ania przedstawicielki w adzy 

pa stwowej (nauczycielki) jest tu by  mo e faktycznie do  znikome, ale co sta oby si , 

gdyby kto  z rodziców nie przy czy  si  do zbiórki pieni dzy, a wiadomo  o tym, 

przypadkowo lub na skutek wiadomej niedyskrecji, dotar aby do nauczycielki? 

Komentuj c taki wariant, wielu uczestników szkolenia nie wyklucza, i  rodzic, o którym 
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mowa, zostanie „wzi ty na j zyki”, a to z kolei spowoduje wiadom  lub nie wiadom  

zmian  postawy nauczycielki wobec jego dziecka. 

Spróbujmy teraz przyjrze  si  bli ej roli rodzica odmawiaj cego uczestniczenia w 

zbiórce pieni dzy na prezent. Prawie wszyscy, których sprawa dotyczy, czuj  si  w 

takiej lub podobnej sytuacji zobowi zani, aby co  da . P ac  (chocia  wiadczenie 

zosta o ju  sfinansowane ze rodków pochodz cych z kasy pa stwowej), gdy  obawiaj  

si , e odmowa mo e spowodowa  przykre nast pstwa dla nich lub, jak wskazano 

wy ej, ich dziecka. Innymi s owy, stracili wiar  w bezwarunkow  bezstronno  i 

neutralno  przedstawicieli instytucji pa stwowych. Cho  omawiany przyk ad wyda si  

niektórym przerysowany, mo e sta  si  bardzo realistyczny, je li odnie  go do sytuacji 

przedsi biorcy budowlanego, który - niezale nie od otrzymanego zamówienia - troszczy 

si  o swój „image”, wr czaj c pracownikom wydzia u architektury i budownictwa we 

w a ciwym urz dzie stosowne „dotacje”, zapewniaj ce mu (jak s dzi) lepsz  pozycj  

startow  przy sk adaniu przysz ych zamówie . Tak e i w tym wypadku obywatel czuje 

si  zobowi zany do „dawania” w obawie przed negatywnymi dla niego 

konsekwencjami. 

Kwestia wiary w bezstronno  i neutralno  dzia a  organów pa stwa na wszystkich 

szczeblach jest w tym przyk adzie istotna tak e ze wzgl du na rodziców nie zwi zanych 

ze spraw  (na przyk ad rodziców dzieci z innych klas), którzy obserwuj  moment 

przekazania prezentu. Uczestnicy opisywanego zdarzenia nie mog  nie bra  pod uwag  

wra enia, jakie wywieraj  na opinii publicznej, która na dodatek nigdy nie zna 

prawdziwych motywów i kulis sprawy. Nie ulega najmniejszej w tpliwo ci, i  

dostrzeganie takich i podobnych okoliczno ci mo e bardzo atwo doprowadzi  do utraty 

zaufania obywateli wobec neutralno ci organów pa stwa. W skrajnym przypadku mo e 

zrodzi  si  poczucie konieczno ci przekazania jakiej  gratyfikacji, aby zosta  nale ycie 

potraktowanym. 

Pomocne okazuj  si  te  zawsze przemy lenia zwi zane z motywami, jakie kieruj  

„daj cym”. Odnosz c si  do naszego banalnego przyk adu wyj ciowego, mo na mia o 

za o y , e rodzice chc  by  zwyczajnie mili, podczas gdy w przypadku dzia a  
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zainteresowanego zyskiem swojej firmy przedsi biorcy za o enie takie by oby dalekie 

od prawdy. 

Podsumowuj c uwzgl dnione aspekty w formie pyta  otrzymamy rodzaj wytycznych, 

którymi mo emy si  kierowa  w sytuacjach problematycznych: 

- Czy istnieje niebezpiecze stwo wywierania wp ywu na dzia ania organów pa stwa? 

- Czy (inni) obywatele strac  zaufanie do pa stwa i wiar  w neutralno  jego organów? 

- Czy obywatel przekonany jest o konieczno ci przekazania korzy ci w celu otrzymania 

wiadczenia ze strony w asnego pa stwa?  

- Co kieruje „daj cym”? 

W kontek cie przyk adu wyj ciowego drugi i trzeci spo ród wymienionych wy ej 

aspektów wydaj  si  nie tylko stanowi  pewien problem, ale wr cz s  w stanie zachwia  

pocz tkow  pewno ci  niektórych uczestników seminarium, i  mamy do czynienia z 

post powaniem, które nie budzi w tpliwo ci. Nie chodzi tu bynajmniej o wskazówk , e 

nauczycielka nie mo e przyj  prezentu, gdy  jest to niezgodne z obowi zuj cymi 

przepisami prawa pracy albo wytycznymi s u bowymi. Kwestia przyjmowania nagród i 

prezentów powinna by  zreszt  uregulowana w wewn trznych kodeksach post powania. 

Jednak nawet najlepsze kodeksy i regulaminy nie s  w stanie obj  swoim zakresem 

wszystkich mo liwych konstelacji zdarze , dlatego warto wspólnie z uczestnikami 

seminarium antykorupcyjnego „pobawi  si ” w rozwi zywanie przypadków trudnych, 

niepoddaj cych si  jednoznacznej ocenie. Zadaniem uczestników b dzie analiza 

przypadku oraz ocena zaobserwowanych postaw w odniesieniu do zaproponowanych 

czterech g ównych aspektów (patrz wy ej). Ka dy przypadek zostanie przeanalizowany 

„na planie trójk ta”, którego wierzcho ki tworz  odpowiednio „daj cy”, „przyjmuj cy” 

oraz opinia publiczna, pozostaj cy ze sob  w nierozerwalnym zwi zku. 

Oczekiwanym rezultatem dzia a  uwra liwiaj cych na zjawisko korupcji jest nabycie 

przez uczestników szkolenia umiej tno ci identyfikowania w swoim miejscu pracy (w 

instytucji, w przedsi biorstwie) sytuacji problematycznych oraz prawid owej ich oceny - 

w oparciu o omawiane aspekty.  
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2. Definicje 

Nie ma wi kszego znaczenia, czy dane zachowanie jest przejawem „korupcji” w my l 

obowi zuj cych definicji, czy te  nie. Zasadnicz  wag  ma natomiast odpowied  na 

pytanie, czy zachowanie to mo e zosta  zaakceptowane jako uczciwe, czy te  nale y je 

pi tnowa , uwzgl dniaj c zaprezentowane wy ej aspekty.  

Ze wszech miar s usznym jest jednak rozpatrzenie ró norakich definicji znajduj cych si  

w obiegu, gdy  mog  one rzuci  nieco wiat a na sprawy istotne. 

Pomimo e korupcja jest zjawiskiem starym jak wiat, nie „dorobi a si ” jeszcze 

jednolitej definicji. Nawet w ramach procesu integracji europejskiej nie uda o si  

wypracowa  identycznego jej brzmienia w j zykach krajów cz onkowskich. 

Na pocz tku obecnej dekady inicjatorzy du ego projektu antykorupcyjnego 

realizowanego w Wiedniu pos u yli si  w ramach przeprowadzanych dzia a  

nast puj cym, bardzo trafnym, opisem poj cia korupcji: 

Korupcja oznacza post powanie godne moralnego pot pienia, nastawione na osi gni cie 

osobistych korzy ci ze szkod  dla innych osób lub ze szkod  dla dobra publicznego. 

Cech  charakterystyczn  korupcji jest nadu ywanie pe nionej funkcji publicznej b d  

wysokiej pozycji w biznesie z naruszeniem przepisów prawa lub innych norm 

post powania. 

Korupcja szkodzi wizerunkowi zarówno s u by publicznej, jak i podmiotów 

gospodarczych. W zale no ci od skali wyst powania i progu tolerancji powoduje upadek 

przyj tego systemu warto ci w spo ecze stwie. 

Uzupe niaj c nieco powy sz  definicj , nale y w tym miejscu doda , i  korzy , któr  

chce osi gn  osoba skorumpowana, mo e by  korzy ci  po redni  albo wyst pi  po 

stronie osoby trzeciej. Korzy ci te nie zawsze daj  si  atwo zmierzy . Uczestnik 

jednego ze szkole , który w swojej instytucji odpowiedzialny by  za organizacj  

dorocznego wi ta pracowników i w zwi zku z tym kontaktowa  si  z wieloma 

prywatnymi przedsi biorstwami, prosz c o wsparcie w postaci datków rzeczowych, nie 

przypuszcza  nawet, e korzy , jaka mo e sta  si  jego udzia em, polega tak e na 
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uznaniu go przez kolegów z pracy za osob  niezwykle operatywn , z wielkim talentem 

organizacyjnym, albo - krótko mówi c - za cz owieka „o mocnych plecach”. 

Warto pomy le  równie  i o tym, e odniesienie korzy ci przez sprawc  czynu 

korupcyjnego powoduje powstanie szkody (tylko) dla ogó u - inaczej ni  w przypadku, 

gdy szkoda lub strata dotyka konkretnej osoby (kiedy samemu zostanie si  

okradzionym). Zainteresowanie ciganiem sprawców czynów korupcyjnych jest wi c 

cz sto mniejsze, poniewa  poszkodowana zostaje „jedynie” anonimowa masa 

(spo ecze stwo, podatnicy). O wiele atwiej jest wtedy zachowa  dystans i pomy le : 

„Co mnie to obchodzi?”. Dlatego dobrze by oby u wiadomi  sobie w tym miejscu, jak 

wielce szkodliwe jest dla spo ecze stwa, dla nas wszystkich, nieuczciwe post powanie. 

Pora obudzi  „odwag  cywiln ” jednostek i ich gotowo  do w czenia si  w t pienie 

plagi korupcji poprzez informowanie o jej przejawach w naszym yciu.  

Rzecz  najwa niejsz  (i zarazem najbardziej banaln ) jest uznanie, e dzia ania 

nieuczciwe, korupcyjne, podejmowane s  zawsze w ukryciu. Wynika z tego niezbicie, i  

podstawowym elementem w walce z korupcj  musi by  stworzenie przejrzysto ci 

procedur. „Przejrzysto ” to kluczowy element nowych struktur organizacyjnych i 

procesów roboczych w ka dej instytucji. 

3. Rodzaje i zakres korupcji 

Mówi si  o istnieniu trzech rodzajów korupcji, ró ni cych si  od siebie przede 

wszystkim zakresem wyst powania i czasem trwania. S  to: 

- korupcja sytuacyjna, 

- korupcja strukturalna oraz 

- korupcja systematyczna. 

„Okazja czyni z odzieja” - to stare przys owie mo e pos u y  za definicj  „korupcji 

sytuacyjnej”. Pracownik jakiej  instytucji, który nagle odkrywa banknot w z o onym na 

pó  formularzu wniosku wr czonego mu przed chwil  (sytuacj  t  mo na znakomicie 

symulowa  podczas szkole  antykorupcyjnych w celu rozlu nienia atmosfery), musi w 

u amku sekundy podj  decyzj , czy okaza  swoje oburzenie, czy mo e da  si  



dr Thomas Wurm: Szkolenie pracowników i ich uwra liwienie na zjawisko korupcji jako g ówny 
element dzia a  w zakresie eliminowania nieuczciwych zachowa  i zwalczania korupcji 

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 195 

przekupi . Nie wolno zapomina , i  decyzja podj ta w sytuacji „z zaskoczenia“ 

niejednokrotnie b dzie odmienna od tej, któr  podj oby si  po dok adnym przemy leniu 

i rozwa eniu sprawy. 

Bardziej problematyczna od wyst puj cej tylko incydentalnie „korupcji sytuacyjnej” jest 

„korupcja strukturalna”, w przypadku której dosz o ju  do powstania struktur 

u atwiaj cych wywieranie wp ywu. Sprawca zna i potrafi dobrze oceni  osoby, na 

których b dzie stara  si  co  wymóc - zmniejsza to poziom ponoszonego przez niego 

ryzyka. Niewykluczone, e osoby te z apa y si  ju  na zarzucon  przez niego „przyn t ”. 

To jak e typowe post powanie w przypadku próby wywarcia wp ywu, polegaj ce na 

wr czaniu zrazu niepozornych korzy ci i stopniowym podnoszeniu ich warto ci, tak, e 

sam „przyjmuj cy” cz sto nie dostrzega momentu przekroczenia przez niego progu 

bezprawia, mo na uzna  za doskona  ilustracj  omawianego zjawiska. Nie ulega 

w tpliwo ci, i  trzeba d y  do rozbicia takich struktur, przede wszystkim w obszarach 

tzw. podwy szonego ryzyka. 

Najgorszym, cho  dla uczestników seminarium najmniej wyobra alnym, rodzajem 

korupcji jest „korupcja systematyczna”, której mechanizm polega na celowym i 

systematycznym pokrywaniu ca ych sektorów administracji sieci  korupcyjnych 

powi za  albo na tworzeniu systemu równoleg ego, nasi kni tego korupcj , w celu 

wywierania wp ywów.  

Nie da si  ustali  w sposób empiryczny, a tym bardziej udokumentowa , czy i w jakim 

zakresie sektor publiczny, w tym w asny urz d czy instytucja, dotkni te s  przez 

zjawisko nieuczciwych machinacji. Warto jednak u wiadomi  uczestnikom szkolenia, e 

najprawdopodobniej obok ma ego, jasnego poletka mo e znajdowa  si  wielkie, czarne 

pole (podobnie jak prawdopodobne jest istnienie wielkiej góry lodowej w wodzie, na 

powierzchni której widoczny jest jedynie ma y wierzcho ek). Za o enie to oparte jest na 

anonimowych wypowiedziach pracowników dotycz cych samooceny korupcyjnej oraz 

na reprezentatywnych badaniach. 



dr Thomas Wurm: Szkolenie pracowników i ich uwra liwienie na zjawisko korupcji jako g ówny 
element dzia a  w zakresie eliminowania nieuczciwych zachowa  i zwalczania korupcji 

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 196

4. Jak rozpozna  korupcj ? 

 Kto chce zwalcza  korupcj , musi umie  j  rozpozna . Osoby skorumpowane nie maj  

tej informacji wypisanej na czole. Z regu y mamy do czynienia jedynie z pewnymi 

oznakami (symptomami), które same w sobie mog  by  zupe nie nieszkodliwe. Jednak 

tam, gdzie symptomy wydaj  si  by  powa ne lub wyst puj  w nagromadzeniu, nale y 

zaostrzy  uwag  i wzmóc ostro no  oraz krytycznie przyjrze  si  danej sprawie lub 

osobie.  

Intensywne kontakty (osobiste) 

Je li mamy do czynienia z sytuacj , w której pracownik administracji publicznej oraz 

obywatel (niekoniecznie statystyczny, np. przedsi biorca) znaj  si  od lat, wiedz  du o o 

sobie, by  mo e pozostaj  w przyja ni, to nie oznacza to jeszcze istnienia uk adu 

korupcyjnego, cho  powstanie takiego powi zania by oby z wielu wzgl dów u atwione. 

Dlatego te , przynajmniej na obszarach szczególnie zagro onych wyst powaniem 

korupcji, nale a oby zbada , czy dane struktury nie stanowi  zbyt du ego 

niebezpiecze stwa i czy w zwi zku z tym nie by by po dany ich demonta . 

Skoncentrowanie kompetencji 

Kto , kto skupia w swoim r ku ca  w adz , nie musi by  automatycznie skorumpowany 

- ale bez w tpienia by oby mu o wiele atwiej podj  udan  prób  nieuczciwego 

wywarcia wp ywu. 

Niewystarczaj cy nadzór s u bowy i merytoryczny oraz zwi zany z tym ewentualny 

przewidywalny system kontroli 

Kontrola jest w stanie udaremni  korupcj . Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych 

kojarzy si  cz sto z brakiem zaufania i podejrzliwo ci . Dzi ki kontroli osi ga si  

jednak cz sto pozytywne efekty w postaci powstania przejrzystych struktur oraz 

rozwiania podejrze  i pozbycia si  nieufno ci.  
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Du a doza zaufania 

To samo dotyczy sytuacji, w której pracownicy nie s  w aden sposób nadzorowani b d  

kontrole odbywaj  si  wed ug dobrze znanego schematu. Kto , kto wie, kiedy i w jaki 

sposób zostanie skontrolowany, ma mo liwo  odpowiedniego przygotowania si . 

Skuteczne dzia ania kontrolne (np. audyt wewn trzny) musz  wi c zawiera  element 

zaskoczenia. 

Brak absencji w pracy  

Kiedy pracownik nie ma na swoim koncie ani jednego dnia nieobecno ci w pracy, mo e 

to wiadczy  o jego szczególnym zaanga owaniu i motywacji. Je eli jednak jego sta a 

obecno  zaczyna przybiera  do  niezwyk e formy (np. rezygnuje z urlopu lub 

przychodzi do pracy pomimo ewidentnych objawów choroby), trzeba przynajmniej 

sprawdzi , czy mo liwe s  inne przyczyny braku absencji. Skorumpowany sprawca 

niczego nie obawia si  bowiem bardziej ni  wykrycia jego przest pstw, do czego mo e 

doj  w wyniku zast pstwa. Musi by  w zwi zku z tym zawsze obecny w pracy. 

Cz ste sk adanie zamówie  u tego samego oferenta 

Klasyczny przyk ad podejrzenia o machinacje korupcyjne stanowi  zamówienia 

sk adane zawsze u tego samego wykonawcy, co praktycznie nie ma miejsca na rynku, na 

którym panuje zdrowa konkurencja. Usprawiedliwieniem takiego, a nie innego wyboru 

oferenta s  zawsze te same argumenty (wyj tkowa rzetelno , posiadanie specjalnych 

umiej tno ci, okre lonej wiedzy itp.). Po przeprowadzeniu dok adnej analizy okazuje si  

cz sto, i  brak przejrzysto ci procedur umo liwia manipulowanie procedur  

zamówienia.  
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Dzia alno  uboczna i dodatkowe zatrudnienie 

Kto prowadzi dzia alno  uboczn , „s u y dwóm panom”, a zw aszcza temu drugiemu, 

na którego wp ywy jest stale nara ony. Niebezpiecze stwo kolizji interesów jest w takim 

przypadku bardzo du e. Aby mo liwe by o zwalczanie prób wywierania nieuczciwego 

wp ywu, nale y ograniczy  mo liwo ci podejmowania pracy dodatkowej przez 

pracowników sektora publicznego (co w sposób oczywisty zak ada odpowiedni poziom 

wynagrodzenia). 

Naruszenia przepisów (prawa o zamówieniach publicznych) 

Nieprzestrzeganie przepisów mo e mie  t  „niegro n ” przyczyn , e nie s  one znane. 

Naruszanie ich wynika te  czasem z niedbalstwa. Nie mo na jednak wykluczy , e 

mia o miejsce wiadome i celowe z amanie regu . Nieprzestrzeganie obowi zuj cego 

prawa zawsze powinno wzmóc nasz  czujno .  

Zwracaj cy uwag  styl ycia  

Skorumpowani sprawcy cz sto odczuwaj  siln  potrzeb  bycia „kim ”. Uwielbiaj , gdy 

„daj cy” (np. prywatni przedsi biorcy) traktuj  ich jak bardzo wa n  osobisto . W 

wielu wypadkach koresponduje to z faktem, e nie skrywaj  zdobytego nielegalnie 

bogactwa, a staraj  si  wr cz zademonstrowa  swoj  zamo no . Zawsze nale y zatem 

dok adnie przyjrze  si  osobie, której styl ycia nie odpowiada poziomowi jej 

wynagrodzenia. 

Zatrudnianie cz onków rodziny 

Kolejnym typowym sygna em ostrzegawczym jest zatrudnianie cz onków rodziny. 

Sprawcy czynów korupcyjnych nierzadko próbuj  nada  przyjmowanym korzy ciom 

pozory legalno ci. Odbywa si  to w taki sposób, e korzy  stanowi ca „ wiadczenie 

równowa ne” za wiadome us ugi udzielana jest przez osob  korumpuj c  w formie  
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umowy o prac  lub umowy o doradztwo zawieranej z jednym z cz onków rodziny osoby 

korumpowanej.  

5. Przyczyny korupcji 

Tylko kto , kto zna przyczyny korupcji, jest w stanie skutecznie j  zwalcza . Obok 

„ dzy pieni dza”, potrzeby bycia kim  wa nym oraz braku skali w systemie warto ci 

niema  rol  w ród motywów dzia ania sprawców korupcyjnych odgrywa brak 

satysfakcji z pracy zawodowej. Niezadowoleni pracownicy, maj cy poczucie 

niesprawiedliwego traktowania, sk aniaj  si  ku postawom nielojalnym. Pracownicy 

doceniani oraz - w ich odczuciu - traktowani fair s  znacznie mniej podatni na zakusy z 

zewn trz. Zachodzi wi c cis y zwi zek pomi dzy polityk  kadrow  a zwalczaniem 

korupcji. B dy w systemie kierowania personelem (z y system oceny pracowników lub 

obsadzanie stanowisk w urz dach na zasadach kumoterstwa) nale y naprawia  tak e w 

kontek cie prewencji korupcyjnej. Du y wp yw na postawy pracowników mo e mie  

tak e brak wzorca do na ladowania ze strony kierownictwa, co równie  nale a oby 

odpowiednio skorygowa . 

6. wiczenia w rozwi zywaniu dylematów etycznych 

Uwra liwianie pracowników na symptomy korupcji nie polega na informowaniu o 

niebezpiecze stwie przez okólnik, który trzeba podpisa , a taka w a nie jest praktyka 

wielu urz dów i instytucji sektora publicznego,. Do wiadczenie pokazuje, e adresaci 

nie przywi zuj  na d u sz  met  uwagi do takiego przekazu. Nie buduje si  w ten 

sposób wiadomo ci istnienia problemu. Dobre rezultaty mo na osi gn  jedynie w 

wyniku zastosowania niekonwencjonalnych metod przekazywania tre ci 

antykorupcyjnych. 

Podczas seminariów prowadzonych przez wyk adowców Akademii dbb ich uczestnicy 

pracuj  w ma ych grupach nad rozwi zaniem zada , którymi s  sytuacje dylematów 
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etycznych, takie, które trudno jednoznacznie oceni . Pierwszy z zaprezentowanych 

przyk adów przedstawia klasyczn  sytuacj  z dziedziny sk adania zamówie :  

Jako pracownik administracji publicznej dowiaduj  si  Pa stwo pewnego dnia, e ona 

kolegi odpowiedzialnego za sk adanie zamówie  jest zatrudniona w przedsi biorstwie, 

które otrzyma o ostatnio bardzo du e zlecenie na dostaw  dla naszej instytucji. Co robi  

Pa stwo w takiej sytuacji? 

1. Rozmawiam z tym pracownikiem i pytam go o okoliczno ci sprawy. 

2. Nie podejmuj  adnych dzia a , zak adaj c (na korzy  mojego kolegi), e chodzi o 

zwyk y przypadek. 

3. Zg aszam spraw  szefowi, pozostawiaj c jego decyzji, co nale y w tej sprawie zrobi . 

4. Pytam w firmie realizuj cej zamówienie, czy nie maj  przypadkiem wolnego miejsca 

pracy dla mojej bezrobotnej partnerki yciowej. 

Drugi przyk ad ilustruje cz st  w yciu codziennym sytuacj  przyj cia prezentu: 

- Jako reprezentant administracji publicznej zosta em swego czasu zaproszony na 

konferencj  w charakterze mówcy. Na koniec organizatorzy poprosili wszystkich 

prelegentów o wej cie na scen , gdzie ka demu z nich zosta  wr czony zapakowany 

prezent (upominek) w podzi kowaniu za wyg oszony referat. Jak mam si  zachowa ? 

1. Dzi kuj  za mi y gest. 

2. Grzecznie odmawiam przyj cia prezentu. 

3. Przekazuj  prezent organizacji charytatywnej. 

Uczestnicy seminarium musz  wspólnie, jako grupa, zdecydowa  si  na jedn  

odpowied , co - jak pokazuje do wiadczenie - prowadzi do bardzo intensywnej wymiany 

argumentów za i przeciw dla poszczególnych wariantów. Tym samym osi gni ty zostaje 

g ówny cel szczegó owego omawiania zaprezentowanego dylematu. Dodatkowe 

wg bienie si  w problematyk  nast puje podczas prezentacji zadania wraz z 

preferowanym rozwi zaniem, którego trzeba niejednokrotnie broni  na forum 

wszystkich uczestników szkolenia. Znalezione rozwi zanie oceniane jest nast pnie przez 

pozosta e grupy (w przyj tej skali punktowej) z punktu widzenia  

- osoby / strony, której sprawa dotyczy (kolegi, organizatora konferencji),  

- opinii publicznej, zainteresowanej zwalczaniem przejawów korupcji. 
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Idealn  sytuacj  jest rozwa anie przez uczestników szkolenia dylematów i poszukiwanie 

wyj cia z trudnych sytuacji przy uwzgl dnieniu omówionych wcze niej aspektów. 

Zasadnicza korzy  pojawia si  jednak dopiero w momencie, w którym s uchacze 

zaczynaj  identyfikowa  zaprezentowane dylematy z sytuacjami z w asnego ycia 

zawodowego. 

Przedstawione metody uwra liwiania na zjawisko korupcji mog  jednocze nie pos u y  

do opracowania (szczegó owej) analizy zagro e , która pozwoli oceni  zakres zmian, 

jakie trzeba wprowadzi  w strukturze organizacyjnej, procesach roboczych i 

wewn trznych regulaminach. Wszystkie pomys y powinny zosta  zebrane w jedn  

ogóln  koncepcj  zwalczania zjawisk korupcyjnych, która nie mo e by  statyczna - 

wprost przeciwnie, powinna podlega  dynamicznej ewaluacji. W trakcie szkolenia 

prezentowane s  klasyczne elementy takiej koncepcji, co ma u atwi  jej implementacj  

w instytucjach i urz dach administracji publicznej. 
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Co wnosi i jak wygl da kodeks etyki? 

Geneza kodeksu etyki 

Co uj to w kodeksie, to obowi zuje. Tak jak w czasach, kiedy s owo pisane stanowi o 

jeszcze absolutny wyj tek, a aci skie s owo codex oznacza o drewnian  tablic  do 

pisania - utrwalony na niej przekaz mia  szczególn  moc wi c , wymaga  najwy szej 

uwagi. 

W czasach antycznych w kodeksach zapisywano jeszcze przepowiednie wyroczni. 

Wspó czesny kodeks etyki jest instrumentem zupe nie innym, okre lono w nim bowiem 

regu y zachowania w instytucjach i spo eczno ciach. W kodeksach zachowa , do 

których nale y równie  kodeks etyki, zebrane s  zasady, których przestrzega  maj  

cz onkowie danej wspólnoty, na przyk ad pracownicy przedsi biorstwa czy placówki 

publicznej. Kodeks etyki jest zgodny z obowi zuj cymi przepisami prawnymi, zawiera 

jednak równie  dodatkowe, nieuregulowane ustawowo wytyczne, opracowane na 

potrzeby danej organizacji. 

Dawniej warto ci i regu y zachowa  by y definiowane i przekazywane kulturowo i 

regionalnie, dzi  w przypadku mi dzynarodowych organizacji skupiaj cych 

przedstawicieli ró nych krajów, ludzi o ró nym poziomie wykszta cenia, nie jest to ju  

uregulowane tak jednoznacznie. Organizacja wypracowuje wi c w asne warto ci i 

przekonania, które sk adaj  si  na jej wizerunek czy „filozofi “. W uj ciu abstrakcyjnym 

tworz  one kultur  organizacji reguluj c  zachowanie wewn trz organizacji oraz form  

kontaktów z osobami z zewn trz. Taka kodyfikacja pozwala  wszystkim cz onków 

wspólnoty lepiej zrozumie  - wykraczaj ce poza obowi zuj ce prawo - zasady 

post powania. Poza tym uwzgl dnia ona te kwestie, które – jak wynika z do wiadczenia 

- przyczyniaj  si  do powstawania komplikacji. Celem kodeksu etyki jest wi c 

optymalizowanie procesów organizacyjnych i usprawnienie dzia alno ci operacyjnej. 

Mo na to osi gn  poprzez wypracowywanie wspólnych warto ci, a tak e dzia ania na 

rzecz zapobiegania korupcji i kszta towania kultury organizacji.  
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Kodeks etyki, albo code of conduct - jak go si  nazywa w j zyku angielskim – stanowi 

zatem form  dobrowolnej samokontroli, która pozwala budowa  atmosfer  zaufania i 

obni a  koszty dzia ania. Pomaga tak e publicznie usprawiedliwi  przyjmowane 

postawy.  

Od czasu du ych skandali gospodarczych, jak na przyk ad afera Enronu, zmieni o si  

postrzeganie kwestii etyki i regu  zachowania przez opini  publiczn . O ile wcze niej 

bywa o tak, e posiadanie kodeksu etyki nale a o cz sto jedynie do dobrego tonu, tak po 

skandalu wokó  Enronu firmy notowane na nowojorskiej gie dzie papierów 

warto ciowych s  zobligowane do posiadania takiego kodeksu. Obowi zek posiadania 

kodeksu etyki nak ada na firmy sekcja 406 ustawy Sarbanes - Oxley Act dla Senior 

Financial Officers.  

Wspó czesne kodeksy etyki zawieraj  zasadnicze regu y zachowa  np. w zakresie 

zapobiegania korupcji, zapewniania jako ci pracy, zasady wzajemnych relacji 

pracowników czy ochrony rodowiska. Ponadto ustalane s  regu y zachowa  w 

sytuacjach niejednoznacznych pod wzgl dem etycznym lub prawnym, jak cho by 

przyjmowanie prezentów czy traktowanie informacji poufnych. 

Kodeksy etyki s  skuteczne tylko wtedy, kiedy wszyscy cz onkowie danej organizacji 

opowiadaj  si  za aktywnym zwalczaniem korupcji oraz wyznaj  zasad  zaspokajania 

moralnych potrzeb klienta. Nieakceptowanie korupcji przyczynia si  tak e do sta ej 

poprawy wzajemnych stosunków mi dzy obywatelem i pa stwem. Nieetyczne 

zachowanie z jednej strony uniemo liwia zagwarantowanie wysokiej jako ci produktów 

i us ug. Z drugiej strony dzia a jak hamulec zyskowno ci, kiedy to jednostki na koszt 

innych czerpi  nieprzys uguj ce im, krótkoterminowe korzy ci. Korupcja szkodzi 

organizacji, jej reputacji, ale przynosi te  straty natury makroekonomicznej. Zaczyna si  

ju  od drobnych uprzejmo ci. Dobry kodeks etyczny promuje pozytywne warto ci i 

przekonania, ale reguluje te  post powanie w przykrym, lecz mo liwym przypadku 

niew a ciwego zachowania si  przez poszczególnych cz onków organizacji.  
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Rodzaje kodeksów - apel czy prawnie wi cy przepis? 

Kodeks nie jest oficjalnym przepisem pranym. W zwi zku z tym mo e przybiera  on 

ró ne formy. Chcieliby my poni ej nazwa  i opisa  dwa skrajne przypadki, aby na ich 

podstawie oceni , jakie podstawowe elementy powinien zawiera  udany kodeks etyki w 

zale no ci od stawianych mu celów. Jako typy idealne mo na na jednym biegunie 

umie ci  „niedzielne kazania“, a na drugim konkretne przepisy - wytyczne. Ró ni  si  

one tym, e w pierwszym przypadku kodeks ma charakter apelu, mówi jedynie, jak 

nale a oby si  zachowywa , a jak nie. W drugim za  kodeks zawiera jasne przepisy 

okre laj ce na przyk ad, kto i o czym powinien zosta  poinformowany w przypadku 

niew a ciwego zachowania si , a tak e, jakie konsekwencje dyscyplinarne i 

prawnokarne mo e oznacza  taki wyst pek.  

Apel 

Tu jako przyk ad chcieliby my zaprezentowa  kodeks etyczny dla sportu „Fair Play - 

zawsze zwyci stwem“99opracowany przez Rad  Europy i wdro ony przez rz d 

austriacki. Kodeks ten stanowi „deklaracj  intencji“ i na przyk adzie sportu ilustruje 

apelatywny charakter etyki. Zasada Fair Play definiowana jest nast puj co:  

„Zasada Fair Play oznacza wi cej ni  tylko uprawianie sportu przy zachowywaniu regu . 

Zawiera ona równie  podstawow  ide  przyja ni, respektowania drugiej osoby i 

wspó dzia ania w my l gry. Fair Play definiuje si  jako sposób my lenia, a nie tylko jako 

sposób zachowania si . Odnosi si  ponadto do kwestii symulowania, anga owania 

wszystkich – wprawdzie jeszcze dozwolonych, lecz budz cych w tpliwo ci - rodków, 

nadu ywania narkotyków, przemocy cielesnej i werbalnej, nadmiernego eksploatowania 

sportowców, braku równo ci szans i korupcji.“  

W dalszej cz ci, w punktach po wi conych rz dom, organizacjom sportowym, pracy z 

m odzie  i osobami indywidualnymi, przedstawione jest znaczenie zasady Fair Play 

                                                           
99 Dost pny na stronie: http://www.sport.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=6864 (stan z dnia 

16.06.2008 r.).  
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jako podstawowej zasady etycznej w sporcie. Po opisowej cz ci po wi conej definicji 

Fair Play nast puj  wnioski, które chcieliby my tu przytoczy , aby podkre li  

apelatywny charakter przyk adowego kodeksu etyki: „Wnioski: Fair Play jest g ównym 

elementem skutecznego wspierania sportu, jego rozwoju, a tak e czynnego w nim 

uczestnictwa. Na stosowaniu zasady fair play mo ny tylko zyska . I dotyczy to 

wszystkich: osób fizycznych, organizacji sportowych, a tak e ca ego spo ecze stwa. 

Wszyscy ponosimy odpowiedzialno  za wspieranie Fair Play - drogi do zwyci stwa.“ 

Kodeks etyki o charakterze restrykcyjnym  

Chcieliby my z kolei zaprezentowa  kodeks etyki wykraczaj cy poza funkcj  

apelatywn , który nale y traktowa  jako narz dzie prewencji oraz jako pomoc w 

przypadku niew a ciwego zachowania. Przyjrzymy si  teraz „FIFA Code of Ethics“100, 

który zosta  na nowo og oszony w roku 2006 przy okazji Mistrzostw wiata w Pi ce 

No nej w Niemczech.  

Na pocz tku nale y stwierdzi , e kodeks ten ma jasno zdefiniowany zakres 

obowi zywania. W ten sposób uregulowano tak moment jego wej cia w ycie, jak i 

uchylenia. Prezydent i Prezes Zarz du FIFY okre lili te  zakres odpowiedzialno ci za 

przestrzeganie wytycznych kodeksu. W 93 artyku ach kodeksu zebrane s  regulacje 

dotycz ce post powania w przypadku niegodnego zachowania i wskazówki, jak takim 

przypadkom zapobiega . Konkretnie chodzi o nast puj ce punkty: zasady podstawowe, 

relacje z organizacjami pa stwowymi i prywatnymi, zakaz dyskryminowania, konflikty 

interesów, prawa osobiste, poufno , prezenty, przekupstwo, prowizje, zak ady 

bukmacherskie oraz obowi zek zg oszenia podejrzenia pope nienia przest pstwa i 

sk adanie sprawozda . Kodeks uzupe niony jest o za cznik z przepisami procesowymi 

reguluj cymi w a ciwo ci, organa ochrony prawnej, rodki dyscyplinarne, kwestie 

nak adania si  kompetencji, niezgodno ci i poufno ci.  

 

                                                           
100 Do wgl du pod: http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/codeethics.html 

(dost p dnia 16.06.2008 r.).  



Peter Seele: Co wnosi i jak wygl da kodeks etyki? 

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 206

Do wiadczenie pokaza o, e warto promowa  typ kodeksu bardziej restrykcyjnego. 

Regu y zachowania zebrane w kodeksach o czysto apelatywnym charakterze zbyt 

szybko znikaj  bowiem w szufladach.  

Udany kodeks etyki reguluje zwyczaje panuj ce w organizacji wykraczaj c przy tym 

poza wymogi ustawowe. Etyka jako filozofia organizacji wykszta ca si , je li wszyscy 

jej cz onkowie ceni  uczciwo  i s  wiadomi obowi zywania okre lonych zasad. Je eli 

w organizacji skupiaj cej przedstawicieli wielu kultur brak jest wspólnego mianownika 

w postaci wspólnych warto ci, to w a nie kodeks etyki mo e wyznaczy  normy 

w a ciwego zachowania, których. nierespektowanie poci ga za sob  konsekwencje 

dyscyplinarne.  

Poni ej przedstawimy mo liwe elementy kodeksu etyki.  

- Elementy kodeksu etyki 

- Zakres obowi zywania 

- Podstawowe warto ci i g ówne cele 

- Regu y zachowania 

- Ewentualnie adwokat zaufania (ombudsman) 

- Sankcje 

- Ochorona informatorów 

- Opinia publiczna. 

Ad 1: Zakres obowi zywania kodeksu etyki jako kryterium formalne ma olbrzymie 

znaczenie. W punkcie tym nale y okre li , czy kodeks etyczny uzupe nia na przyk ad 

obowi zuj ce ju  regu y, kto i w jakich sytuacjach (na przyk ad udzielanie zamówie  

czy przyznawanie dotacji) jest zobowi zany do jego przestrzegania. Punkt dotycz cy 

zakresu obowi zywania kodeksu mo e zosta  uzupe niony przez preambu  zawieraj c  

podstawowe zasady przedstawiane w formie ogólnej.  

Ad 2: W tym punkcie precyzuje si  (przedstawione ogólnie w preambule) podstawowe 

warto ci i cele organizacji, nawi zuj c przy tym do istniej cych ju  koncepcji, takich jak 

corporate identity, wizerunek i „filozofia” organizacji, czy te  „mission statements”. 

G ówne cele organizacji, wynikaj ce niejako z warto ci podstawowych, stanowi  ich 

prze o enie na dzia ania operacyjne i nierzadko uwypuklaj  przy tym takie warto ci 
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etyczne jak uczciwo , zwalczanie dyskryminacji, post powanie fair czy nie uleganie 

korupcji. 

Ad 3: Cz  dotycz ca regu  post powania zawiera konkretne instrukcje, jak zapobiega  

sytuacjom niew a ciwego zachowania si  i jak post pi , kiedy zachowanie takie mia o 

ju  miejsce. Zwykle jest to najobszerniejsza cz  kodeksu. Formu owanie tych regu  

wymaga przy tym jednoznacznego j zyka, który pozwoli ograniczy  niepewno , co do 

stosowno ci danego zachowania. W wielu przypadkach brak bowiem wyra nego 

rozgraniczenia na to, co jeszcze dozwolone i ju  nielegalne, a ta w a nie sfera 

niejednoznaczno ci jest najbardziej podatna na korupcj .  

Ad 4: Kodeks etyki, który ma wykracza  poza przys owiowe niedzielne kazanie, 

wymaga, obok regu  zachowania, tak e regu  organizacyjnych. Powinien on zawiera  

konkretne wskazówki, do kogo si  zwróci , je eli zaobserwowano lub uczestniczono w 

sytuacji niew a ciwego zachowania. Sprawdzi o si  tu powo anie adwokata zaufania 

(ombudsmana), osoby z zewn trz, która mo e przyjmowa  informacj  zapewniaj c 

anonimowo , a tak e podejmowa  niezb dne rodki.  

Ad 5: Kiedy regu y s  ju  jasne, a droga przep ywu informacji w organizacji (np. 

poprzez osob  ombudsmana) uregulowana, kodeks trzeba jeszcze wyposa y  w 

elementy restrykcyjne. Mog  to by  np. sankcje, prowadz ce do wykluczenia z 

post powania przetargowego. Je eli chodzi o kultur  organizacji wa ne jest, by kodeks 

przewidywa  sankcje dyscyplinarne w przypadku ewentualnego naruszenia zasad 

kodeksu, cznie z wypowiedzeniem umowy o prac . Powinien zawiera  równie  

informacj  o mo liwo ci nadania szczególnie ci kim przypadkom trybu post powania 

karnoprawnego. Z drugiej za  strony istotne jest, aby kodeks taki nie tworzy  atmosfery 

kontroli i nadzoru, która mog aby niekorzystnie wp yn  na kszta towanie si  kultury 

organizacji. W tym kontek cie kodeks etyki, a w szczególno ci sankcje, stanowi  bardzo 

wra liwy obszar, w którym nale y utrzymywa  sta  równowag  mi dzy nadzorem i 

przejrzysto ci .  

Ad 6: Du ym wyzwaniem okaza a si  kwestia ochrony informatorów. Warunkiem 

przekazywania informacji okre lanego w j zyku angielskim terminem Whistle Blowing, 

jest po pierwsze anonimowo , a po drugie (re-)integrowanie informatora w struktury i 
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dzia ania organizacji. W niektórych przypadkach, nawet przy zachowaniu anonimowo ci 

przez osob  informuj c , w wyniku dzia a  operacyjnych mo na rozpozna , kim 

prawdopodobnie jest ów informator. Zw aszcza w tych sytuacjach pracownika takiego 

nale y otoczy  szczególna ochron , o której trzeba wspomnie  w kodeksie etyki. 

Ad 7: Kodeks etyki pe ni równie  funkcj  komunikatywn . Ju  same dyskusje nad nim i 

redagowanie tekstu jest cz ci  prewencji. Podobnie jak szkolenia czy warsztaty. Jednak 

funkcja komunikatywna kodeksu etyki skierowana jest tak e na zewn trz danej 

organizacji. Dotyczy to np. partnerów w biznesie, przysz ych pracowników czy te  

zainteresowanej opinii publicznej. St d te  zaleca si  udost pnienie kodeksu, jako e 

stanowi on wizytówk  organizacji, na podstawie której inni mog  sobie wyrobi  zdanie 

na temat systemu pracy tej instytucji, niezale nie od danych statystycznych mówi cych 

o jej kondycji. Jest to kolejny punkt przemawiaj cy za tworzeniem kodeksów 

restrykcyjnych. Kodeks o charakterze apelatywnym, który szybko daje si  rozpozna  

jako „niedzielne kazanie”, mo e odnie  skutek przeciwny do za o onego: zostanie 

zinterpretowany jako listek figowy albo „fake-compliance”.  

Kodeks etyki tematem dyskusji 

Poni ej proponujemy nieco inne uj cie problematyki kodeksu etyki. O ile wcze niej 

chodzi o o rodzaje kodeksów i ich funkcje, a tak e o elementy sk adaj ce si  na udany 

kodeks etyki, tak teraz chcieliby my przedstawi  proces tworzenia kodeksu etyki jako 

proces komunikacji, który ju  sam w sobie ma warto  prewencyjn . Innymi s owy - 

wspólne opracowanie kodeksu z przedstawicielami ró nych poziomów w hierarchii 

organizacji stanowi pierwszy etap wdra ania kodeksu w ycie. Dzia anie takie 

umo liwia ponadto uwzgl dnienie specyficznych potrzeb danej organizacji. Wa ne jest 

przy tym, eby wola etycznego dzia ania zasygnalizowana by a odgórnie zarówno w 

formie deklaracji jak i etycznego post powania. Je li kierownictwo organizacji nie 

b dzie wspiera o idei etyki, utrwalenie jej w przedsi biorstwie, czyli w wiadomo ci 

pracowników nie powiedzie si .  
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W punkcie dotycz cym elementów kodeksu etyki powiedziano, e kodeks taki z jednej 

strony wywiera wp yw na sam  organizacj , z drugiej za  stanowi wizytówk  

organizacji i jej kultury (na zewn trz). Tym samym kodeks etyki jest elementem 

komunikacji strategicznej. Wiele osób opowiada si  za cis ym podzia em mi dzy etyk  

a marketingiem, my jednak jeste my zwolennikami wzajemnego przenikania si  obu 

tych obszarów. Formu uj c dobitniej - etyka i filozofia przedsi biorstwa jest 

podstawowym elementem marki organizacji i dlatego nie mo na zajmowa  si  ni  

lekkomy lnie tylko od stricte funkcjonalnej strony reguluj cej kontrol  i sankcje. 

Polecamy w tym zakresie podr czniki na temat compliance, które postrzega  nale y jako 

swoiste przykazania organizacji mieszcz ce si  w ramach ustawodawstwa danego 

pa stwa.  

Przedstawione poni ej punkty mog  okaza  si  pomocne przy wcielaniu w ycie zasad 

etyki promowanych przez kodeks:  

Kodeks powinien by  opracowany we wspó pracy z przedstawicielami wszystkich 

szczebli w hierarchii organizacji.  

Kwestie etyki powinny stanowi  aspekt sprawowania funkcji kierowniczej. Bez 

propagowania i wzorcowego stosowania zasad etyki przez kierownictwo nie maj  one 

szans na zaistnienie w organizacji.  

Kodeks etyki powinien by  systematycznie aktualizowany. 

Niezwykle istotne s  regularne szkolenia, których celem jest wyczulenie na mo liwe 

przypadki etycznie w tpliwego zachowania. Sugeruje si  stosowanie metody szkolenia 

opieraj cej si  na analizie kazusów i sytuacji spornych.  

W ka dym kodeksie etyki zaleca dobrze jest nawi za  do w asnej organizacji. W 

przeciwnym razie mo e powsta  wra enie, e etyka pozostaje w sferze abstrakcji i 

uogólnienia. Je li natomiast kodeks etyczny odniesie si  do konkretnego produktu czy 

konkretnych us ug danej organizacji, ogólne zasady etyki prze o  si  na jej specyficzna 

kultur  organizacyjn . Tym samym etyka w sensie uczciwo ci i przejrzysto ci dzia a  - 

które stanowi  równie  narz dzie zarz dzania jako ci  i ryzykiem - stanie si  elementem 

marki organizacji. 
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„Zarz dzanie obszarem ryzyka” 

Proponujemy, by prac  nad kodeksem etyki oraz prewencj  korupcyjn  postrzega  jako 

„zarz dzanie obszarem ryzyka”. Nieetyczne zachowanie - które nie tylko budzi 

w tpliwo ci natury moralnej, ale i narusza przepisy - jest dlatego tak trudne do 

wyeliminowania, poniewa  najcz ciej zbyt pó no rozpoznaje si  je i powsta  szkod . 

Dlatego te  prewencja i uwra liwienie na takie w tpliwe zachowania powinny by  

pierwszym przykazaniem w kierowaniu organizacj  i bod cem do tworzenia kodeksu 

etyki.  

G ówne pytanie brzmi - gdzie przebiega ta wyimaginowana „czerwona linia“ dziel ca 

wyra nie sfer  legalno ci i nielegalno ci? W jej wytyczeniu pomocna b dzie wiedza na 

temat korupcji oraz uzasadniony strach przed wykryciem i konsekwencjami 

niew a ciwych zachowa . Ka da organizacja jest nara ona na inne ryzyko prawne, które 

nale y analizowa  i minimalizowa  poprzez dzia ania prewencyjne, takie jak kodeks 

etyki i szkolenia. Odpowiedzialno  etyczna jest „twardym“ czynnikiem ekonomicznym, 

co jednak zauwa a si  dopiero, gdy si  j  utraci. Wtedy jednak dawno ju  przekroczy o 

si  t  „czerwon  lini “, mo e nawet tego nie zauwa aj c.  
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Kto nie milczy, staje si  wolny! 

G os w sprawie akceptacji whistleblowingu  

Niedzielne popo udnie, ma e miasteczko gdzie  w Polsce - czas na mecz pi ki no nej. 

Dru yna pi karska z miasteczka gra w lidze okr gowej o awans do wy szej ligi. Na 

krótko przed pierwszym gwizdkiem s dziego s ysz  Pa stwo, jak trener mówi do arbitra: 

„Musimy wygra ! Za wszelk  cen ! Nie b dziesz stratny. Tak jak ostatnim razem …”. 

Zajmuj cy s siednie miejsce, lubiany powszechnie prezes klubu, zapytany przez Pa stwa 

- po wygranym nieoczekiwanie spotkaniu z silniejszym przeciwnikiem - o to zdarzenie 

odpowiada: „Zostaw to! Zajmij si  lepiej w asnymi sprawami. Chod , wypijmy razem za 

awans!” 

Ta sprawa nie daje Pa stwu spokoju. Co mog , powinienem/powinnam, musz  teraz 

zrobi ? Uda , e nic si  nie sta o, i zastosowa  si  do rady prezesa? Wyda  koleg -

dzia acza sportowego, prezesa klubu i ryzykowa  tym samym, e by  mo e b dzie si  

mnie za to w klubie poni a ? Ryzykowa  utrat  awansu, na który wszyscy tak bardzo 

czekali? A mo e lepiej anonimowo zawiadomi  kogo , e w moim klubie nie wszystko 

jest tak, jak by  powinno? Do kogo mam si  zwróci  z t  sensacyjn  informacj ? Jakie 

to b dzie mia o konsekwencje dla mnie? 

Co kryje si  pod poj ciem whistleblower? 

Ludzi, którzy, tak jak w powy szej, przyk adowej, by  mo e nawet codziennej sytuacji 

nie chc  d u ej w milczeniu godzi  si  na by  mo e nielegalne dzia ania, 

nieprawid owo ci lub zagro enia dla cz owieka i rodowiska, a zamiast tego pragn  je 

demaskowa , okre la si  mianem whistleblowerów. Przekazuj  oni krytyczne uwagi 

w a ciwej jednostce w obr bie organizacji czy przedsi biorstwa, dzia u, w którym 

pracuj  albo te  informuj  odpowiednie organy zewn trzne, osobom trzecie lub pras . 
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Swoim post powaniem wzbudzaj  jednak w ród otaczaj cych ich ludzi kontrowersje; 

cz sto przypina im si  nawet etykiet  denuncjatorów, bywaj  wykluczani z grupy i 

gn bieni. Niniejszy artyku  zosta  napisany po to, aby pokaza , e taki os d jest wi cej 

ni  przedwczesny oraz e pot pianie z góry post powania whistleblowerów to woda na 

m yn korupcji i bariera dla uczciwych zachowa , tak e w przysz o ci. Innym zadaniem 

tego artyku u jest dodanie odwagi tym, którzy chc  si  anga owa  w dzia ania maj ce na 

celu zapobieganie korupcji i wspieranie uczciwej postawy w yciu codziennym.  

Whistleblowing jako cnota spo ecze stwa obywatelskiego 

Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce whistleblowerzy musz  w przewa aj cej cz ci 

radzi  sobie w dalszym ci gu sami. Cz sto odmawia si  im osobistego wsparcia oraz 

publicznego uznania. Kto wskazuje na nieprawid owo ci, ryzykuje, e zostanie przez 

prze o onych i kolegów wykluczony z grupy oraz b dzie przez nich poddawany 

mobbingowi. Z braku jasnych i daj cych si  zastosowa  ogranicze  prawnych cz sto 

zagro ona jest zawodowa, a niekiedy te  i prywatna egzystencja takiej osoby. 

Whistleblowerzy musz  po wielokro  wys uchiwa , e skalali w asne gniazdo, e 

oczerniaj  innych oraz e kieruj  si  wy cznie ch ci  odniesienia osobistych korzy ci i 

zwi kszenia swojego presti u. Zarzut braku lojalno ci wobec pracodawcy i kolegów 

nale y przy tym do najl ejszych. Powoli dopiero ro nie wiadomo  znaczenia 

whistleblowerów i ich odwagi cywilnej, a co za tym idzie, wiedza o tym, jak istotna jest 

przejrzysta, stabilna i oparta o warto ci etyczne gospodarka oraz spo ecze stwo 

obywatelskie w pa stwie demokratycznym. 

Poj cie whistleblower pochodzi z j zyka angielskiego i oznacza dos ownie osob , która 

dmucha w gwizdek. Od wielu lat jednak s owem tym okre la si  tak e informatora, 

który ujawnia nieprawid owo ci, dzia ania nielegalne (np. korupcj  lub sprzeda  danych 

obj tych tajemnic ) albo zagro enia, o których dowiedzia  si  w swoim miejscu pracy. 

Obecnie na zachodzie Europy u ywa si  niemal wy cznie terminu angielskiego, 

poniewa  - w przeciwie stwie do wielu niedok adnych lub maj cych pejoratywny 
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wyd wi k t umacze  na inne j zyki - ma on konotacj  pozytywn . Z tego wzgl du warto 

propagowa  stosowanie tej nazwy tak e w j zyku polskim. 

Najbardziej znani demaskatorzy ostatnich lat ujawniaj cy nieprawid owo ci, z 

istnieniem których nie mogli si  pogodzi , to na przyk ad: 

Paul van Buitenen, urz dnik UE pe ni cy funkcj  audytora, który w 1998 roku 

publicznie przeciwstawi  si  machinacjom niektórych cz onków Komisji Europejskiej. Z 

jego krytyk  spotka y si  szczególnie budz ce w tpliwo ci zamówienia sk adane przez 

francusk  komisarz UE Edith Cresson. Na skutek dzia a  van Buitenena do dymisji 

musia a poda  si  ca a Komisja - jego samego jednak najpierw urlopowano na cztery 

miesi ce („obcinaj c” przy tym uposa enie o po ow ), po czym przeniesiono na inne, 

„bezpieczne” stanowisko. Dzi  jest cz onkiem europarlamentu i reprezentuje ma  

holendersk  parti  Europa Transparant. W lipcu 2006 r. Europejski Trybuna  

Sprawiedliwo ci orzek , e Cresson jako komisarz UE przekroczy a swoje uprawnienia, 

potwierdzaj c tym samym zarzuty korupcji podnoszone przez Paula van Buitenena, 

m.in. w zwi zku z zatrudnieniem przez Cresson zaprzyja nionego dentysty na 

stanowisku doradcy. 

Christoph Meili, by y stra nik w prywatnej agencji ochrony pracuj cej dla du ego 

szwajcarskiego banku UBS. W 1997 r. Meili wyniós  potajemnie z banku dokumenty 

dotycz ce Holokaustu, przez co uratowa  je przed zniszczeniem. Zauwa y  mianowicie, 

e do zniszczenia zosta y przygotowane dokumenty po wiadczaj ce zwi zki banku z 

ydowskimi ofiarami Holokaustu. Niszczenie akt dotycz cych depozytów, których 

w a ciciele przestali utrzymywa  kontakt z bankiem, zosta o zabronione w Szwajcarii 

rok wcze niej. W nocy z 8 na 9 stycznia 1997 r. Meili wyniós  z pomieszcze  banku i 

zabra  do domu niektóre z tych dokumentów, by nied ugo potem przekaza  je 

przedstawicielom jednej z ydowskich organizacji. Ci z kolei dostarczyli je 

szwajcarskiej policji kryminalnej. 

Na pocz tku lat 90. ubieg ego stulecia w powiecie Segeberg w pó nocnych Niemczech 

zarejestrowano pierwsze podejrzenia wyst pienia choroby BSE. Przypadki, których 

liczba do 1994 r. wzros a do 24, nie zosta y jednak dok adniej zbadane, a cia a zwierz t 

skierowano do dalszego przerobu. Gdy w 1994 r. pe ni ca wtedy w Segebergu funkcj  
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lekarza weterynarii ds. higieny mi sa Margit Herbst ujawni a opinii publicznej te dane, 

zosta a przez swojego pracodawc  zwolniona dyscyplinarnie, a ponadto orzeczono 

wobec niej zakaz rozpowszechniania twierdze  o chorobie. Za odwag  cywiln  zosta a 

odznaczona m.in. w 2001 r. Nagrod  Whistleblowera. 

Próbuj c bli ej opisa  whistleblowing, nale y skoncentrowa  si  na czterech istotnych 

punktach:  

Sensacyjne odkrycie. Whistleblower ujawnia niemo liwe do zaakceptowania 

niebezpiecze stwa, ryzyka i nieprawid owo ci (np. naruszanie zapisów umów, 

korupcj ), które stanowi  zagro enie dla wspó ycia spo ecznego lub rodowiska. 

Szlachetne pobudki. Nie dzia a dla w asnej korzy ci, ale z troski o dobro bli nich oraz 

stan rodowiska. 

Wszcz cie alarmu. Zg asza nieprawid owo ci w miejscu pracy. Dopiero przy braku 

reakcji ze strony kompetentnych osób lub je li reakcja ta jest nieadekwatna, informuje 

opini  publiczn .  

Zagro enie w asnej egzystencji. Nara a si  na du e niebezpiecze stwo, ryzykuje swoj  

karier  zawodow  albo nawet swoj  egzystencj .  

Dysydenci dnia codziennego 

Whistleblowerów mo na ogólnie rzecz bior c uwa a  za „dysydentów dnia 

codziennego” albo „informatorów dzia aj cych z pobudek altruistycznych”. S  to ludzie, 

którzy - wykazuj c odwag  cywiln  - ujawniaj  opinii publicznej nielegalne praktyki 

rz dów, administracji, przedsi biorstw albo te  prywatnych stowarzysze  i zrzesze  po 

to, aby po o y  kres tym nieprawid owo ciom w danej chwili i na przysz o . Jak 

znakomicie pokazuj  przytoczone tu przyk ady, whistleblowerzy nara aj  si  nierzadko 

na utrat  pracy, spo ecznego presti u oraz swojego dobrego imienia. Bardzo cz sto 

podejmuj  przy tym nawet ryzyko, e stan  si  ofiar  mobbingu. 

Kto zdradza opinii publicznej tajemnice pa stwowe, na przyk ad informacje o 

sk adowaniu wysoce toksycznych odpadów w jednej z kopal , ten mo e z ama  prawo i 

trafi  nawet do wi zienia. Kto ujawnia wiatu niew a ciwe dzia ania du ych firm lub 



Holger-Michael Arndt: Kto nie milczy staje si  wolny 

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 215 

stowarzysze , które ryzykuj  utrat  du ych inwestycji albo mog  pogorszy  wizerunek 

kraju, ten musi si  liczy  nie tylko z ewentualnymi wysokimi roszczeniami 

odszkodowawczymi, ale by  mo e równie  ze skierowanymi przeciwko niemu atakami 

o charakterze kryminalnym. 

Trzeba przy tym jednak pami ta , e whistleblowerzy mimo wszystko zachowuj  si  

lojalnie, poniewa  identyfikuj  si , jak pokazano w naszym krótkim i tylko z pozoru 

ma o wa nym przyk adzie przytoczonym na pocz tku artyku u, ze swoj  organizacj  i 

my l  o jej przysz o ci. Swoimi dzia aniami chc  j  ustrzec przed niebezpiecze stwem 

zwi zanym z ewentualnymi oskar eniami i poci gni ciem do odpowiedzialno ci. Aby 

przyspieszy  ograniczanie korupcji i zarazem zadba  o zapewnienie spokoju 

spo ecznego, nale y jak najszybciej wprowadzi  przepisy chroni ce whistleblowerów. 

Istniej ce w chwili obecnej mo liwo ci ochrony s  cz sto niewystarczaj ce ze wzgl du 

na stopie  rozwoju nowoczesnej techniki, jak  dysponuj  pozbawione skrupu ów 

organizacje. Whistleblowerzy mog  zatem liczy  jedynie na jak najszybsze 

wprowadzenie mechanizmów z zakresu ochrony danych oraz uregulowa  

zapewniaj cych im rzeczywist  anonimowo . 

Interesuj cy i zarazem uspokajaj cy jest jednak fakt, e wed ug jednego z 

przeprowadzonych bada  84% whistleblowerów w identycznej sytuacji zachowa oby si  

tak samo lub podobnie, nawet je li uwzgl dni si  wszystkie niebezpiecze stwa, na jakie 

mog  by  nara eni,. W 2002 r. trzech znanych informatorów zosta o uhonorowanych 

przez ameryka ski „Time Magazine” tytu em „Person of the Year”. 

Whistleblowing potrzebuje wsparcia 

Krajowy Urz d Kryminalny kraju zwi zkowego Dolnej Saksonii wdro y  na potrzeby 

anonimowego powiadamiania o nieprawid owo ciach specjalny komputerowy system 

dla whistleblowerów. Business Keeper Monitoring System u ywany jest do ró nych 

celów przez wyspecjalizowane jednostki do prowadzenia dochodze  wewn trznych, 

funkcjonuj ce przy przedsi biorstwach, urz dach, a tak e rz dach101. 

                                                           
101 https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=lka149ni&language=ger 
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W Niemczech trzy ministerstwa szczebla federalnego przedstawi y ponadto projekt 

ustawy102 o ochronie whistleblowerów w ród pracowników. 1 kwietnia 2009 r. wchodzi 

w ycie nowe prawo o urz dnikach, które zrywa z zasad  zachowania tajemnicy. Tym 

samym urz dnik mianowany b dzie mia  prawo z o y  zawiadomienie o pope nieniu 

przest pstwa korupcyjnego bezpo rednio w prokuraturze103. 

Przedstawionych poni ej 10 zasad whistleblowingu to przeznaczony dla ewentualnych 

demaskatorów zestaw argumentów przemawiaj cych za konieczno ci  aktywnego 

ujawniania nieprawid owo ci w przysz o ci oraz za piln  potrzeb  ochrony 

whistleblowerów. 

Whistleblowing jest korzystny dla spo ecze stwa. 

Whistleblowerzy, odkrywaj c nieprawid owo ci, dzia aj  w interesie ogó u i biznesu. 

Dostarczaj  informacji umo liwiaj cych wczesne wykrywanie zagro e  dla jednostki 

oraz spo ecze stwa s u cych tym samym zwalczaniu nieprawid owo ci i wspieraj cych 

dzia alno  organów cigania. Whistleblowerzy stanowi  fundament spo ecze stwa 

obywatelskiego. Co do zasady, powinni mie  prawo do samodzielnego decydowania, 

czy, kiedy i w jaki sposób chc  skorzysta  z prawa do whistleblowingu. Oznacza to 

równie , e z tej mo liwo ci mo na skorzysta  jawnie lub anonimowo, a potencjalni 

odbiorcy informacji (np. prze o eni, organa kontroli lub organa cigania) musz  z my l  

o tym stworzy  odpowiednie dwukierunkowe kana y komunikacji. 

Zapewnienie praw i ochrony whistleblowerom jest konieczno ci .  

Ochrona whistleblowerów nie s u y tylko i wy cznie potencjalnym demaskatorom, 

poniewa  tam, gdzie brak jest efektywnej ochrony whisteblowerów, whistleblowing 

zazwyczaj po prostu nie istnieje. To oznacza jednak brak dop ywu informacji. W 

konsekwencji ca e spo ecze stwo traci wszelkie zalety i korzy ci p yn ce z 

whistleblowingu. Wszystkim zatrudnionym - równie  tym, którzy nie s  bezpo rednio 

                                                           
102 http://www.bundestag.de/ausschuesse/a10/anhoerungen/a10_81/16_10_849.pdf 
103 Transparency International, dzia aj ca na ca ym wiecie organizacja pozarz dowa, która zosta a 

utworzona w 1993 r. w Berlinie przez by ego dyrektora Banku wiatowego, Petera Eigena. 
Zajmuje si  zwalczaniem korupcji - jak stanowczo podkre la, w czasach globalizacji i w wiecie 
coraz bardziej opanowanym przez technik  zapobieganie korupcji i innym przest pstwom jest 
coraz wa niejsze.  
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zamieszani w niepokoj c  ich sytuacj  - trzeba zatem zapewni  obowi zuj ce w miejscu 

pracy prawo do sk adania skarg, tak aby mogli zwraca  si  z pro bami, skargami i 

informacjami do pracodawcy albo wyznaczonych przez niego, niezale nych, 

wewn trznych lub zewn trznych komórek. Jednocze nie nale y na o y  na adresata 

obowi zek szybkiego zaj cia si  przekazanymi informacjami, zawiadomienia 

whistleblowera o przebiegu dzia a  oraz zareagowania na zg oszenie w odpowiedni 

sposób. Nale yte post powanie z przekazanymi informacjami musi sta  si  

obowi zkiem prawnym wobec whistleblowera i podlega  kontroli s dowej, w cznie z 

ewentualn  wyp at  odszkodowa . 

Whistleblowerzy nie s  denuncjatorami. 

Co prawda nieuczciwi informatorzy mog  celowo rozpowszechnia  nieprawdziwe 

informacje, oszczerstwa, fa szywe oskar enia lub te  zniewagi, ale takie zachowania 

nale y ciga  i kara , poniewa  nie maj  one nic wspólnego z whistleblowingiem. 

Natomiast whistleblower, który dzia a w dobrej wierze, powinien by  chroniony przez 

pa stwo i spo ecze stwo. Dlatego te  potrzebne s  regulacje, które daj  

whistleblowerom prawo do whistleblowingu publicznego. Prawo to powinno mu 

przys ugiwa  zw aszcza wtedy, gdy ze swojej perspektywy uzna, e skorzystanie z tego 

uprawnienia jest niezb dne ze wzgl du na konieczno  ochrony wa nych dóbr prawnych 

zabezpieczonych w sposób szczególny przez konstytucj  i pozosta e przepisy. Mo e by  

to konieczne w przypadkach nie cierpi cych zw oki (np. w celu obrony przed 

bezpo rednim zagro eniem ycia, zdrowia lub rodowiska) albo wtedy, gdy inne rodki 

oka  si  niewystarczaj ce lub nieodpowiednie. 

Ogólnie rzecz bior c, whistleblowing uprawiany publicznie jest dopuszczalny równie  

wtedy, gdy prawdziwo  twierdze  whistleblowera jest niepodwa alna i jego 

wypowiedzi mo na tym samym traktowa  jako dozwolone wyra anie pogl dów, które 

nie koliduje z godnymi szczególnej ochrony interesami osób trzecich (np. uzasadnion  

potrzeb  zachowania tajemnicy), lub gdy owe osoby trzecie (np. w wyniku manipulacji 

lub przed u ania wcze niejszych dochodze ) utraci y prawo do szczególnej ochrony 

swoich interesów. Nale y przy tym uwzgl dni  fakt, e interes w utrzymywaniu 
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narusze  prawa i uzyskanych z tego tytu u korzy ci w tajemnicy nie stanowi 

uzasadnionej potrzeby zachowania tajemnicy. 

Ochrona whistleblowerów to nie popracie dla denuncjatorów.  

Whistleblowerzy chc , eby ich zarzuty zbadano w sposób niezale ny. Pragn  

zwalczania ujawnionych nieprawid owo ci w strukturach, w których ich wyja nienie 

uniemo liwia istniej cy wewn trzny uk ad w adzy. Denuncjatorzy natomiast dzia aj  na 

podstawie pog osek, nie d  do wyja nienia sprawy i aran uj  si  z istniej cym 

uk adem w adzy, aby uzyska  nagrod , korzy ci osobiste i (w tpliwe) uznanie. 

Whistleblowing jest jednym z praw cz owieka. 

Whistleblowing jest oparty na prawie do swobodnego wyra ania pogl dów. To 

niepodzielne prawo cz owieka, które stanowi istotn  cz  ka dego porz dku prawnego 

w wolnym wiecie, musi przys ugiwa  równie  whistleblowerowi. Ograniczenie 

stosowania tej zasady jest mo liwe jedynie w przypadku, kiedy jest to absolutnie 

niezb dne w celu ochrony innych praw o du ym znaczeniu oraz tylko w takim stopniu, 

w jakim jest to do ochrony tych praw bezwzgl dnie konieczne. W Polsce, tak samo jak 

we wszystkich pa stwach cz onkowskich Rady Europy, bezpo rednie obowi zywanie 

wolno ci pogl dów (ochrona swobodnego wyra ania pogl dów zgodnie z art. 10 

Europejskiej Konwencji Praw Cz owieka) dla wszystkich zatrudnionych musi by  

wyra nie zapisane w obowi zuj cym prawie. Odpowiednie przepisy powinny odnosi  

si  do wszystkich wypowiedzi, które nie s  w sposób wiadomy lub lekkomy lny 

nieprawdziwe i które dotycz  interesu publicznego (tu w szczególno ci cigania 

przest pstw). 

Ponoszenie odpowiedzialno ci wymaga poczucia odpowiedzialno ci.  

Kto w yciu prywatnym lub zawodowym ponosi odpowiedzialno , musi zgodzi  si  na 

to, e zostanie ewentualnie poci gni ty do odpowiedzialno ci za swoje dzia anie. 

Zadaniem whistleblowingu jest umo liwienie wyci gania konsekwencji wobec winnych 

nieprawid owo ci wsz dzie tam, gdzie nie ma (jeszcze) pe nej przejrzysto ci albo gdzie 

celowo zaciera si  lady dzia a . 

Whistleblowing potrzebuje spo ecznej aprobaty.  
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Otwarty stosunek do krytyki oraz w asnych i cudzych b dów powinien by  wspierany i 

zyska  powszechn  aprobat . W spo ecze stwie obywatelskim nale y stale propagowa  

otwarty dyskurs. Cz sto spotykana wiara w autorytety i ferowanie przedwczesnych 

wyroków musz  ust pi  miejsca szczegó owej edukacji. 

Whistleblowing to walka z korupcj , ale nie tylko. 

We wszystkich sferach spo ecznych whistleblowing przyczynia si  do wykrywania 

nieprawid owo ci i zwalczania przest pczo ci. Ale whistleblowing to co  wi cej. Chodzi 

o kwesti  wdro enia kultury odpowiedzialnego traktowania dobra publicznego oraz o 

pytanie, jak pa stwo, organizacja albo spo eczno  mo e w adekwatny sposób reagowa  

na krytyczne informacje. W gospodarce whistleblowerzy pomagaj  kierownictwu 

przedsi biorstwa i jego w a cicielom dowiedzie  si , co tak naprawd  dzieje si  w 

firmie. Wspieranie ich jest zatem praktycznym zastosowaniem metody wczesnego 

wykrywania zagro enia. 

Ochrona whistleblowerów wymaga wi cej ni  zapewnienia anonimowo ci - konieczne 

jest tak e wyra anie poparcia. 

Zapewnienie anonimowo ci jest tylko jedn  z kilku mo liwo ci ochrony 

whistleblowerów, by  mo e najbardziej podstawow . Jednak w praktyce sposób ten nie 

sprawdza si , poniewa  informatorowi wierzy si  przewa nie dopiero wtedy, kiedy ten 

ujawni swoj  to samo  (niekiedy zreszt  traktowany jest podczas dochodzenia jak 

podejrzany). Anonimowy whistleblowing powinien zosta  uj ty w przepisach jako jedno 

z podstawowych praw podlegaj cych szczególnej ochronie. Z kolei dzia anie w sposób 

otwarty w wi kszym stopniu stymuluje dokonanie si  zmiany kulturowej, jak  stanowi 

uznanie whistleblowingu. Ochrona whistleblowerów le y nie tylko w interesie samego 

zainteresowanego, ale równie  w dobrze poj tym interesie gospodarki, spo ecze stwa i 

pa stwa. 

Efektywna ochrona prawna whistleblowerów jest konieczno ci .  

Istniej ce do chwili obecnej jedynie w szcz tkowej formie uregulowania prawne 

dotycz ce ochrony whistleblowerów s  niewystarczaj ce. Potrzeba szeroko zakrojonej i 

efektywnej ochrony osób, które chc  podzieli  si  informacjami na temat tego, co 

widzia y, czego do wiadczy y, czego si  dowiedzia y. Realizacji tych postulatów w 
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praktyce s dowej powinno towarzyszy  wprowadzenie sprzyjaj cych uregulowa  

dotycz cych ci aru dowodu. Trzeba ponadto d y  do likwidacji istniej cych wci  

mo liwo ci unikni cia wyja niania przest pstw. W ramach wspierania demokracji i 

praworz dno ci pa stwu przypada w udziale zadanie zapewnienia bezpiecze stwa 

whistleblowerom, je li zawiedzie ochrona ze strony gospodarki i spo ecze stwa. W tym 

celu pa stwo musi stworzy  przejrzyste warunki ramowe oraz mechanizmy ochronne w 

formie uregulowa  prawnych i uzna  pierwsze stwo ochrony wolno ci pogl dów oraz 

wa nych dóbr wspólnych przed ochron  interesów prywatnych oraz ochron  tajemnicy. 

Niezale ni ledczy musz  dysponowa  rodkami oraz mo liwo ciami, aby odkry  

prawd  tak e wtedy, gdy osoby posiadaj ce w adz  b d  chcia y si  temu sprzeciwi . 

Pozostaje jeszcze stwierdzi , e whistleblowing, o ile jest dopuszczalny lub 

whistleblower mia  powody tak s dzi , jest jako dzia anie w pe ni usprawiedliwiony i 

nie mo e powodowa  konsekwencji natury karnoprawnej (w szczególno ci w przypadku 

przest pstw zwi zanych z wypowiedziami publicznymi oraz zachowaniem tajemnicy). 

Natomiast zniewa anie, czy umy lne rzucanie nieprawdziwych podejrze  lub 

oszczerstwo nadal pozostaje czynem karalnym.. W celu ochrony whistleblowerów trzeba 

kara  umy lne lub wynikaj ce z ra cego niedbalstwa utrudnianie lub manipulowanie 

whistleblowingiem i czynno ciami wyja niaj cymi oraz nak adanie sankcji na 

whistleblowerów i pomocników. O ile istnieje taka potrzeba, polski ustawodawca 

powinien uchwali  odpowiednie przepisy prawa karnego. 

Nale y pami ta  o efektywnej ochronie praw osób zainteresowanych. 

Nawet je li whistleblowing s u y przede wszystkim likwidacji nieprawid owo ci i 

zmniejszaniu ryzyka, to mo e si  z nim mimo wszystko wi za  obci anie osób trzecich. 

W zwi zku z nieodzownym w pa stwie prawa domniemaniem niewinno ci prawa tych 

osób trzeba zawsze chroni  w sposób szczególny. O ile nie zagra a to wyja nieniu 

sprawy lub gdy tylko takie zagro enie ustanie, nale y poinformowa  osoby trzecie o 

skierowanych przeciwko nim zarzutach i prowadzonych czynno ciach wyja niaj cych 

oraz tak e - cho  nie jest to absolutnie konieczne - o to samo ci whistleblowera. 

Konieczne jest tak e zapewnienie wynikaj cej z ustawy o ochronie danych osobowych 

mo liwo ci usuwania przechowywanych informacji. Wszelkie straty poniesione przez 
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osoby trzecie, szczególnie w wyniku b dów pope nionych w trakcie prowadzonych we 

w asnym zakresie i przez organa pa stwa czynno ci dochodzeniowych, musz  zosta  

wynagrodzone w formie mo liwie wysokiego odszkodowania. 

Wa ne s  pozosta e dzia ania wspieraj ce whistleblowing.  

Oprócz przepisów reguluj cych dopuszczalno  whistleblowingu i ochron  

whistleblowerów niezb dne s  dalsze dzia ania ze strony pa stwa, wspieraj ce 

zachowania etyczne, odwag  cywiln  i whistleblowing oraz zmierzaj ce do silniejszego 

zakorzenienia tych warto ci i zwi kszenia ich akceptacji w spo ecze stwie, sporcie i 

gospodarce (np. w formie projektów edukacyjnych). Ponadto konieczne jest wsparcie 

doradztwa skierowanego do (potencjalnych) whistleblowerów, stworzenie podstaw 

prawnych dla takich dzia a  oraz utworzenie funduszy wspomagaj cych finansowo 

znajduj cych si  w trudnej sytuacji whistleblowerów, ewentualnie tak e wyp acaj cych 

odszkodowania ofiarom. Instytucje takie przyda yby si  na przyk ad tam, gdzie kto  

dzia a  w interesie ogó u, ale mia o to dla niego samego negatywne skutki (np. utrata 

miejsca pracy po og oszeniu upad o ci pracodawcy, który popad  w konflikt z prawem). 

Szeroko zakrojone studia nad whistleblowingiem (analiz  motywów, sytuacji, skutków) 

nale y wspiera  tak samo jak kszta cenie i doskonalenie w zakresie zwi zanych z nim 

problemów etycznych. W celu polepszenia sytuacji prawnej whistleblowerów trzeba w 

ramach dzia a  os onowych wprowadzi  odpowiednie usprawnienia tak e w ich 

otoczeniu. Tyczy si  to np. kwestii odmowy spe nienia wiadczenia z powodów 

etycznych lub ze wzgl dów sumienia, ale równie  niezb dnych udoskonale  w zakresie 

ochrony róde  informacji wykorzystywanych przez dziennikarzy. Nale y rozbudowa  

prawne wsparcie alternatywnych mechanizmów rozwi zywania konfliktów (mediacja) 

oraz dost pnych dla wszystkich obywateli mechanizmów komunikacji. Ponadto trzeba 

efektywnie zwalcza  mobbing, równie  ten niezwi zany z whistleblowingiem. 

Whistleblowing potrzebuje uznania. 

Whistleblowing jest wa ny. Ludzi, którzy mimo wszystkich wspomnianych zagro e  

podejmuj  dzia anie i kierowani odwag  cywiln  chc  walczy  o lepsze spo ecze stwo, 

nie wolno zostawia  samych. Oprócz osobistego uznania, które wyrazi  mo e ka dy z 

nas, potrzebujemy symboli wiadcz cych o spo ecznym znaczeniu whistleblowingu. 
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Oko o 10 lat temu Zrzeszenie Naukowców Niemieckich (niem.: Vereinigung Deutscher 

Wissenschaftler, VDW - przyp. t um.), niemiecka sekcja International Association of 

Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA) oraz Inicjatywa Ochrony Etyki organizacji 

International Network for Engineers and Scientists for Social Responsibility (INESPE) 

ustanowi y i przyzna y po raz pierwszy w 1999 r. Nagrod  Whistleblowingu. Nagrod  t  

honoruje si  osoby, które w swoim miejscu pracy lub kr gu dzia ania wykry y powa ne 

nieprawid owo ci zwi zane z istotnymi zagro eniami dla cz owieka i spo ecze stwa, 

rodowiska lub pokoju - s owem, prawdziwych whistleblowerów! 

Ale powró my na zako czenie do przyk adu, który pos u y  nam za punkt wyj cia. 

Pami taj  Pa stwo z pewno ci : oto ogl daj  Pa stwo scen , która zajmuje Pa stwa 

uwag , wywo uje nieufno  i motywuje do dzia ania. Niezale nemu s dziemu 

pi karskiemu zaproponowano pieni dze w zamian za wp yni cie na wynik meczu. Czy 

co  Pa stwo zrobi  w tej sprawie, czy zdob d  si  Pa stwo na odwag , aby si  odezwa  

i sprzeciwi  si  niesportowemu zachowaniu wbrew zasadom fair play i pope nianiu 

przest pstwa? Czy b d  mie  Pa stwo do  si y, eby przetrwa  to wszystko - nawet 

je li istnieje niebezpiecze stwo, e zostan  Pa stwo zdemaskowani jako 

whistleblowerzy i spotkaj  si  z wrogo ci  jako rzekomi denuncjatorzy? Mam nadziej , 

e niniejszy artyku  dostarczy  Pa stwu do  argumentów, aby z odwag  wyst powa  

przeciwko niemo liwym do zaakceptowania zagro eniom, ryzykom i 

nieprawid owo ciom, korupcji oraz naruszaniu zapisów umów. Prosz  nie da  uczyni  z 

siebie wspólników i konformistów, prosz  dzia a  odwa nie i nie zapomina , e kto nie 

milczy, staje si  wolny! 
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Zapobieganie korupcji w sporcie 

Model analizy ryzyka dla zawodów szczególnie zagro onych korupcj  

Uwagi wst pne 

Przedstawione poni ej wskazówki, opracowane na podstawie do wiadcze  administracji 

niemieckiej, pozwalaj  na zidentyfikowanie sfer zawodowych szczególnie nara onych 

na wyst powanie zjawisk korupcyjnych. W artykule zostanie ponadto zaprezentowany 

model analizy ryzyka.  

Poni sze zalecenia adresowane s  do wszystkich osób dzia aj cych w „bran y” 

sportowej - zarówno do administracji publicznej, jak i do zwi zków oraz zrzesze  

sportowych. U ywane w dalszej cz ci poj cie „administracja” obejmuje szeroki zakres: 

od administracji zwi zków sportowych po „aktorów” spektakli rozgrywanych na 

sportowych boiskach (s dziowie - arbitrzy). 

Kiedy wskazuje si  na wielkie straty w gospodarce narodowej b d ce skutkiem korupcji, 

mówi o zaburzeniach wywo ywanych przez to zjawisko w wiecie uczciwej konkurencji, 

a tak e o tym, e korupcja podwa a zaufanie do uczciwo ci administracji publicznej 

oraz jej zdolno ci do funkcjonowania, to wypowiedzi te mo na mia o przenie  na 

grunt sportowy - bowiem w a nie w sporcie „uczciwa konkurencja” i „wiara w 

uczciwo ” odgrywaj  rol  zasadnicz . 

Wprowadzenie 

W celu zapobiegania korupcji w niemieckiej administracji federalnej rz d Republiki 

Federalnej Niemiec wyda  Wytyczn  (Dyrektyw ) w sprawie prewencji antykorupcyjnej 

oraz opracowa  dodatkowe zalecenia, które dost pne s  równie  w polskim t umaczeniu: 

http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Themen/KorruptionSponso

ring/RL__polnisch,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/RL_polnisch.pdf.  
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Przedstawione tu zalecenia dla partnerów polsko-niemieckiego projektu bli niaczego 

(Twinning Projekt), realizowanego wspólnie z Ministerstwem Sportu, powsta y na 

podstawie wspomnianej Wytycznej (Dyrektywy) oraz s  wynikiem do wiadcze  

zdobywanych w trakcie jej wdra ania.  

Dokument, o którym mowa powy ej, ju  na wst pie wprowadza rozró nienie pomi dzy 

dziedzinami „zagro onymi korupcj ” a dziedzinami „szczególnie zagro onymi 

korupcj ”. Tylko w odniesieniu do drugiej z wymienionych kategorii zaleca si  

przeprowadzanie analizy ryzyka. Punktem wyj cia dla przewidzianych dzia a  

prewencyjnych jest wi c identyfikacja obszarów „szczególnie zagro onych korupcj ”. 

Dla tych w a nie obszarów czy dziedzin dzia alno ci zawodowej powinno si  

dokonywa  analizy ryzyka, której celem jest dok adne poznanie i opisanie istniej cych 

zagro e . 

Kryteria mo liwego zagro enia korupcj  

Cz  I Zalece  

Za zagro ony korupcj  uwa a si  taki obszar dzia alno ci zawodowej, na którym 

wskutek post powania osób zatrudnionych lub w wyniku podj tych decyzji: 

 osoby i strony trzecie (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, zwi zki, 
zrzeszenia, towarzystwa i inne instytucje) mog  otrzymywa  korzy ci 
materialne i niematerialne b d  liczy  na zapobieganie ewentualnym szkodom i 
sytuacjom dla nich niekorzystnym, a tak e  

 osoby i strony trzecie mog  wr cza  korzy ci osobom zatrudnionym, do 
których to korzy ci osoby zatrudnione nie maj  uprawnie , ani na podstawie 
przepisów prawnych, ani umów o prac .  

 

Cz  II Zalece  

Za szczególnie zagro ony korupcj  nale y wobec tego uzna  ka dy obszar dzia alno ci 

zawodowej, który czy si  z jedn  z poni szych czynno ci:  

 cz ste kontakty z osobami z zewn trz - tak e czynno ci w zakresie kontroli i 
nadzoru; 
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 gospodarowanie rodkami bud etowymi w szerszym zakresie, udzielanie 
zamówie  publicznych lub przyznawanie subwencji, w tym dotacji i wsparcia 
finansowego; 

 wydawanie warunków, koncesji, zezwole , pozwole  i innych podobnych 
decyzji, ustalanie wysoko ci i pobieranie op at; 

prowadzenie spraw zawieraj cych poufne informacje wewn trz urz dowe, nie 

przeznaczone dla osób trzecich. 

 Wymienione wy ej czynno ci dotycz  tylko sytuacji, w których dla osoby lub 
strony trzeciej. 

 potencjalna korzy  ma znacz c  warto  materialn  b d  niematerialn  albo 
mo liwa niekorzy  poci ga za sob  wymierzenie kary, z amanie kariery 
zawodowej lub - zagro enie dalszego istnienia danej instytucji. 
 

Praktyka wykaza a jednak potrzeb  i konieczno  zinterpretowania oraz dok adniejszego 

zdefiniowania wielu poj  w celu zapewnienia jednolito ci ich stosowania. Niemieckie 

Federalne Ministerstwo Spraw Wewn trznych zaoferowa o wi c pomoc i sformu owa o 

definicje tych poj , które przez grup  robocz  ds. ich opracowania zosta y uznane za 

wymagaj ce dodatkowej interpretacji. 

(Kiedy w dalszej cz ci prezentowanego materia u b dzie mowa o administracji lub 

urz dach, nale y odnie  te poj cia tak e do rzeczywisto ci zwi zków sportowych. 

Wiele terminów specyficznych dla administracji publicznej, jak „zamówienia publiczne” 

czy „informacje wewn trz urz dowe”, mo na bez wi kszych trudno ci przenie  na 

grunt dzia alno ci zwi zków i organizacji sportowych.) 
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Definicje do Zalece  z Dzia u II Wytycznej  

 

Definicje do Cz ci I  

Osoba trzecia  

 tak e pracownik administracji.  

Inne instytucje  

 tak e urz dy pa stwowe.  

Korzy   

 W zakres tego poj cia wchodz  przede wszystkim elementy wsparcia 
materialnego (pieni dze, prezenty - towary lub us ugi), ale tak e wsparcie 
niematerialne ( wiadczenia, urz dy honorowe, poparcie wyborcze, perspektywa 
dochodów, mo liwo  kariery). Za korzy  uwa a si  równie  zapobieganie 
szkodom i sytuacjom niekorzystnym (takim jak: wypowiedzenie stosunku pracy 
b d  stosunku najmu, podwy szenie czynszu, dochodzenie roszczenia, 
wymierzenie kary, orzeczenie wykroczenia, podj cie dzia a  dyscyplinarnych).  

Znacz ca korzy   

 Korzy  traktuje si  z regu y jako znacz c , kiedy jej warto  wynosi co 
najmniej 10.000 €. W indywidualnych przypadkach wycena tej korzy ci mo e 
mie  zupe nie inn  podstaw , uwarunkowan  na przyk ad specyfik  lokaln  lub 
charakterystyk  wykonywanych czynno ci. Znacz ca korzy  mo e by  
korzy ci  przekazan  jednorazowo, ale mo e równie  stanowi  sum  korzy ci o 
mniejszej warto ci, przekazywanych wielokrotnie104. 

 

Definicje do Cz ci II  

Kontakty z osobami z zewn trz.  

 Kontakty z osobami trzecimi spoza w asnej jednostki.  

Gospodarowanie rodkami bud etowymi  

 W zakres gospodarowania rodkami bud etowymi wchodz  wszystkie dzia ania 
zmierzaj ce do wykonania bud etu: przydzia  rodków bud etowych przez 
pe nomocnika ds. bud etu oraz przez dystrybutorów rodków, zaci ganie 

                                                           
104 Punkt ten wyra nie wskazuje, i  indywidualne dopasowanie do badanej dziedziny jest mo liwe, 

a w odniesieniu do zwi zków sportowych wr cz konieczne. 
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zobowi za  oraz udzielanie instrukcji kasowych i wydawanie zalece  przez 
zarz dzaj cego danym sk adnikiem bud etu (niem. Titelverwalter) oraz 
wszystkie czynno ci maj ce zwi zek z wy ej wymienionymi. Po przyznaniu 
rodków przez zarz dzaj cego danym sk adnikiem bud etu jednostki 

bud etowe mog  same zaci ga  zobowi zania105. 

Szerszy zakres rodków bud etowych  

 Wynika z relacji pomi dzy rodkami przekazanymi do dyspozycji a liczb  
dzia a , które maj  by  z tych rodków zrealizowane przez ró nych 
uczestnicz cych. Je li okre lona kwota s u y  ma realizacji tylko jednego lub 
kilku dzia a  przez jedn  lub kilka uczestnicz cych osób, to mamy do czynienia 
z szerszym zakresem rodków bud etowych ni  w sytuacji, gdy suma ta 
przewidziana zosta a na przeprowadzenie wielu dzia a  przez wielu 
uczestnicz cych. Ka dy resort mo e zdefiniowa  w asne ramy odno nie 
wysoko ci rodków z bud etu.  

Udzielanie zamówie  publicznych106  

 Ka da istotna decyzja podejmowana w zwi zku z ustaleniem zapotrzebowania, 
przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz pokryciem 
zapotrzebowania, o ile zachodzi przy tym mo liwo  manipulacji. Kluczowa 
jest decyzja, „w jaki sposób” oraz „kto” b dzie wykonywa  zlecenie.  

Przyznawanie subwencji  

 Ka da istotna decyzja podejmowana w zwi zku z zarz dzaniem subwencjami 
(dotacje, wsparcie finansowe), o ile zachodzi przy tym mo liwo  manipulacji. 
Kluczowa jest decyzja o tym, „czy” oraz „komu” zostan  przyznane subwencje, 
a tak e kontrola wykorzystania rodków.  

                                                           
105 Tekst w jego pe nym brzmieniu zosta  tu wprowadzony jedynie w celu dok adniejszego 

zobrazowania problemu; nie jest on adekwatny do specyficznych procedur i poj  finansowo-
ksi gowych w Polsce. 

106 Punkt ten mo na bezpo rednio odnie  do udzielania zamówie  przez zwi zki sportowe. 
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Uprawnienie do wydawania pozwole  etc.  

 Ka da istotna decyzja podejmowana w zwi zku z czynno ciami wymienionymi 
w Cz ci II, Dziale 3 Zalece , o ile zachodzi przy tym mo liwo  manipulacji. 
Kluczowa jest tu decyzja „czy”, „jak” oraz „w jaki sposób” i „komu” co  
zostanie udzielone [przyznane].  

Prowadzenie spraw  

 Ka da czynno  proceduralna w ramach wykonywania zadania s u bowego (w 
odró nieniu od czynno ci wykonywanych „przy okazji”).  
Informacja wewn trz urz dowa, która nie jest przeznaczona dla osób trzecich  
Do kategorii tej zalicza si  wszystkie informacje, których uzyskanie nie jest 
mo liwe drog  legaln  lub mo liwe jest przy zaistnieniu okre lonych 
warunków, wykraczaj cych poza zwyk  procedur  sk adania wniosku.  

 

Przyk adowy model post powania 

Badanie wst pne 

Przed przyst pieniem do ustalania obszarów szczególnie zagro onych korupcj  

konieczne jest dokonanie solidnego przegl du ró nych typów miejsc pracy oraz 

czynno ci w instytucji, która zostanie poddana badaniu. W tym celu nale y wykorzysta  

wszystkie dost pne informacje, dokonuj c ich analizy.  

Sporz dzenie takiego wst pnego opracowania mo e okaza  si  pracoch onne, pozwala 

jednak znacznie zredukowa  nak ad pracy przeznaczony na w a ciwe zdefiniowanie 

miejsc pracy szczególnie zagro onych korupcj . Je li w uda si  jednoznacznie 

stwierdzi , i  w danej jednostce organizacyjnej nie wyst puje zagro enie korupcj , to 

mo na zrezygnowa  z dalszych czynno ci badawczych. Zaleceniem generalnym jest 

jednak przeprowadzenie szczegó owych wywiadów we wszystkich jednostkach 

organizacyjnych badanej instytucji.  
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Model praktyczny 

W przedstawionym poni ej dwustopniowym modelu post powania poproszono 

kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych, aby na podstawie podanych 

kryteriów mo liwego zagro enia korupcyjnego stwierdzili, czy w obszarze ich 

odpowiedzialno ci zawodowej znajduj  si  zadania s u bowe zwi zane z: 

 cz stymi kontaktami z osobami z zewn trz - tak e w ramach czynno ci 
kontrolnych i nadzoru, 

 gospodarowaniem rodkami bud etowymi w szerszym zakresie, udzielaniem 
zamówie  publicznych oraz przyznawaniem subwencji, w tym dotacji i 
wsparcia finansowego, 

 wydawaniem warunków, koncesji, zezwole , pozwole  i innych podobnych 
decyzji, ustalaniem wysoko ci i pobieraniem op at, 

 prowadzeniem spraw zawieraj cych poufne informacje wewn trz urz dowe, nie 
przeznaczone dla osób trzecich, 

 

pod warunkiem spe nienia dodatkowego za o enia, i : 

 potencjalna korzy  ma znacz c  warto  materialn  b d  niematerialn  albo  
 mo liwa niekorzy  poci ga za sob  wymierzenie kary, z amanie kariery 

zawodowej lub zagro enie dalszego istnienia danej instytucji 
 

Etap 1.: okre lenie obszarów zada  szczególnie zagro onych korupcj  

Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych zostali poproszeni o 

sporz dzenie listy obszarów zada  szczególnie zagro onych korupcj , a je li nie 

stwierdzili ich wyst powania w zakresie swoich kompetencji, zostali zobowi zani do 

z o enia stosownego jednoznacznego o wiadczenia (tzw. „zg oszenie o braku 

wyst powania”). Kierownicy jednostek (np. naczelnicy wydzia ów) musieli nast pnie 

przed o y  opracowany przez siebie materia  swoim bezpo rednim prze o onym w celu 

zatwierdzenia. Oznacza to, e formularze nie mog y zosta  odes ane do komórki 

przeprowadzaj cej badanie bez dalszego sprawdzenia.  
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Wzór formularza ankiety: 

 

Uwzgl dniaj c takie aspekty jak:  

gospodarowanie rodkami bud etowymi, 

udzielanie zamówie  (publicznych), 

przyznawanie subwencji lub dotacji, 

wspieranie instytucji, 

wydawanie pozwole  lub zezwole , 

cz ste kontakty z osobami z zewn trz, 

poufne informacje (wewn trz-) urz dowe, 

czynno ci kontrolne i sprawdzaj ce, 

nale y uzna  wymienione w tabeli obszary zada  naszej jednostki organizacyjnej za 

szczególnie zagro one korupcj : 

 

Dziedzina pracy 
(opis zadania) 

z powodów 
a) do h) 

  
  
  
  
  

 

 W jednostce organizacyjnej nie stwierdzono wyst powania obszarów zada  

szczególnie zagro onych korupcj . 

 

     

data,  podpis 

 

W ten sposób uzyskuje si  pierwszy przegl d dziedzin pracy obci onych ryzykiem. 
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Etap 2.: analiza ryzyka obszarów zada  szczególnie zagro onych korupcj  

W ramach drugiego etapu rozes ano kolejny formularz dotycz cy dziedzin szczególnie 

zagro onych korupcj , którego celem by o dok adniejsze okre lenie potencja u ryzyka. 

(Wytyczna w sprawie zapobiegania korupcji przewiduje analiz  ryzyka wy cznie dla 

takich obszarów zada !)  

Za podstaw  przedmiotowej analizy ryzyka przyj to zalecenie Federalnej Izby 

Obrachunkowej (czyli niemieckiego odpowiednika Najwy szej Izby Kontroli). 

Opracowano równie  odpowiedni formularz w formie tabeli, za czony poni ej  

 

W przedstawionym modelu na wst pie szacuje si  za pomoc  sze ciu wska ników 

potencja  zagro enia korupcj  danej czynno ci w skali od 0 (= niewielki) do 5 (= 

wysoki). Potencja owi temu przeciwstawia si  istniej ce ju  dzia ania zabezpieczaj ce, 

stosuj c ocen  za pomoc  odpowiedzi „tak - nie”, a nast pnie dokonuje si  oceny 

ca o ciowej, tak e w skali od 0 (= brak) do 5 (= wysoki stopie  bezpiecze stwa). 

W zale no ci od wielko ci badanego obszaru nale y podj  decyzj , czy analiza ryzyka 

ma by  przeprowadzona, jak to opisano powy ej, w formie „w asnej oceny”, 

zatwierdzonej przez prze o onego, czy te  nale y tu uwzgl dni  mo liwo  

zanalizowania ryzyka na podstawie wywiadów przeprowadzanych w sposób 

ujednolicony przez komórk  organizacyjn , której powierzono badanie. Zastosowanie 

drugiej z metod pozwala oszacowa  zarówno zagro enia, jak i bezpiecze stwo wed ug 

jednolitych kryteriów. 

Je eli rotacja personelu jest potencjalnym lub wr cz zalecanym dzia aniem 

prewencyjnym, to nale y na tym etapie badania dodatkowo uwzgl dni  wszystkie 

zatrudnione osoby, aby mo na by o pó niej stwierdzi , jak d ugo dana osoba pracuje w 

tym samym, szczególnie zagro onym korupcj  obszarze zawodowym.  

Wynik: atlas ryzyka 

Wyniki analizy ryzyka zestawia si  i dokumentuje w formie „atlasu ryzyka” dla ca ej 

instytucji. Atlas ten nie stanowi dokumentacji statycznej, lecz powinien by  regularnie 
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aktualizowany. Dostarcza on kierownictwu instytucji informacji o stanowiskach pracy 

b d  czynno ciach s u bowych zidentyfikowanych jako szczególnie zagro one korupcj , 

a tak e umo liwia przegl d bie cej sytuacji w przypadku zachodz cych zmian.  

Wynik analizy jest ponadto pomocny przy podejmowaniu ewentualnych decyzji 

personalnych przez jednostk  organizacyjn  odpowiedzialn  za sprawy kadrowe, za  

jednostki w a ciwe w sprawach organizacyjnych mog  atwiej zorientowa  si  w 

potrzebach dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa i ulepszenia wewn trznego 

systemu kontroli. 

Wewn trzni audytorzy mog  uwzgl dni  wyniki analizy w swoich planach kontroli 

k ad c nacisk na sprawdzanie w pierwszym rz dzie obszarów szczególnie zagro onych. 

Taka strategia umo liwia opracowanie ewentualnych propozycji poprawy sytuacji. 
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Materia y ród owe: 

Wytyczna (Dyrektywa) Rz du Federalnego w sprawie zapobiegania korupcji w administracji 

federalnej z dnia 30 lipca 2004 r. (Federalne Ministerstwo Spraw Wewn trznych, O 4 – 634 140-

15/1 z dnia 30 lipca 2004 r.) 

Zalecenia w sprawie wdro enia Wytycznej 

Pomoc ze strony „AG Standardisierung” w zakresie okre lania dziedzin roboczych zagro onych 

korupcj  (BMI [niem. MSW] O 4 – 013 004-4/2 z dnia 20 grudnia 2007 r.) 

Informacja z badania zada  i efektów dzia ania rewizji wewn trznej w obszarze 

podporz dkowanym (Bundesrechnungshof [Federalna Izba Obrachunkowa] I 3 – 2004 r. – 0547 z 

dnia 17 stycznia 2005 r.) 
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Rozpozna  i zwalczy  korupcj  

O „pladze apówkarstwa”: 

„Spo ecze stwo nastawi o si  na materializm, egoizm, indywidualizacj . Zapanowa a 

mentalno  „okazji”: naci gn  pa stwo, osi gn  jak najwi ksz  korzy  przy jak 

najmniejszym nak adzie pracy, nie zap aci  podatków, oszuka  firm  ubezpieczeniow , 

wzbogaci  si . Moralno  przesta a si  liczy . Korupcja ma podstawy spo eczne. Nie 

staram si  przy tym usprawiedliwi  degrengolady stanu urz dniczego czy s u by 

cywilnej”. 

(Frankfurcki prokurator Wolfgang Schaupensteiner, „Welt am Sonntag” z 29.01.1995 r.) 

Co kryje si  pod poj ciem korupcji?  

Mimo i  chodzi o fenomen znany od zarania dziejów, wci  nie istnieje dok adna 

definicja korupcji. Zgodnie z notk  w Dudenie, s owniku poprawnej niemczyzny, 

poj cie to ma aspekt gospodarczy i moralny. Oznacza sprzedajno , przekupstwo i (lub) 

degrengolad  moraln , upadek warto ci i obyczajów. 

 

W sensie prawnym jest to nadu ycie zaufania zwi zanego z funkcj  pe nion  w 

administracji, s downictwie, gospodarce, polityce czy te  w stowarzyszeniach 

pozagospodarczych lub organizacjach, na przyk ad w fundacjach, w celu osi gni cia 

nieuprawnionej korzy ci materialnej b d  niematerialnej. 

Poj cie korupcji oznacza czyny karalne, jakimi s  przyj cie i wr czenie korzy ci, 

przekupstwo i sprzedajno . 

 

W sensie politycznym korupcja - zgodnie z definicj  ameryka skiego politologa Harolda 

Dwighta Lasswelle - stanowi naruszenie interesu spo ecznego w celu osi gni cia 

specjalnej korzy ci. 
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W szerszym znaczeniu korupcja oznacza równie  „upadek moralny”. 

Zgodnie za  z definicj  kryminalistyczno - kryminologicznej grupy badawczej przy 

niemieckim Federalnym Urz dzie Kryminalnym korupcja jest „nadu yciem urz du 

publicznego, funkcji sprawowanej w gospodarce lub mandatu politycznego na rzecz 

innej osoby, pope nionym z w asnej inicjatywy lub za namow  tej e osoby w celu 

osi gni cia korzy ci dla siebie lub osoby trzeciej, jednak na niekorzy  lub szkod  

poniesion  lub mo liw  do poniesienia przez spo ecze stwo w przypadku nadu ycia 

funkcji politycznej lub w administracji, a przez przedsi biorstwo w przypadku nadu ycia 

stanowiska w gospodarce”. 

 

W potocznym znaczeniu korupcja rozumiana jest jako powi zania kryminalne, których 

wykrycie i udowodnienie wydaje si  niezwykle trudne ze wzgl du na istnienie stosunku 

zale no ci i wzajemne krycie si  osób podejrzanych. 

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e ka da uzyskana bezprawnie korzy , czy to natury 

materialnej, czy niematerialnej, jest korupcj . 

 

Jakie s  rodzaje dzia a  korupcyjnych? 

 

Dzia ania korupcyjne mo na podzieli  na dzia ania podejmowane spontanicznie i 

systematycznie. 

Korupcja spontaniczna (sytuacyjna) polega na bezpo rednim zaproponowaniu na 

przyk ad pewnej sumy pieni dzy w zamian za odst pienie od wykonania czynno ci 

s u bowej. 

Korupcja systematyczna, zwana równie  planow  (strukturaln ), jest natomiast 

wiadomie przygotowywana i prowadzona d ugoterminowo. Cz sto poprzedza j  

„systematyczne wik anie”: pocz tkowo niewielkie przys ugi nabieraj  coraz to bardziej 

istotnego charakteru, tak e powoli tworzy si  sytuacja zale no ci. 

Sprawcy: wr czaj cy i przyjmuj cy korzy  
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W korupcj  zawsze uwik ane s  przynajmniej dwie osoby: osoba wr czaj ca i 

przyjmuj ca korzy . Obie te osoby podlegaj  karze, obie s  sprawcami. Poniewa  w 

przypadku korupcji nie ma - jak to jest w przypadku wszystkich innych czynów 

karalnych - bezpo rednich wskaza  na ofiar , wykrycie korupcji jest niezwykle trudne.  

Osobami przyjmuj cymi korzy  mog  by  na przyk ad funkcjonariusze publiczni lub 

osoby zatrudnione w przedsi biorstwach, które z racji pe nionych funkcji maj  

kompetencje decyzyjne, czyli mog  udziela  zlece , przyznawa  dotacje, podejmowa  

decyzje ze skutkami fiskalnymi, czy te  wykonywa  zadania kontrolne. 

Osoby wr czaj ce to na przyk ad osoby prywatne, firmy lub zorganizowane grupy 

przest pcze (kartele, grupy o charakterze mafijnym). Celem dzia a  podejmowanych 

przez te osoby lub grupy jest otrzymanie nieprzys uguj cych im korzy ci, które mog  

dotyczy  zamówie  publicznych, odbioru czy rozlicze  wykonanych zlece , uzyskania 

zezwolenia itp. 

Co mo e wskazywa  na korupcj ? 

Wyst pienie pewnych elementów mo na interpretowa  jako sygna  ostrzegawczy, 

wskazuj cy na mo liwo  zagro enia korupcj . Nale y przyjrze  im si  szczególnie 

dok adnie zw aszcza wtedy, gdy sygna y te wydaj  si  szczególnie wyra ne lub je li 

mamy do czynienia z kombinacj  wielu takich sygna ów. Same wskazówki nie s  

wystarczaj ce, nie mo na wi c na ich podstawie jednoznacznie wnioskowa  o 

naruszeniu prawa. Dlatego te  do ich oceny, w pewnych konkretnych przypadkach, 

nale y podej  z niezwyk  ostro no ci .  

Wskazówki nie stanowi  dowodów, lecz pokazuj  jedynie na zagro one obszary w 

sferze administracji publicznej. Poniewa  mo na rozró ni  wiele form wyst powania 

korupcji, przedstawione poni ej przyk adowe zestawienia takich wskazówek nie 

spe niaj  wymogu kompletno ci; mog  równie  ró ni  si  od siebie w zale no ci od 

obszaru zagro enia. 

Poni sze zestawienia wskazówek maj  za zadanie u atwi  wykrycie korupcji cznie z 

towarzysz cymi czynami karalnymi, takimi jak oszustwo i sprzeniewierzenie. Przy 
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sporz dzaniu typologii wskazówek celowy wydaje si  podzia  na wskazówki personalne, 

proceduralne, systemowe, zwi zane z zamówieniem, a tak e na wskazówki pasywne. 

Wskazówki personalne 

 Problemy osobiste (na óg, zad u enie - powi zane by  mo e z zaj ciem 

uposa enia, frustracj , itp.). 

 Nadmiernie rozbudowana potrzeba bycia wa nym, docenienia. 

 Niewyt umaczalny, luksusowy styl ycia, który wydaje si  nie odpowiada  

oficjalnym zarobkom. 

 Kontakty prywatne ze zleceniobiorcami / wnioskodawcami. 

 Wykonywanie dodatkowych prac na rzecz zleceniobiorcy / wnioskodawcy. 

 Korzystanie z firmowych urz dze , domów wczasowych czy prywatnych 

domów letniskowych zleceniobiorcy / wnioskodawcy. 

 Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez zleceniobiorców lub 

wnioskodawców. 

 Celowe unikanie kontroli, rozdzielanie poszczególnych obszarów zada . 

 Niedostateczne uto samianie si  z powierzonymi zadaniami, nadmierne 

obci enie zawodowe. 

 Anonimowe donosy. 

Wskazówki proceduralne 

 Niekompletne lub b dne akta. 

 Nietypowe, zmienne decyzje. 

 Decyzje podejmowane wbrew zaleceniom wynikaj cym z przepisów. 

 Decyzje podejmowane bezpodstawnie. 

 Rezygnacja z przeprowadzania kontroli. 

 Zawieranie umów d ugoterminowych lub umów z innych wzgl dów 

niekorzystnych dla urz du. 
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 Niewyt umaczalne przy pieszenie procedury. 

 Rezygnacja z przyj cia otwartego trybu przetargowego. 

Wskazówki zwi zane z zamówieniem 

 Okres trwania stosunków biznesowych. 

 Koncentracja na kilku firmach przy udzielaniu zamówienia z wolnej r ki. 

 Powtarzaj ce si  grono oferentów (wskazanie na prawdopodobie stwo zmowy). 

 Naruszanie przepisów przetargowych (dzielenie zamówie ). 

 Zmiany wyników submisji dokonywane post factum („b dy rachunkowe”). 

 Przyjmowanie cen cz ciowo nieodpowiadaj cych realiom rynku (podejrzenie 

wyp ywu informacji). 

 Cz ste zamówienia dodatkowe udzielane z powodu niew a ciwego planowania 

lub przeprowadzenia przetargu. 

 Istotne odchylenia ilo ciowe mi dzy wykonanym i rozliczonym a udzielonym 

zamówieniem. 

 Brakuj ce dokumenty dostawcze. 

 Brakuj ce orygina y pasków wyp at. 

 Brakuj ce wyliczenia ilo ciowe. 

Wskazówki systemowe 

 Zbyt du a koncentracja zada  w r kach jednej osoby. 

 Niewystarczaj ce kontrole, zbyt s abo sprawowany nadzór s u bowy i 

merytoryczny. 

 Zbyt du a, niekontrolowana uznaniowo . 

 Trudno zrozumia e przepisy. 

 Ma o precyzyjne przepisy stwarzaj ce mo liwo  dowolnej ich interpretacji i 

wybiórczego stosowania. 

 Niewystarczaj ca przejrzysto  procedur administracyjnych. 
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Wskazówki pasywne 

 Brak skarg ze strony obywateli, mimo i  w konkretnej sytuacji nale a oby si  

liczy  z protestami. 

 Brak dzia a  i reakcji ze strony urz du. 

Wskazówki prób skorumpowania 

 Otwarte, bezpo rednie zwracanie si  do urz dników. 

 Wo enie samochodem funkcjonariuszy publicznych. 

 Cz ste kontakty, mimo i  nie wymaga tego merytoryczna strona sprawy. 

 Udawane zrozumienia dla nadmiernego obci enia funkcjonariusza 

publicznego prac . 

 Wywo ywanie aktywno ci ze strony funkcjonariusza publicznego. 

 Apelowanie do poczucia odpowiedzialno ci. 

 Wr czanie niewielkich prezentów, np. d ugopisów, kalendarzy itp. 

Metody rozpoznawania dzia a  korupcyjnych 

Zasada Benforda (analiza cyfr) 

Celem analizy cyfr jest wykrycie nietypowej cz stotliwo ci wyst powania 

poszczególnych cyfr. Aby okre li  owe nietypowe elementy, trzeba dysponowa  

wska nikiem wyznaczaj cym normaln  cz stotliwo  wyst powania poszczególnych 

cyfr. Fizyk Frank Benford stwierdzi  w roku 1920, e pierwsze strony jego ksi ki z 

logarytmami by y znacznie bardziej zu yte ni  strony dalsze. Pocz tkowe strony ksi ki 

zawiera y logarytmy liczb z pierwszymi cyframi oznaczaj cymi najni sze liczby, na 

przyk ad pierwsz  cyfr  logarytmu liczby 980.874 jest ‘9’. Benford postawi  w zwi zku 

z tym hipotez , e dlatego cz ciej sprawdza  liczby z ni szymi pierwszymi cyframi, 

poniewa  w wiecie generalnie wyst puje wi cej liczb z ni szymi ni  z wy szymi 

pierwszymi cyframi. 
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Benford zbada  ten fenomen dok adniej, aby stwierdzi , e rzeczywi cie liczby 

najcz ciej zaczynaj  si  od ‘1’, nast pna w kolejno ci wyst powania na pocz tku liczb 

jest cyfra ‘2’ z odpowiednio mniejsz  procentowo cz stotliwo ci . Ta zmniejszaj ca si  

cz stotliwo  wyst powania dotyczy te  kolejnych cyfr, a  do cyfry ‘9’, która na 

pierwszym miejscu w liczbach wyst puje najrzadziej - z cz stotliwo ci  oko o 5%. 

 

Matematycznie wyliczone przez naukowca cz stotliwo ci wyst powania cyfr na 

pierwszym miejscu w liczbie znane s  dzi  jako zasada Benforda. Przedstawia je 

poni sza tabela: 

Cyfra  Cz stotliwo  

cyfry na 

pierwszym 

miejscu w % 

0 ------ 

1 30,10 

2 17,60 

3 12,49 

4 9,69 

5 7,91 

6 6,69 

7 5,79 

8 5,11 

9 4,57 

 

Jednak nie wszystkie typy danych liczbowych podlegaj  zasadzie Benforda.  

Aby móc przeprowadzi  analiz  Benforda, powinny by  spe nione nast puj ce warunki: 

W interesuj cym nas obszarze liczb nie mog  by  wyznaczone adne warto ci progowe. 

W przeciwnym razie nale y liczy  si  z nagromadzeniem warto ci bliskich owym 

granicznym warto ciom minimalnym lub maksymalnym.  
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Analizowane liczby nie mog  zawiera  adnych powtarzaj cych si  warto ci 

wynikaj cych mi dzy innymi z regularnych p atno ci (np. w zwi zku z umow  

serwisow ). 

Liczby nie mog  by  przyporz dkowane analizowanym elementom w celach 

identyfikacji (nie mog  by  to wi c numery kont, numery telefonów czy numery polis 

ubezpieczeniowych).  

Podsumowanie: 

Dzi ki przeprowadzeniu analizy relatywnej cz stotliwo ci wyst powania okre lonych 

cyfr pocz tkowych mo na uzyska  wyniki wskazuj ce na nieprawid owo ci, które przy 

zastosowaniu tradycyjnych metod analiz prawdopodobnie pozosta yby niewykryte. 

Analiz  cyfr mo na stosowa  na przyk ad przy sprawdzaniu ogólnego 

prawdopodobie stwa danych w takich pozycjach, jak: inwestycje, p atno ci za zakupy, 

ksi gowanie obrotu, wycena zawarto ci magazynów, konta kosztów. 

Zgodno  z regu  Benforda nie oznacza automatycznie, e analizowane dane nie 

podlega y zewn trznym wp ywom. Jednak brak zgodno ci z powy sz  zasad  wskazuje 

z regu y na nieefektywno , systematycznie pope niane b dy lub wiadom  

manipulacj . Wzory liczb i cyfr uzyskane w wyniku pog bionej analizy mog  pozwoli  

wykry  w danych podlegaj cym badaniom pozycje zmy lone lub inne b dy. 

Zbiory danych, które nie podlegaj  regule Benforda, mog  okaza  si  niezwykle 

podejrzane. 

Jakie s  instrumenty zwalczania dzia a  korupcyjnych? 

Dost pne metody i instrumenty zwalczania korupcji s  niezwykle ró norodne i w 

przewa aj cej cz ci skuteczne tylko wtedy, kiedy stosuje je si  razem. Oznacza to, e 

aby efektywnie zwalcza  korupcj , najcz ciej nale y zastosowa  wiele rodków. 

Musimy by  wiadomi tego, e cho  mo emy zmniejsza  rozmiary korupcji, nigdy nie 

uda si  nam ca kowicie jej wyeliminowa . Tym bardziej konieczne jest, aby my 
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doskonale orientowali si  we wszystkich mo liwo ciach zwalczania korupcji. Dzi ki 

temu b dziemy mie  szans  podj cia z ni  walki. 

Wewn trzny system kontroli oznacza ca o  proceduralnych rodków nadzoru i kontroli. 

Nale  tutaj wytyczne (np. zarz dzenia), a tak e mechanizmy kontrolne i zadania 

nadzorcze wykonywane przez osoby odpowiedzialne za przebieg proceduralny (np. 

przez prze o onych).  

Obok wewn trznego systemu kontroli, dzi ki któremu dzia ania pracownika s  

przejrzyste, a prze o ony ma mo liwo  ich kontrolowania, istnieje jeszcze wiele innych 

metod zwalczania korupcji. 

Do metod tych, które w dalszej cz ci opisane b d  dok adniej, nale : 

Dzia ania prewencyjne: 

 Zarz dzanie ryzykiem - atlas zagro e . 

 Dzia alno  wyja niaj ca, u wiadamiaj ca, szkolenia - Kodeks zachowania. 

 Przepisy, zarz dzenia. 

Dzia ania organizacyjne: 

 Rotacja personelu / rotacja zleceniobiorców. 

 Dzia ania podejmowane w odniesieniu do post powa  konkursowych. 

 Jawno  procedur administracyjnych. 

 Zasada dwóch par oczu. 

 Zlecenia p atnicze. 

 Powo anie komórki szeroko zakrojonego audytu wewn trznego. 

 Powo anie m a zaufania (ombudsmana). 

 Wdro enie systemu pozwalaj cego na anonimowe przekazanie informacji. 
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Dot. A - dzia ania prewencyjne: 

Dzia ania podejmowane w celu zwalczania korupcji i przest pczo ci gospodarczej 

powinny koncentrowa  si  na prewencji. Dlatego te  tak wa na jest cis a wspó praca 

organów cigania (prokuratury i policji kryminalnej) z sektorem prywatnym i 

administracj .  

Tylko ci g a wymiana do wiadcze  na temat form manipulacji o pod o u korupcyjnym 

umo liwia rozwój szeroko zakrojonych strategii obronnych, które przynios  po ytek 

wszystkim zainteresowanym stronom. Jest to warunek prowadzenia skutecznej walki z 

przest pczo ci  zorganizowan . 

Aby móc zastosowa  dzia ania prewencyjne odpowiednie do zagro enia korupcyjnego 

charakterystycznego dla okre lonych stanowisk lub obszarów, konieczne jest 

przeprowadzenie analizy ryzyka. 

Dobrym przyk adem takiej analizy ryzyka jest sporz dzenie tzw. atlasu zagro e , który 

unaoczni ró ne stopnie zagro enia konkretnych stanowisk pracy, a tak e ca ych 

obszarów w danej strukturze administracyjnej. 

Sporz dzenie atlasu zagro e  

Atlas zagro e  pozwala wyznaczy  obszary lub stanowiska pracy nara one na korupcj . 

Dzi ki temu mo e on stanowi  punkt wyj cia do konstruowania struktury dzia a  

kontrolnych, podstaw , na której oprze  si  mo e dzia alno  audytu wewn trznego i 

która mo e pos u y  za materia  wyj ciowy przy planowaniu szkole  i imprez 

informacyjnych. 

Starania o podj cie dzia a  korupcyjnych w sferze administracji publicznej koncentruj  

si  przede wszystkim na nast puj cych obszarach: 

 - zamówienia publiczne, 

 - dotacje, 

 - zezwolenia, koncesje, wydawanie warunków, 

 - dzia ania kontrolne i nadzorcze, 

 - informacje poufne. 
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Aby oceni  rozmiar zagro enia korupcj  charakterystycznego dla poszczególnych 

procedur i jednostek organizacyjnych, konieczne jest przeanalizowanie zagro e  

korupcyjnych i efektywno ci zabezpiecze  stosowanych w tej konkretnej jednostce, przy 

konkretnym stanowisku i w odniesieniu do wykonywanej tam pracy. 

Analiza taka stanowi warunek podj cia dzia a  hamuj cych korupcj , jak np. 

wzmocnienie odpowiedzialno ci kierownictwa, stosowanie zasady dwóch par oczu czy 

wprowadzenie regularnej rotacji personelu. Podejmowane dzia ania zapobiegaj ce 

korupcji powinny by  intensyfikowane wprost proporcjonalnie do stwierdzonego stopnia 

zagro enia. Tylko tak mo na zapewni  efektywno  podejmowanych kroków. 

Informowanie - szkolenie - kodeks zachowania 

Obok informowania i uwra liwiania pracowników poprzez systematyczne 

przeprowadzanie spotka  informacyjnych administracja powinna zaznajomi  ka dego 

pracownika z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym, a wi c obowi zuj cym 

kodeksem zachowania. 

Kodeks zachowania powinien s u y  pomoc  osobom zatrudnionym i chroni  je przed 

mimowolnym uwik aniem w korupcj . Powinien zawiera  konkretne wskazówki, jak 

w a ciwie si  zachowa  w sytuacjach zagro enia. 

Przepisy, zarz dzenia 

Powinien zosta  wprowadzony absolutny zakaz przyjmowania prezentów i przys ug o 

daj cej si  okre li  warto ci pieni nej. Tre  takiego przepisu powinna by  

przypominana pracownikom w regularnych odst pach czasowych (np. corocznie). 

Nale y równie  dok adnie kontrolowa  typ prac dodatkowych wykonywanych przez 

pracowników. Pozwolenie na takie dodatkowe zatrudnienie powinno by  udzielane tylko 

w wyj tkowych przypadkach. 
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Dot. B - dzia ania organizacyjne 

Rotacja personelu / rotacja zleceniobiorców 

Korupcja mo liwa jest w sytuacji nawi zania poufnych kontaktów mi dzy polityk , 

administracj  i osobami trzecimi. Wytworzeniu si  takiej sieci powi za  mo na 

zapobiec, stosuj c regularnie rotacj  pracowników. 

W ramach urz dów istnieje wiele struktur organizacyjnych, w których rotacja personelu 

stanowi odpowiedni rodek zapobiegaj cy korupcji. Na przyk ad, je li w jakiej  

jednostce organizacyjnej opracowywanie pewnych spraw administracyjnych przebiega 

zgodnie z zasad  przydzia u alfabetycznego lub rejonowego, taka cz sta rotacja 

pracowników mo e polega  na przydzieleniu im innej grupy liter lub innego rejonu. 

W ten sposób uniemo liwia si  nawi zanie wieloletniej znajomo ci mi dzy osob  trzeci  

a pracownikiem zajmuj cym si  jej spraw . Jednocze nie rozwi zanie takie pozwala 

ograniczy  zak ócenia w pracy spowodowane na przyk ad konieczno ci  wdro enia 

pracownika do nowych zada . 

Rotacja pracowników w ramach jednego wydzia u lub jednego obszaru zada  jest 

szczególnie efektywna i nale y do tych dzia a , które mo na przeprowadzi  do  

szybko. Ponadto mo na za o y , e rozwi zania takie nie tworz  dodatkowych kosztów. 

Je li jednak rotacja personelu nie jest mo liwa z przyczyn czysto merytorycznych - 

poniewa  brakuje na przyk ad pracowników z tymi samymi kwalifikacjami i ich 

przesuni cie mog oby spowodowa  utrat  lub niewykorzystanie istotnych kompetencji 

merytorycznych - nale y zastosowa  inne rodki kontroli, na przyk ad w oparciu o 

mo liwo ci informatyczne. 

Inn  metod  zapobiegania korupcji mo e by  równie  przeprowadzana w pewnych 

odst pach czasu wymiana zleceniobiorców. 

Post powanie przetargowe 

Wydatki nale y planowa  w taki sposób, aby zamówienia udzielane by y - na ile to jest 

mo liwe - w drodze otwartego post powania przetargowego. Trzeba przy tym zapewni  
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rozdzielenie zada  zwi zanych z przygotowaniem samego przetargu i zada  zwi zanych 

z wykonaniem (np. z rozliczeniem) zamówienia. 

Udzielenie zamówienia w drodze przetargu ograniczonego lub z wolnej r ki powinno 

stanowi  absolutny wyj tek. 

Przyczyny udzielania zamówienia z wolnej r ki lub w drodze ograniczonego 

post powania przetargowego powinny by  opisane w aktach sprawy, przy czym nale y 

ka dorazowo poda  konkretny powód takiej decyzji i powo a  si  na odpowiedni przepis 

dopuszczaj cy zastosowanie tego konkretnego trybu post powania. 

W kontek cie wymienionych poni ej zasad udzielanie zamówienia z wolnej r ki 

powinno zosta  uregulowane jako procedura jednolita. 

Zasady podstawowe. 

Udzielanie zamówie  z wolnej r ki jest dopuszczalne, kiedy spe nione s  nast puj ce 

warunki: 

 z okre lonych wzgl dów dane zlecenie mo e wykona  tylko jeden konkretny 

przedsi biorca; 

 przed udzieleniem zamówienia nie jest mo liwe dok adne okre lenie rodzaju i 

rozmiaru zlecenia; 

 nie da si  rozdzieli  niewielkiego zlecenia od udzielonego ju  wi kszego 

zamówienia tak, aby nie powsta a w ten sposób szkoda dla zleceniodawcy; 

 zamówienie powinno zosta  udzielone w trybie szczególnie pilnym; 

 po uniewa nieniu przetargu nieograniczonego lub ograniczonego ponowne 

przeprowadzenie procedury przetargowej nie rokuje wyniku, który mo na by 

zaakceptowa ; 

 zamówienie podlega przepisom o zachowaniu tajno ci 

lub  

 specyfika zamówienia b d  szczególne okoliczno ci usprawiedliwiaj  

rezygnacj  z przeprowadzenia otwartej procedury przetargowej. 

 



Lothar Mewes: Rozpozna  i zwalczy  korupcj  

Sport bez korupcji – mo liwo ci i instrumenty zwalczania i zapobiegania korupcji 248

W ka dym takim przypadku przyczyny wyboru procedury udzielenia zamówienia z 

wolnej r ki powinny by  opisane w aktach sprawy. 

Przy udzielaniu zamówienia z wolnej r ki nale y przestrzega  przepisowych warto ci 

progowych.  

Ryzyko z powodu zw oki, usuwanie usterek. 

W razie ryzyka poniesienia szkód przez ludno  lub wyst pienia strat gospodarczych dla 

kraju w wyniku zw oki, a tak e przy pojawieniu si  usterek, które uniemo liwiaj  

normalne funkcjonowanie budynku, nale y niezw ocznie podj  dzia ania w celu 

wyeliminowania takiego zagro enia.  

W takich przypadkach konieczne jest udzielenie zamówienia danej firmie bez 

uprzedniego formalnego zbierania ofert. Wysoko  zamówienia jest przy tym nieistotna, 

a umowa mo e zosta  zawarta na podstawie obowi zuj cej dla tego typu zlece  umowy 

ramowej. 

Naprawy i prace serwisowe o niewielkim zakresie po usuni ciu usterek. 

Je li w wyniku wykonania prac wymienionych w punkcie 2 konieczne jest 

przeprowadzenie napraw lub innych czynno ci nast pczych, niezb dnych dla dalszego 

funkcjonowania budynku, a firma usuwaj ca usterki lub wykonuj ca prace 

zapobiegaj ce powstaniu ryzyka z powodu zw oki przed o y a ju  ofert  na ich 

przeprowadzenie, konieczne jest zebranie przynajmniej dwóch dodatkowych ofert.  

Dotyczy to równie  udzielenia zamówienia z wolnej r ki na wykonanie prac 

serwisowych o niewielkim zakresie. 

Zamówienia udzielane firmom na podstawie umów ramowych (umowy roczne, umowy 

konserwatorskie) powinny by  w miar  mo liwo ci dokonywane losowo. 

Przy przetargu ograniczonym tylko i wy cznie jednostka przeprowadzaj ca przetarg 

dokonuje wyboru firm wezwanych do z o enia oferty. Wybór ten przeprowadzany jest w 

cis ej tajemnicy, tak aby nie dopu ci  do zmowy cenowej mi dzy firmami, do których 

wys ano zapytanie. 

Wszystkie przypadki udzielenia zamówienia nale y uj  w bazie danych (przy ich 

niewielkiej liczbie w ci gu roku wystarczy uj cie tabelaryczne). 
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Taka baza danych powinna by  tworzona co roku i obowi zkowo zawiera  nast puj ce 

dane: 

 numer udzielonego zlecenia (w kolejno ci), 

 tryb post powania, 

 data udzielenia zamówienia, 

 przy wielu nieruchomo ciach - nazwa w a ciwej nieruchomo ci, 

 projekt inwestycji budowlanej, 

 numer projektu, 

 zakres prac, 

 aktualna warto  zamówienia, 

 zamówienie podstawowe, 

 osoba odpowiedzialna za przygotowanie post powania, 

 zleceniobiorca, 

 adres zleceniobiorcy, 

 uwagi, 

 liczba zamówie  dodatkowych. 

 

Tak  baz  danych powinna zarz dza  jednostka organizacyjna nie uczestnicz ca w 

udzielaniu zamówie  publicznych (np. dzia  kontroli wewn trznej). Jednostce takiej 

trzeba przy tym zapewni  czasowo nieodleg y dost p do prawdziwych - 

niesfa szowanych - danych. Wyniki analizy bazy danych powinny by  przedk adane 

kierownictwu oddzia u. Analiza mo e by  ukierunkowana na ró ne kwestie, na 

przyk ad: 

 Jak du y jest udzia  poszczególnych trybów udzielania zamówie  w ich ogólnej 

liczbie? 

 Na jak  kwot  otrzyma y zamówienia indywidualne firmy? 

 Jak wysokie s  sumy zamówie  przy pojedynczych inwestycjach budowlanych? 

 Przy których inwestycjach budowlanych udzielane s  najcz ciej zamówienia 

dodatkowe? 
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Przy których projektach budowlanych wyniki przetargu ró ni  si  od warto ci 

szacunkowej zamówienia? 

 Czy oszacowaniem warto ci zamówienia zajmowali si  eksperci z zewn trz? 

 Czy eksperci ci podaj  zwykle warto ci szacunkowe wy sze ni  te 

zaproponowane w ofercie wygrywaj cej przetarg? 

 Przy korzystaniu z us ug architektów i in ynierów z zewn trz korzystne mo e 

okaza  si  uzupe nianie bazy danych o ich dane osobowe. 

 Który urz dnik udziela zamówie  którym firmom (przy zastosowaniu jakich 

trybów udzielania zamówienia)? 

W trakcie sprawdzania ofert pod wzgl dem formalnym i rachunkowym nale y zwróci  

szczególn  uwag  na to, czy istniej  elementy wskazuj ce na potencjaln  manipulacj  

lub zmow  cenow . 

Jednostka udzielaj ca zamówienia powinna ka dorazowo przygotowywa  i analizowa  

zestawienie cen ofertowych. 

Jawno  procedur administracyjnych  

Procedury administracyjne, a tak e zwi zane z nimi zalecenia i uwagi musz  dok adnie 

obrazowa  procesy decyzyjne, tak aby mo liwa by a ich rekonstrukcja oraz 

przyporz dkowanie konkretnej sprawy do konkretnego urz dnika. 

W tym celu niezb dne jest stosowanie si  do przepisów administracyjnych reguluj cych 

owe procedury. Nale y tak organizowa  prac  urz du, aby ju  poprzez wyra ny rozdzia  

kompetencji i ograniczenie uznaniowo ci pojedynczego pracownika hamowa  

rozprzestrzenianie si  korupcji. 

Jasne i jednoznaczne zasady post powania umo liwiaj  pracownikom - dla ich w asnego 

bezpiecze stwa - wykazanie stosowania przepisowych procedur administracyjnych. 

Dotyczy to zarówno dzia a  w adzy publicznej, jak i skarbowej. 
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Zasada dwóch par oczu 

Inn  barier  dla korupcji stanowi tak zwana zasada dwóch par oczu. Powinna by  ona 

stosowana zw aszcza przy spotkaniach poza urz dem, przy negocjacjach i podpisywaniu 

umów z osobami spoza administracji. Do przeprowadzenia takich czynno ci urz d 

powinien wytypowa  dwóch pracowników, aby ju  w za o eniu chroni  ich przed 

dzia aniami o charakterze korupcyjnym. 

Uzgodnienia ustne powinny by  niezw ocznie opisywane w aktach sprawy. 

Zlecenia p atnicze 

Aby nie u atwia  dzia a  korupcyjnych, nale y bezwzgl dnie rozdzieli  kompetencje 

wystawiania zlece  p atniczych i ich kontroli. 

Powo anie komórki szeroko rozumianego audytu wewn trznego 

O ile jednostka taka jeszcze nie funkcjonuje w strukturze urz du, nale y niezw ocznie 

powo a  do ycia komórk  audytu wewn trzego. 

Audyt wewn trzny przeprowadza w sposób niezale ny i obiektywny dzia ania kontrolne, 

a tak e wiadczy us ugi doradcze, których celem jest zwi kszenie efektywno ci 

dzia ania urz du oraz usprawnienie procedur i czynno ci administracyjnych. 

Systematyczna i ukierunkowana ocena efektywno ci zarz dzania ryzykiem, dzia ania 

systemu kontrolnego oraz samego procesu kierowania i nadzorowania pracy urz du 

u atwia wzmocnienie ka dego z tych obszarów zada . Komórka audytowa wspiera tym 

samym poszczególne wydzia y administracji w osi ganiu wyznaczonych celów 

Podlegaj c bezpo rednio kierownictwu urz du, jednostka audytowa przejmuje zadania 

nadzorcze, które - obok takich dzia a  jak przeprowadzanie kontroli nast pczych - 

obejmuj  równie  wypracowywanie i wdra anie mechanizmów kontrolnych o 

charakterze prewencyjnym. 

Tym samym audyt wspiera nadzór s u bowy i merytoryczny w wykonywaniu swoich 

obowi zków, a tak e kontroluje organizacj  i przebieg pracy urz du, przede wszystkim 
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poprzez sprawowanie bie cego i dora nego nadzoru nad Wewn trznym Systemem 

Kontroli. 

W porozumieniu z pe nomocnikiem do spraw zwalczania korupcji, ewentualnie przy 

braku takiego w strukturze urz du, to w a nie komórka audytu wewn trznego mo e 

przeprowadza  analiz  ryzyka, opracowywa  ogólne i konkretne koncepcje 

zapobiegania korupcji, a tak e wspiera  kierownictwo urz du przy ich wdra aniu. 

Je li zadania zwi zane z zapobieganiem korupcji nie zosta y powierzone wewn trznej 

komórce audytowej, powinno si  zagwarantowa  jej cis  wspó prac  z 

pe nomocnikiem do spraw zapobiegania korupcji. 

Dotychczasowa praktyka pokaza a jednak, e w czenie zapobiegania korupcji do 

podstawowych zada  audytu wewn trznego przynosi szczególnie dobre efekty. Mo na 

wi c za o y , e dzia ania takie w przysz o ci nale e  b d  do najwa niejszych zada  

audytu wewn trznego. 

Praca audytu wewn trznego opiera  si  powinna o wytyczne zawieraj ce nast puj ce 

punkty: 

 Podstawy prawne. 

 Aby audyt wewn trzny móg  skutecznie wype nia  swoje zadania, niezb dne s  

podstawy prawne. Podstawy takie powinny by  stworzone przez parlament lub 

w a ciwe organa administracji. 

 W a ciwo ci. 

Audyt wewn trzny jako wa ny element sprawowania funkcji kierowniczej podlega 

bezpo rednio kierownictwu jednostki. 

Audyt wewn trzny dzia a jako wewn trzny system kontroli administracyjnej. Podstaw  

dzia a  s  wytyczne s u bowe. 

Pracownikom audytu wewn trznego nale y zapewni  daleko id c  niezale no . 

Zarówno urz d, jak i sami audytorzy powinni zadba  o wyeliminowanie ewentualnego 

konfliktu interesów. Sprawy, które w jakim  wzgl dzie dotycz  pracownika audytu lub 

cz onków jego rodziny, powinny zosta  wy czone z zakresu wykonywanej przez niego 

kontroli. Dotyczy to równie  spraw, przy których z innych przyczyn istnieje obawa 

stronniczo ci. 
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Zadania. 

Audyt wewn trzny opracowuje atlas zagro e  pozwalaj cy oszacowa  ryzyko dla 

poszczególnych obszarów pracy urz du. Atlas zagro e  stanowi podstaw  do okre lenia 

priorytetów przy przeprowadzaniu kontroli wewn trznych. Powinien on by  na bie co 

uzupe niany oraz uwzgl dnia  aktualne zmiany w strukturze i podziale zada  w obr bie 

danej jednostki. 

Audyt wewn trzny przeprowadza kontrol  obszarów zada  pod wzgl dem: 

przestrzegania przepisów,  

 przestrzegania formalnych i materialnych zasad rachunkowo ci, 

 funkcjonalno ci i skuteczno ci wewn trznych systemów kontroli, 

 wype niania zada  zgodnie z zaleceniami,  

 przestrzegania i stosowania zasad gospodarno ci bud etowej. 

Audyt wewn trzny jest zawsze uprawniony do przeprowadzania kontroli dora nych. 

Ponadto kontrole audytowe pozwol  stwierdzi  nieprawid owo ci wynikaj ce z 

niedbalstwa, ra cego zaniedbania lub umy lnego dzia ania pracowników administracji 

b d  osób trzecich,. Kontrole te pozwol  tak e opracowa  propozycje zmian, dzi ki 

którym b dzie mo na wykluczy  manipulacje przy procedurach s u bowych lub 

zmniejszy  ich prawdopodobie stwo. Je li audytorzy powezm  podejrzenie, e 

pope niono czyn karalny, sprawa przekazywana jest specjalnej grupie do zwalczania 

korupcji lub innym w a ciwym osobom, które od tej pory prowadz  dochodzenie i 

dalsze czynno ci kontrolne. 

Audytor przeprowadza kontrole zgodnie z uznaniem i jest bezstronny przy 

wykonywaniu swoich zada . Nie przyjmuje te  adnych polece  ze strony 

kontrolowanej jednostki.  

Uprawnienia pracowników audytu wewn trzego 

Pracownicy audytu wewn trznego nie podlegaj  adnym ustawowym ograniczeniom w 

kwestii prawa do wgl du w dokumentacj , prawa do informacji, przeprowadzania 
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kontroli, sprawozdawczo ci czy kontroli wynikowej. Przy przeprowadzaniu kontroli 

maj  w ka dej chwili prawo do: 

 wchodzenia do pomieszcze  s u bowych,  

 otwierania szaf z aktami i biurek oraz innych schowków i pojemników (za 

wyj tkiem prywatnych), a tak e do otwierania korespondencji s u bowej,  

 kontroli akt w dziale personalnym oraz celowego wgl du w akta konkretnych 

pracowników, o ile jest to konieczne dla celów przeprowadzanej kontroli, 

 wgl du - z pozwoleniem kierownictwa jednostki - w procedury obj te klauzul  

tajno ci, 

 wgl du we wszystkie post powania administracyjne i sporz dzania kopii 

przynale nej dokumentacji, 

 uzyskania informacji dotycz cych spraw s u bowych, 

 zadawania pyta  pracownikom, 

 dost pu do elektronicznych no ników danych i przechowywanych tam 

informacji oraz korzystania z nich do celów kontrolnych (w odniesieniu do 

danych osobowych obowi zuj  przepisy maj ce zastosowanie do akt 

osobowych). 

O ile jest to konieczne do celów kontrolnych, audytor ma prawo wydawania polece  

s u bowych wszystkim pracownikom kontrolowanej jednostki administracyjnej. 

Wydanie polecenia s u bowego nale y wcze niej uzgodni  z bezpo rednim prze o onym 

danej jednostki. 

Wspó praca. 

Wszyscy pracownicy administracji s  zobowi zani do wspó pracy z audytem 

wewn trznym. Pozytywny odbiór administracji przez obywateli wp ywa korzystnie na 

wizerunek ca ej administracji. 

Audyt wewn trzny pe ni nie tylko funkcj  kontroln , ale i doradcz . Ka dy pracownik 

ma prawo - z pomini ciem drogi s u bowej - zwróci  si  bezpo rednio do audytorów w 

celu przekazania im informacji lub zasi gni cia porady. 
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Nale y zacie nia  wspó prac  i intensyfikowa  wymian  do wiadcze  oraz przep yw 

informacji mi dzy jednostkami audytowymi w innych organach administracji publicznej 

oraz organach cigania. 

Kierownictwo i pracownicy audytu wewn trznego informuj  kierownictwo oraz 

pracowników swojego organu administracyjnego o aktualnym stanie wiedzy i oferuj  

szkolenia w celu jej upowszechnienia.  

Szkolenie. 

Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy jednostki audytowej powinni wci  uzupe nia  

swoj  wiedz  poprzez uczestniczenie w odpowiednich szkoleniach. Równie  tu 

niezwykle wa na jest wymiana do wiadcze  mi dzy jednostkami audytowymi ró nych 

organów administracji. 

 Ombudsman (m  zaufania) i elektroniczny system zbierania informacji  

Warunkiem skutecznego, represyjnego zwalczania korupcji jest wiedza o jej 

wyst pieniu. Poniewa  korupcja jest niezwykle trudna do wykrycia „od zewn trz”, 

cz sto wiele zale y od informacji udzielanych przez osoby wywodz ce si  z danych 

kr gów, znaj ce dzia anie danej jednostki administracyjnej od rodka. Osoby takie 

decyduj  si  na udzielenie wskazówek z poczucia praworz dno ci, b d  kieruj  si  

innymi pobudkami natury prywatnej.  

W wielu przypadkach informatorzy chc  jednak pozosta  anonimowi, poniewa  po 

ujawnieniu posiadanych informacji - jak pokazuje do wiadczenie - poddawani s  cz sto 

mobbingowi. Czasem dochodzi nawet do zwolnienia ich z pracy. Instytucja 

ombudsmana i elektroniczny system zbierania informacji pozwalaj  zapewni  

informatorom anonimowo , jednocze nie umo liwiaj c nawi zanie z nimi dialogu, a 

nie tylko jednorazowego kontaktu. 
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 Ombudsman (m  zaufania) 

Transparency International - Deutschland e.v., najwa niejsze, politycznie niezale ne 

stowarzyszenie po ytku publicznego, skupiaj ce ludzi z ca ego wiata, których celem 

jest ogólno wiatowa walka z korupcj , tak formu uje zadania ombudsmana: 

Warunkiem skutecznego, represyjnego zwalczania korupcji w drodze represji jest 

wiedza o przypadkach jej wyst powania. Poniewa  wykrycie korupcji przez osoby spoza 

danych kr gów jest niezwykle trudne, cz sto wiele zale y od informacji udzielanych 

przez osoby wywodz ce si  ze struktur dotkni tej ni  instytucji. Osoby takie dzia aj  z 

poczucia praworz dno ci lub tez kieruj  si  innymi pobudkami natury prywatnej.  

Informatorzy w wielu przypadkach pragn  jednak zachowa  anonimowo . […] 

Instytucja ombudsmana pozwala zapewni  takim osobom anonimowo . 

W kontek cie ró norodnych zobowi za  prawnych oraz d e  do zwalczania korupcji i 

innych przest pstw gospodarczych takie - zalecane przez Transparency International i 

innych niezale nych ekspertów - profesjonalne dzia anie prewencyjne, jak powo anie 

instytucji ombudsmana, ma ogromne znaczenie. 

Ombudsman jako niezale ny partner jest do dyspozycji pracowników, ale tak e 

petentów, dostawców i wszystkich tych, którzy podejrzewaj  korupcj  i chc  podzieli  

si  swoj  wiedz . Ombudsman to niezale ny adwokat. Poniewa  zwi zany jest 

tajemnic  zawodow  i ma prawo do odmowy sk adania zezna , osoba powierzaj ca mu 

informacje nie musi obawia  si  konsekwencji zawodowych czy prywatnych.  

Tylko za wyra n  zgod  informatora informacje te przekazywane s  organom 

dochodzeniowym (prokuraturze i policji). Na szczególne podkre lenie zas uguje fakt, e 

ju  samo nawi zanie kontaktu z ombudsmanem jest chronione tajemnic . Informator nie 

ponosi te  adnych kosztów. 

W przeciwie stwie do niezale nego m a zaufania pe nomocnik do spraw zwalczania 

korupcji umiejscowiony w strukturze danej instytucji by by generalnie zobowi zany do 

ujawnienia wszystkich - równie  tych powierzonych mu w tajemnicy - informacji. 

Ponadto mo liwe jest anonimowe nawi zanie kontaktu z ombudsmanem, co równie  

zmniejsza barier  u osób pragn cych przekaza  mu posiadane informacje. 
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Elektroniczny system zbierania informacji 

Innym sposobem na zagwarantowanie anonimowo ci informatora przy jednoczesnym 

nawi zaniu sta ego z nim kontaktu jest korzystanie z elektronicznego systemu zbierania 

informacji. System taki z powodzeniem stosowany jest dzi  przez Dolnosakso ski 

Krajowy Urz d Kryminalny, kolej niemieck , a tak e w Kongo, gdzie sfinansowany 

zosta  przez Uni  Europejsk . 

rodek ten umo liwia nawi zanie kontaktu elektronicznego mi dzy informatorem a 

jednostk  zwalczaj c  korupcj , przy czym i tutaj informatorowi gwarantuje si  

anonimowo . 

Opisane powy ej metody i instrumenty stanowi  pomoc w skutecznym zwalczaniu 

korupcji. S u  wypracowaniu i wdro eniu takich rozwi za  systemowych, które 

pozwol  ochroni  obywateli przed nieposkromion  chciwo ci  pojedynczych osób. 

Korupcja szkodzi gospodarce opartej o uczciw  konkurencj  i niszczy wiar  obywateli 

w uczciwo  i sprawno  pa stwa. 

Dlatego te  to w a nie pa stwo powinno do o y  wszelkich stara , aby wykorzysta  

wszystkie dost pne rodki i zapanowa  nad korupcj . 
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Holger-Michael Arndt,  

urodzony w 1971 r. jest adwokatem oraz mediatorem kancelarii prawniczej „Arndt und 

Schmitt in Düsseldorf, München und Berlin”. Ju  podczas studiów w Getyndze, 

Krakowie i Spirze (Speyer) w centrum jego zainteresowania znalaz o si  prawo 

europejskie. Od 2003 r. jego praca zawodowa zwi zana jest przede wszystkim ze 

szkoleniem, kszta ceniem i doskonaleniem zawodowym szczebla kierowniczego 

urz dów krajów zwi zkowych i urz dów federalnych oraz urz dów w Polsce, 

Luksemburgu, Serbii i Republice Macedonii. W chwili obecnej pe ni w Warszawie 

funkcj  doradcy d ugookresowego projektu twinninowego Unii Europejskiej 

„Improvement of the anticorruption activities in Poland“. Od 2009 r. przejmie 

odpowiedzialno  za dzia  „zarz dzanie uczciwo ci ” w Akademii Zrzeszenia 

Niemieckich Urz dników Mianowanych. 

Holger-Michael Arndt jest cz onkiem zarz du Instytutu Analiz Prospektywnych, tow. 

zarejestr. oraz cz onkiem grupy niezale nych prelegentów Komisji Europejskiej 

„teamEurope”. Ponadto dzia a spo ecznie w Transparency International. 

Anna Bugla,  

policja we Wroc awiu.

Jerzy Chromik, 

urodzony w 1956 r., dziennikarz sportowy od 1982 r. Jest znany z licznych sensacyjnych 

reporta y oraz z wywiadu z Dariuszem Dziekanowskim, najlepiej op acanym polskim 

pi karzem lat 80., w którym ujawnia prawd  o klubach pi karskich w PRL. By

konsultantem i wspó autorem scenariusza filmu Janusza Zaorskiego „Pi karski poker” 

(1988), który powsta  w oparciu o przypadki korupcji w polskiej lidze. By

korespondentem w czasie Mistrzostw Europy w 1988 r., 1992 r. oraz 1996 r. i podczas 

Mistrzostw wiata w 1990 r. W chwili obecnej jest dziennikarzem sportowym TVP. 
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Jerzy Eliasz, 

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i podyplomowych studiów 

na Wydziale Mechanicznym Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Doktor 

nauk o kulturze fizycznej z zakresu biomechaniki sportu (1995).  

Trener klasy mistrzowskiej w pi ce r cznej, wspó pracuj cy z m skimi reprezentacjami 

Polski wszystkich kategorii wiekowych. Autor i wspó autor ponad 100 publikacji 

naukowych i popularnonaukowych z zakresu teorii treningu sportowego, pi ki r cznej, 

biomechaniki sportu i medycyny lotniczej.  

W latach 2002-2005 Sekretarz Generalny i Dyrektor sportowy Zwi zku Pi ki R cznej w 

Polsce (ZPRP).  

Delegat Europejskiej Federacji Pi ki R cznej (EHF) i ZPRP oraz cz onek Komisji 

Metodycznej EHF odpowiedzialny za sport m odzie owy, szkolny i powszechny. 

Cz onek Zarz du Zwi zku Pi ki R cznej w Polsce. 

Obecnie Zast pca Dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i M odzie owego 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Andrzej Gaberle, 

urodzony w 1937; uko czy  prawo i socjologi  na Uniwersytecie Jagiello skim; w 

latach 1979-2006 Kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiello skiego, 

obecnie profesor Krakowskiej Szko y Wy szej im.A.Frycza-Modrzewskiego; 

specjalizuje si  w kryminologii i procedurze karnej, autor 10 ksi ek i ok.120 publikacji 

naukowych z tych dziedzin; stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta i 

Fundacji im. Maxa Plancka; pose  na Sejm II Kadencji (1993-1997). 

Hans Wilhelm Gäb, 

urodzony w 1936 r., mieszka w Eppstein ko o Frankfurtu nad Menem; doradca 

przedsi biorstw i prezes Fundacji Niemiecka Pomoc dla Sportu. Absolwent prawa, 

filozofii i historii. Pracowa  jako redaktor i niezale ny dziennikarz; w roku 1968 za o y
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Auto Zeitung. W roku 1973 obj  kierownictwo dzia u prasowego Zak adów Forda 

cz onkiem Kolonii obejmuj c funkcj  cz onka zarz du. W roku 1981 Gäb przeszed  do 

Adam Opel AG, gdzie w roku 1997 zosta  cz onkiem, a nast pnie przewodnicz cym

rady nadzorczej. Jako zawodnik reprezentacji narodowej i wielokrotny mistrz tenisa 

sto owego do  wcze nie zacz  spo ecznie udziela  si  na rzecz sportu, obejmuj c

funkcje prezesa Niemieckiego Zwi zku Tenisa Sto owego i Europejskiej Unii Tenisa 

Sto owego, cz onka kuratorium Niemieckiej Pomocy dla Sportu i cz onka prezydium 

Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego. Od roku 2005 Gäb przewodniczy tak e radzie 

nadzorczej spó ki Deutsche - Sport  -Marketing - GmbH. Ponadto jest za o ycielem 

zwi zków „Sportowcy na rzecz oddawania organów” (Sportler für Organspende) i 

„Pomoc dzieciom - transplantacja organów” (Kinderhilfe Organtransplantation). 

Barbara Karolczak-Biernacka, 

jest psychologiem, autork  ponad 200 publikacji, nauczycielk  akademick , ekspertem z 

zakresu metodologii oraz badaczk . Prowadzi a szeroko zakrojone projekty badawcze w 

zakresie psychologii oraz psychologii spo ecznej, które dotyczy y wp ywu spo ecznego 

(praca doktorska), postaw i oceny przest pstw (ksi ka opublikowana w roku 1985), 

zachowania sportowców w trudnych sytuacjach (praca habilitacyjna; ksi ka 

opublikowana w roku 1986), l ku i stresu, agresji w sporcie, postrzegania spo ecznego, 

zagadnie  systemu spo ecznego i mechanizmów wspó zawodnictwa. Uczestniczy a w 

licznych projektach badawczych dotycz cych igrzysk olimpijskich i reprezentacji 

narodowej, mi dzy innymi w projekcie dotycz cym polskiej reprezentacji pi karskiej 

przed mistrzostwami wiata w Monachium. Jest absolwentk  Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (Wydzia

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), specjalizuj c  si  w psychologii sportu i 

psychologii spo ecznej.  

Jej publikacje zawieraj  mi dzy innymi artyku y w „International Journal of Sport 

Psychology” (Cultural Progress. Athletics and Psychology. Toward Prognosis, Rome 

1982 r., 1; Anxiety and Stress in Sport. A Tentative Theoretical Reflection, Rome 1986 r., 
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5; Professional Context of Sport Activities, Rome 1987 r., 18/7/). Jest autork  testu 

dotycz cego l ku przed startowego.  

Obecnie zajmuje si  zagadnieniami sportowymi i problemami spo ecznymi, mi dzy 

innymi korupcj , badaj c powi zania mi dzy sportem a innymi obszarami dzia alno ci 

ludzkiej.  

Obecnie zajmowane stanowisko: profesor, Wy sza Szko a Gospodarki Euroregionalnej, 

Polska.  

Urszula Jankowska,  

urodzona w 1955 r.; uko czy a Akademi  Wychowania Fizycznego i Trenerskie Studia 

Podyplomowe w Warszawie, obecnie Radca Generalny w Ministerstwie Sportu i 

Turystyki, zast pca szefa Misji Olimpijskiej na Igrzyskach XXVII Olimpiady w Sydney 

w 2000 r. i w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 r., dwukrotnie szef 

Misji na Festiwalach M odzie y Europy w sportach zimowych w Monthey 2005 r. i Jaca 

2007 r.. W latach 1979 - 93 trenerka kadry narodowej y wiarzy szybkich juniorów i 

asystentka trenera kadry narodowej seniorów, 1993 - 1997 r. pracownik naukowo - 

dydaktyczny w Katedrze Metodyki AWF w Warszawie. Cz onek Rady Programowej 

kwartalnika „Forum Trenera”. Wspó autorka dwóch albumów sportowych, podr cznika 

metodyczno-szkoleniowego dla short-tracku i wielu artyku ów w pismach 

specjalistycznych. S dzia g ówny sportowy Mi dzynarodowej Unii y wiarskiej. 

Wolontariusz w Olimpiadach Specjalnych od 1987 r. 

Dr Rainer Koch, 

urodzony 18 grudnia 1958 r. w Kilonii. Od 1964 r. mieszka w Poing niedaleko 

Monachium. onaty, ojciec pi tnastoletniej córki. S dzia Wy szego S du Krajowego w 

Monachium. Od listopada 2004 r. dr Koch piastuje stanowisko prezydenta Bawarskiego 

Zwi zku Pi ki No nej, a od 1990 r. dzia a w arbitra u sportowym Niemieckiego 

Zwi zku Pi ki No nej (DFB). Jako przewodnicz cy S du Sportowego DFB (od 1998 r. 
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do 2007 r.) dr Koch przyczyni  si  walnie do wyja nienia skandalu korupcyjnego wokó  

osoby arbitra Roberta Hoyzera. Od 2002 r. jest cz onkiem Komisji Dyscyplinarnej 

UEFA, a od 2007 r. jest wiceprezydentem DFB ds. Kwestii prawnych i statutowych. 

Dr Koch zajmowa  si  amatorsko s dziowaniem meczów ligi bawarskiej i uzyska  w 

1982 r. licencj  trenersk  B. w latach 1987-1990 dr Rainer Koch prowadzi  jako trener 

dru yn  m odzie ow  klubu FC Falke Markt Schwaben. 

Hans Leyendecker, 

urodzony w 1949 r.; szef dzia u politycznego w redakcji dziennika „Süddeutsche 

Zeitung”. Wyró nienia i nagrody krajowe i zagraniczne; ostatnio nagroda Ericha 

Fromma, któr  otrzyma  wspólnie z Heribertem Prandtlem. Leyendecker przez prawie 

dwadzie cia lat pisa  dla tygodnika informacyjnego „Der Spiegel”, zanim w roku 1997 

przeszed  na sta e do „Süddeutsche Zeitung”. Od pocz tku lat osiemdziesi tych zajmuje 

si  problematyk  korupcyjn , zosta  nazwany kronikarzem wielu niemieckich afer. Sam 

lub we wspó pracy z innymi dziennikarzami wykry  sprawy Flick’a, Lambsdorffa, 

Späth’a i Kohla. 

Wybrane publikacje: „Die Korruptionsfälle - wie unser Land im Filz versinkt“ (2003 r.) 

[Skandale korupcyjne - czyli o tym, jak nasz kraj pogr a si  w bagnie t um.], „Die 

Lügen des Weißen Hauses (2004 r.)” [K amstwa Bia ego Domu t um.] 

Wolfgang Maennig, 

jest profesorem ekonomii politycznej, zajmuje si  w szczególno ci polityk  gospodarcz  

na wydziale nauk ekonomicznych Uniwersytetu Hamburskiego. Uprzednio kierowa  

wydzia em ekonomii politycznej na E.A.P Paris-Oxford-Berlin-Madrid. Stopie  doktora 

oraz habilitacj  uzyska  na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W tym czasie 

przebywa  zawodowo oraz w celach naukowych mi dzy innymi w Mi dzynarodowym 

Funduszu Walutowym w Waszyngtonie oraz w Deutsche Bundesbank. Ponadto 

prowadzi  go cinnie wyk ady na American University w Dubaju oraz na uniwersytetach 
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Stellenbosch (RPA) oraz Istanbu  i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratys awie. 

Wolfgang Maennig pe ni  wzgl. pe ni funkcj  doradcy spó ek realizuj cych starania o 

przyznanie organizacji Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 2000 r., w Lipsku w 2012 r. 

oraz w Monachium w 2018 r. Jest te  autorem licznych ekspertyz odno nie masowych 

imprez sportowych jak maratony czy wi ta gimnastyki.  

Wolfgang Maennig zdoby  mistrzostwo olimpijskie we wio larstwie (ósemka ze 

sternikiem) w Seulu w 1988 r. Podczas Igrzysk Olimpijskich w 1984 r. w Los Angeles 

zaj  czwart  lokat  w czwórkach ze sternikiem. Od 1995 r. do 2001 r. pe ni  funkcj  

przewodnicz cego Niemieckiego Zwi zku Wio larskiego. Za swoje zas ugi dla Ruchu 

Olimpijskiego otrzyma  w 2000 r. z r k przewodnicz cego MKOL-u, S.E.J.A. 

Samarancha oraz prezydenta Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego, prof. Waltera 

Trögera, Order Olimpijski. 

Tadeusz Olsza ski, 

dziennikarz "Polityki", t umacz literatury w gierskiej. Urodzi  si  w Stanis awowie, 

matur  zdawa  w Opolu, studia dziennikarskie uko czy  w Warszawie. W swojej 

twórczo ci zajmowa  si  tematyk  sportow . Osobi cie obserwowa  i relacjonowa  sze  

igrzysk olimpijskich - od Rzymu (1960 r.) po Moskw  (1980 r.) - oraz dwa mundiale 

(Hiszpania i Meksyk 1982 r. - 86 r.). O tych wydarzeniach napisa  15 ksi ek, w tym 

nagrodzone Wawrzynami Olimpijskimi "Magi  igrzysk" oraz "Osobist  histori  

olimpiad". Przet umaczy  z w gierskiego na polski 40 powie ci i dramatów, napisa  

sze  ksi ek o W grzech. W latach 1990 - 94 by  korespondentem Radia i TVP na 

W grzech i w Jugos awii. Swoje do wiadczenia i obserwacje upami tni  tomem 

reporta y o wojnie na Ba kanach pt "Mój brat ci  zabije!". 

Lothar Mewes, 

Lothar Mewes kieruje referatem w Departamencie Urbanistyki Senatu miasta i kraju 

zwi zkowego Berlina. Jest równie  doradc  krajowych i zagranicznych instytucji oraz 
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organizacji w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji oraz audytu budów. W 

zwi zku z tymi zagadnieniami organizuje tak e szkolenia i treningi dla pracowników. 

Jako niezale ny doradca specjalizuje si  przede wszystkim w rozpoznawaniu korupcji w 

zwi zku z projektami budowlanymi.  

Dr. Oliver Pragal, 

Master of Laws (Uniwersytet Kapsztad), prowadzi Hamburgu samodzieln  kancelari  

adwokack  specjalizuj c  si  w sprawach karnych na terenie ca ej RFN, g ównie z 

zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego. Ponadto wiadczy us ugi jako 

adwokat zaufania w ramach zapobiegania przest pstwom gospodarczym oraz w doradza 

ramach dzia a  prewencyjnych przedsi biorstwom w kwestiach zwi zanych z realizacj  

polityki compliance. Od pocz tku swojej pracy nad dysertacj  doktorsk  „Korupcja w 

sektorze prywatnym (§ 299 KK)” w Bucerius Law-School w 2002 r. w centrum 

zainteresowania dr. Pragala znajduj  si  aspekty karnoprawne korupcji i przest pczo ci 

gospodarczej oraz zagadnienia zwi zane z zapobieganiem tym przest pstwom. Dr Pragal 

jest autorem licznych publikacji oraz prowadzi regularnie wyk ady w przedmiotowym 

zakresie. 

Thomas Rütten, 

kieruje dzia em audytu wewn trznego Federalnego Urz du Administracji i odpowiada za 

dzia ania zapobiegaj ce korupcji oraz za sprawy zwi zane ze sponsoringiem. Uprzednio 

by  pracownikiem referatu Federalnego Urz du Administracji zajmuj cego si  

wspieraniem sportu wyczynowego i prowadzi  w jednostkach otrzymuj cych subwencje 

od Federalnego Ministerstwa Spraw Wewn trznych kontrole jako ci zarz dzania. 

Sylvia Schenk,  

urodzona w 1952 r., pracuje jako adwokat w kancelarii Schmalz Rechtsanwälte, 

Frankfurt nad Menem. W centrum jej zainteresowania znajduj  si  prawo sportowe i 
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prawo o spó kach handlowych oraz zagadnienia zwi zane z polityk  compliance. 

Uprzednio sprawowa a przez 12 lat funkcj  radnej miasta Frankfurt nad Menem i by a 

odpowiedzialna za infrastruktur  sportow  oraz dotowanie sportu. Po zako czeniu 

kariery sportowej w lekkiej atletyce (udzia  w Igrzyskach Olimpijskich 1972 r.) p. 

Schenk dzia a a spo ecznie w Niemieckiej Federacji Sportu jako przewodnicz ca 

Komisji Prawnej, w Niemieckim Komitecie Olimpijskim jako cz onkini prezydium, w 

Zwi zku Kolarstwa Niemieckiego jako prezydent oraz jako cz onkini Komitetu 

Wykonawczego w Mi dzynarodowej Unii Kolarskiej UCI. Od 2007 r. piastuje 

stanowisko s dziego Mi dzynarodowego Trybuna u Arbitra owego ds. Sportu CAS oraz 

przewodnicz cej niemieckiej sekcji walcz cej z korupcj  organizacji pozarz dowej 

Transparency International. 

Uwe Schmidt, 

urodzony w 1947 r., nadinspektor policji kryminalnej w stanie spoczynku, kierowa  do 

maja 2008 r. w Krajowym Urz dzie Kryminalnym Berlina wydzia em ds. zwalczania 

przest pczo ci gospodarczej, kwalifikowanej przest pczo ci zorganizowanej, korupcji, 

przest pstw pope nianych przez funkcjonariuszy publicznych, przest pczo ci przeciwko 

rodowisku. Kierowany przez niego wydzia  zajmowa  si  ponadto prowadzeniem 

dochodze  finansowych (pranie pieni dzy oraz odzyskiwanie mienia). Autor pracowa  

przesz o 38 lat w wyspecjalizowanym pionie policji kryminalnej i posiada nie tylko 

teoretyczne, ale równie  praktyczne do wiadczenie w zwalczaniu korupcji a  po 

szczebel polityczny.   

Peter Seele, 

zajmuje si  w kancelarii consultingowej Markus PINS und Partner doradzaniem 

organizacjom w zakresie szkole  i treningu dla pracowników, zapobiegania korupcji 

oraz etyki i odpowiedzialno ci spo ecznej biznesu (Corporate Social Responsibility). Peter 

Seele jest assistant professor Centrum Religii, Polityki i Ekonomii na Uniwersytecie w 
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Bazylei. Uprzednio pracowa  jako dyrektor ds. naukowych w Center for Responsibility 

Research (CRR) w Essen oraz jako doradca ds. przedsi biorstw we Frankfurcie nad 

Menem z do wiadczeniem w zakresie profit i non-profit. 

Zygmunt Skierawski, 

policja we Wroc awiu. 

Andrzej Strejlau, 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, mgr wychowania 

fizycznego, trener klasy mistrzowskiej w pi ce no nej. Wieloletni wyk adowca w 

Akademii Wychowania Fizycznego i Szkole Trenerów Polskiego Zwi zku Pi ki No nej. 

Wybitny szkoleniowiec, trener reprezentacji Polski juniorów i m odzie owców do lat 23 

w latach 1968-75. Drugi trener reprezentacji narodowej w pi ce no nej na Igrzyskach 

Olimpijskich w Monachium 1972 r. (medal z oty) i w Montrealu w 1976 r. (medal 

srebrny) i na Mistrzostwach wiata w RFN w 1974 r. (medal br zowy). Trener dru yn 

klubowych w Polsce, Grecji, Islandii i Chinach. 

Jens Weinreich, 

urodzony w 1965 r., mieszka w Wandlitz. Kierownik dzia u sportowego dziennika 

Berliner Zeitung. W 2005 r. otrzyma  Nagrod  Stra nika Prasy Codziennej 

(Wächterpreis der deutschen Tagespresse). Absolwent studiów dziennikarskich w 

Lipsku. Na pocz tku lat 90 pracowa  jako niezale ny dziennikarz dla wszystkich agencji, 

po czym w 1996 r. podj  prac  w Berliner Zeitung. Ekspert w sprawach 

mi dzynarodowej polityki sportowej. Relacjonowa  zmagania podczas siedmiu Igrzysk 

Olimpijskich, by  sprawozdawc  na 16 sesjach MKOL, licznych mistrzostwach wiata 

(pi ka no na, lekka atletyka, p ywanie) oraz kongresach. Jako autor i re yser mia  piecz  

nad realizacj  w latach 2003/2004 powsta ych w mi dzynarodowej koprodukcji czterech 

godzinnych dokumentów na temat pi ki no nej, które by y wy wietlane w ponad 
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dwudziestu krajach. Jego film dokumentalny o „The Untouchable”, portret prezydenta 

FIFA Josepha Blattera, zosta  nominowany przez telewizj  szwedzk  SVT do udzia u w 

festiwalu „Prix Europa” 2005 r. Jens Weinreich dzia a równie  w wielu instytucjach 

kszta c cych dziennikarzy. W grudniu 2005 r. za o y  wraz z innymi dziennikarzami 

organizacj  dziennikarzy sportowych „das sportnetzwerk”.  

Publikacje (wybór): Olympia - Informator (Informator olimpijski) (1991); Muskelspiele 

(Gra musku ów) (1996 r.); Das Milliardenspiel (Gra warta miliardy) (1998 r.); Der 

olympische Sumpf (Olimpijskie bagno) (2000 r.); Operation 2012 (Operacja 2012 r.) 

(2004 r.). 

Dr. Thomas Wurm, 

Mag. rer. publ. jest prawnikiem (adwokat prawa pracy) oraz naukowcem z dziedziny 

administracji. Od 1998 r. pracuje w Akademii Zrzeszenia Niemieckich Urz dników 

Mianowanych w Bonn. Jest autorem publikacji z zakresu zwalczania korupcji. Od wielu 

lat doradza urz dom w Niemczech i w innych krajach europejskich w kwestiach 

zwi zanych z wprowadzeniem w ycie koncepcji dzia a  prewencyjnych. Innym 

istotnym elementem jego aktywno ci zawodowej s  skierowane do pracobiorców 

dzia ania szkoleniowe i uczulaj ce na negatywne zjawiska. 
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