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Szanowna Pani Minister! 

W ostatnim czasie grupa sędziów piłkarskich z całego kraju postanowiła nagłośnić serię ataków na 

arbitrów podczas zawodów sportowych na różnych poziomach rozgrywek piłkarskich. W mediach 

społecznościowych oraz portalach internetowych stopniowo zaczęły pojawiać się artykuły potępiające 

owe zachowania, które nie mają nic wspólnego ze sportowym duchem gry. W odpowiedzi powstała 

akcja #SzacunekDlaArbitra, w którą zaangażowali się czołowi sędziowie i sportowcy w Polsce. 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa arbitrów musi rozpocząć się od zmian systemowych w 

Ministerstwie Sportu oraz Polskim Związku Piłki Nożnej. W pierwszej kolejności należałoby 

rozpocząć akcje edukacyjne, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom podczas zawodów. Ważną 

kwestią jest także nieuchronność poddania karze boiskowych przestępców i wiążąca się z tym 

skuteczna akcja społeczna. W tym celu niezbędne jest edukowanie sędziów o konieczność zgłaszania 

każdej sytuacji, tak aby Komisje Dyscyplinarne Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej mogły 

egzekwować odpowiednie kary. 

Na poziomie prawnym należałoby rozważyć możliwość nadania sędziom piłkarskim na specjalnych 

warunkach statusu funkcjonariusza publicznego. Kwestię związaną z bezwzględnym ściganiem z 

urzędu w sprawie naruszenia nietykalności oraz średniego uszczerbku na zdrowiu należy przemyśleć 

w kontekście wprowadzenia rozwiązania pośredniego w postaci ścigania na wniosek 

pokrzywdzonego. 

W świetle przedstawionych informacji zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) uprzejmie proszę Panią Minister 

o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Jakie działania podejmuje ministerstwo w celu poprawy bezpieczeństwa sędziów piłki nożnej 

oraz innych dyscyplin sportowych podczas wykonywania obowiązków służbowych podczas 

zawodów sportowych? 

2. Czy ministerstwo podejmuje działania edukacyjne wobec zawodników, działaczy i 

najmłodszych sportowców, aby zapobiegać atakom werbalnym oraz fizycznym na arbitrów, 

które są w najwyższym stopniu sprzeczne ze sportowym duchem? Jeżeli tak, proszę o 

wskazanie tych działań. W przeciwnym wypadku proszę o uzasadnienie stanowiska. 

3. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie zmian dotyczących nadania sędziom piłkarskim 

statusu funkcjonariusza publicznego albo podmiotu korzystającego z ochrony prawnej 

przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego? Jeżeli tak, proszę o informację, na jakim 

etapie są prace nad zmianami w tym zakresie. Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie stanowiska. 

Łączę wyrazy szacunku 

Michał Jaros, Poseł na Sejm RP 


