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Sędziowie coraz częściej w ogóle nie zgłaszają aktów agresji. Z obawy, że spotkają ich 

dodatkowe przykrości. Albo ze strachu przed zemstą. 

Rafał Stec: Złożyłeś w Senacie petycję o ustawowe objęcie sędziów – we wszystkich 

sportach, ale inspiracją była sytuacja piłkarskich – specjalną ochroną prawną. Żeby 

przemoc wobec nich prokuratura ścigała z urzędu jak w przypadku funkcjonariuszy 

publicznych. Jest aż tak źle? 

Rafał Rostkowski*, były sędzia międzynarodowy: Nie pytałbyś, gdybyś posłuchał opowieści 

sędzi, do której trener podczas meczu wrzeszczał: „Ty kur** je**na", „Do garów, szmato" 

i „Za**bię cię". Podkreślam: trener, nie chamski kibic. A to tylko jeden z wielu drastycznych 

incydentów z ostatnich tygodni. 

Przeciętny kibic słyszy o problemie rzadko, przy spektakularnych okazjach, jak kazus Howarda 

Webba, który podyktował rzut karny przeciw Polsce podczas Euro 2008, a potem Bogu ducha 

winnego angielskiego listonosza o tym samym imieniu i nazwisku zalały pogróżki wysyłane 

z naszego kraju. Ewentualnie pamięta się słynne zdjęcie zakrwawionego Andersa Friska, który 

podczas meczu Ligi Mistrzów został trafiony monetą, a następnie, gdy Romę ukarano 

walkowerem, dostał tyle pogróżek, że postanowił zakończyć karierę. 

Mną powoduje przed wszystkim to, co się dzieje w niższych ligach: okręgówkach, klasie A, 

klasie B, rozgrywkach młodzieżowych czy wręcz dziecięcych. Tam, gdzie nie ma telewizji, 

zazwyczaj nie ma policji, często nie ma nawet porządkowych. Ewentualnie pełnią tę funkcję 

działacze lub rezerwowi zawodnicy gospodarzy. I gdy chcą zwyzywać arbitra, zdejmują 

kamizelkę – ubliżają w cywilu, żeby nie było, że ochrona źle się zachowuje. Zwykły kibic na 

takie mecze nie zachodzi i nie ma pojęcia, jak one wyglądają. 

Skalę problemu poznałeś, gdy 26 października zaapelowałeś na Facebooku i Twitterze, 

by sędziowie,  którzy padli ofiarą przemocy, opowiedzieli, co przeżyli. Obiecałeś 

dyskrecję. 

– Liczba zgłoszeń okazała się porażająca. Nie mogę dysponować pełnymi danymi, bo aktów 

agresji nikt nie ewidencjonuje, ale z masowości reakcji wiem, że dochodzi do nich w każdym 

dniu meczowym w Polsce. Nie mówię o zwykłych wyzwiskach – arbiter musi mieć grubą skórę, 

pewien koszt wpisuję w naturę tego zajęcia. Chodzi o przemoc werbalną, która przekracza 

wszelkie dopuszczalne granice, a także przemoc fizyczną – plucie, pobicia, niszczenie mienia. 

Uszkadzanie samochodu, zegarka czy kartek, rozrywanie koszulek etc. 



Odezwało się ponad 100 osób, niektóre opisały po kilka albo nawet kilkanaście incydentów. Ale 

świadectw wciąż przybywa. Obejmują wszystkie klasy rozgrywkowe, nawet rywalizację dzieci, 

które przemoc w czasie meczu demoralizuje, a sędzia nie reaguje, bo utrwaliło się 

przeświadczenie, że ma obowiązek zrobić wszystko, by doprowadzić mecz do końca. To głupie 

i sprzeczne z zasadami pedagogiki. Arbiter powinien reagować adekwatnie do okoliczności. Jeśli 

np. meczowi towarzyszy stek wulgaryzmów nie do zniesienia, to dla dobra dzieci należy go 

przerwać. Żeby nie słuchały poleceń dorosłych wykrzykujących: „Pierd... go!". 

KOR, skrót przez standardowego czytelnika „Wyborczej" rozszyfrowywany jako 

Komitet Obrony Robotników, to w środowisku piłkarskim słynny Komitet Oszalałych 

Rodziców. 

– Bo reguła jest taka, że im niższy szczebel rywalizacji, tym gorzej. W ekstraklasie jest 

spokojnie, w pierwszej lidze też. Ale dalej od kamer robi się rynsztokowo. 

Inny niedawny przykład: piłkarz otrzymuje czerwoną kartkę, podchodzi do sędziego, pluje mu 

w twarz. Wydział Dyscypliny trzy tygodnie się ociągał, zajął się sprawą dopiero wtedy, gdy 

sponsor regionalnego związku – lubuskiego – zaczął wywierać naciski, oświadczając, że nie 

życzy sobie bycia kojarzonym z czymś takim. 

W Inowrocławiu prezes Cuiavii Sławomir Roszak posądził sędziego asystenta Bogdana Jarosza, 

że uderzył go „z byka". Oskarżony zaprzeczył, chciał poddać się badaniu wariografem. Usłyszał, 

że to zbyt drogie, więc zaoferował pokrycie kosztów. Władze wciąż nie były zainteresowane, a to 

tło afery jest takie, że wpływową postacią w tamtejszym związku jest działacz wspomnianej 

Cuiavii, jej honorowy prezes Włodzimierz Figas – bliski znajomy członka zarządu PZPN 

Eugeniusza Nowaka. 

Inny sędzia został uderzony w brzuch i zakończył mecz. Działo się to w Kaliszu, agresorem był 

16-latek, który dostał osiem miesięcy dyskwalifikacji, bo sprawą zainteresowały się media. Gdy 

o atakach na sędziów dziennikarze nie piszą, sprawy zwykle są odwlekane, wyciszane i w końcu 

zamiatane pod dywan. Dostaję też sygnały, że odkąd zacząłem nagłaśniać różne przypadki, 

niektóre wydziały dyscypliny czują się zaszachowane i wymierzają kary. 

Wcześniej nie wymierzali? 

– Władze piłkarskie są tak opieszałe, bierne, niechętne, że sędziowie coraz częściej w ogóle nie 

informują o skandalicznych zajściach, m.in. z obawy, że ściągną na siebie dodatkowe przykrości. 

Członkowie wydziałów dyscypliny „nie wierzą" w relacje arbitrów, a cała procedura jest chora – 

po opisie i zgłoszeniu incydentu często wzywa się „strony". To znaczy oprócz sędziego X oraz 

zawodnika Y prosi się o zeznanie kogoś z drużyny przeciwnej, by uprawdopodobnić czy raczej 

podważyć wersję arbitra. Składającego skargę się upokarza, zamęcza zbędnymi wezwaniami, 

dopytywaniem o szczegóły bez znaczenia, ostentacyjnym powątpiewaniem w jego wersję. 

Trener, który wymyślał tamtej sędzi od „ku*ew", nie został ukarany wcale. Ba, regionalny 

związek wkrótce nagrodził go za pracę szkoleniową. 



Zdarza się też, że działacze nakłaniają arbitrów, by nie zgłaszali aktów przemocy. Adam 

Zaborowski w miejscowości Wielki Klincz dostał pięścią w brzuch, przerwał mecz i opisał 

zajście w protokole, ale nie dostał od związku żadnego wsparcia – ani prawnego, ani żadnego 

innego, działacze nie pomogli mu nawet ustalić adresu piłkarza. Co więcej, zniechęcali go do 

zabiegów o ukaranie zawodnika. Zaborowski poszedł do sądu powszechnego i wygrał sprawę 

karną, otrzymał 4 tys. zł odszkodowania. Niestety, po tym doświadczeniu rzucił sędziowanie. 

Nie wytrzymał, gdy został ukarany grzywną za to, że nie przyjął zlecenia na mecz, na który 

skierowany w ostatniej chwili – odmówił, bo zwyczajnie nie mógł pojechać. 

A piłkarz? Owszem, działacze ostatecznie nałożyli na niego rok dyskwalifikacji. Jednak po ośmiu 

miesiącach zawiesili karę na dwa lata – bez podania przyczyn, dla których karę złagodzili. 

Wielu sędziów rezygnuje? 

– Poddają się głównie arbitrzy z mniejszych miejscowości. Tam szczególnie niechętnie 

ujawniają, co ich spotkało w trakcie meczu – ze strachu przed zemstą, lokalnym układem, 

ostracyzmem. 

Ostracyzmem? 

– Polscy sędziowie mają w środowisku niewiele do powiedzenia. Władzę trzymają na boisku, 

w PZPN są nikim. Bo nie głosują w wyborach – w przeciwieństwie do klubów, trenerów, 

zawodników, działaczy, wszystkich innych grup tworzących środowisko. Sędziów reprezentują 

ekssędziowie, obecnie pełniący funkcję obserwatorów [osoba oceniająca pracę arbitra] – a oni 

dbają o siebie, o to, żeby byli lepiej opłacani, żeby częściej wyznaczano ich na mecze, żeby 

wyjeżdżali na zgrupowanie przedsezonowe, dostawali garnitury etc. Jedyne stowarzyszenie 

sędziowskie przestało istnieć na początku kadencji Zbigniewa Bońka, prezes przekonał jego 

władze, że nie jest potrzebne, bo PZPN o wszystko zadba. Scenariusz znany z firm, które wolą 

nie mieć związków zawodowych, bo same z nimi problemy. 

Dlatego członkowie wydziału dyscypliny nie palą się do karania ludzi należących do klubów 

wpływowych w regionie lub dysponujących mandatem wyborczym. Po co się narażać? 

W ochranianiu arbitra nikt nie ma interesu, ze strategicznego punktu widzenia to się nie opłaca. 

Lepiej spróbować go uciszyć. 

Sędziowie słyszą więc od obserwatorów: „Musisz tak prowadzić mecze, żeby nie prowokować 

problemów". Przekładając na polski: „Zanim podejmiesz decyzję, przemyśl, komu się narażasz. 

Jeśli na ławce siedzi znajomy szychy ze związku, to lepiej nie wyrzucaj go na trybuny". Tu już 

właściwie wchodzimy na teren korupcji. 

Zresztą odkrywanie skali patologii przypomina mi odkrywanie skali łapówkarstwa. Zawsze było 

wiadomo, że korupcja w naszej piłce istnieje, ale nikt nie znał jej rozmiarów, nie przypuszczał, że 

kiedy zacznie się ją poważnie badać, to będą setki zatrzymanych i skazanych, zidentyfikujemy 

setki sfałszowanych meczów, tłum arbitrów i obserwatorów zniknie z ligi, procesy będą się 

ciągnąć latami. 



Los sędziów powinieneś znać, sam nim byłeś. 

– Na początku lat 90. zostałem popchnięty w czwartej lidze, zakończyłem mecz. Innym razem 

ktoś zrzucił cegłę na maskę mojego samochodu. Widziałem też, jak wściekły piłkarz złamał 

chorągiewkę mojemu asystentowi. Raz oberwałem w głowę – po meczu ekstraklasy, gdy kibice 

wbiegli na murawę po ostatnim gwizdku. Ale to prawie wszystko, przez trzy dekady uzbierało się 

kilka przypadków. Kiedyś przemoc była rzadkością, po incydencie wybuchał skandal, w branży 

mówili o nim wszyscy. Teraz jest stałym elementem krajobrazu. 

Już 10 lat temu sygnalizowałem problem w Kolegium Sędziów. Akurat przyszła fala przemocy 

u nas, zbiegła się z przypadkami śmiertelnych pobić w Brazylii, Meksyku czy Holandii, 

pomyślałem, że warto zacząć działać, zanim w Polsce dojdzie do tragedii. W PZPN 

zainteresowania nie wzbudziłem żadnego. 

ej jesieni wróciłem do sprawy, bo poruszyły mnie incydenty, o których opowiadam. A przede 

wszystkim – reakcje na te incydenty. Tamten opluty sędzia usłyszał, że robi z igły widły! 

Piłkarze mieli pretensje, że nie pozwolił im dalej grać, choć nic wielkiego się nie stało. 

Nawiasem mówiąc, nie miał innego wyjścia, czynnie znieważonemu arbitrowi przepisy nakazują 

zakończyć mecz. Zwykły kibic tego nie wie, bo w profesjonalnym futbolu takie rzeczy się nie 

zdarzają – zawodnik, który stracił głowę, w najgorszym razie rzuci mięsem. 

Kiedy więc opublikowałem apel, nasłuchałem się wstrząsających historii: o opluciu, kobiecie 

wyzywanej od kurew, uderzonym arbitrze nakłanianym do wyciszenia sprawy. Ja z tymi 

wszystkimi ludźmi rozmawiałem – albo oni zadzwonili, albo sam zdobywałem kontakty. I 

narastał we mnie gniew, odżyła dawna myśl, żeby coś zrobić. Gdy jeszcze sam sędziowałem, nie 

mogłem działać zbyt natarczywie, przymuszać własnych przełożonych do działania. Teraz nic 

mnie nie blokuje. 

I wysłałeś petycję z propozycją ustawy obejmującej sędziów specjalną prawną ochroną. 

Naprawdę wierzysz, że to znacząco poprawi ich sytuację? 

– Tak. Pamiętaj, że nawet gdyby władze piłkarskie działały perfekcyjnie – reagowały na przemoc 

sprawnie i sprawiedliwie – to i tak by nie wystarczyło. Kilkumiesięczna dyskwalifikacja boli 

przecież tylko na wysokim, zawodowym poziomie, gdzie zawodnik może stracić spore pieniądze. 

W klasie A czy okręgówce piłkarz wzruszy ramionami. On wybiega na boisko, żeby odreagować, 

najwyżej będzie miał przerwę w grze. Zniechęcić do agresji może go tylko zagrożenie wyrokiem 

w procesie karnym – wraz ze skutkami, utratą pracy czy infamią wpisania nazwiska do rejestru 

przestępców. 

Gdy takie prawo wprowadzono we Francji, sytuacja sędziów wyraźnie się poprawiła. Tam 

przemoc wobec nich ściga się właśnie z urzędu, tak jak napaść na policjanta czy notariusza. 

Wystarczy groźba, samo syknięcie w kierunku arbitra „wpierdolę ci po meczu" jest 

przestępstwem. Przed laty wysłałem zresztą prezesowi Bońkowi projekt francuskich rozwiązań, 

wystarczyło przetłumaczyć. Zignorował mnie. 

A dzisiaj w środowisku popularna bywa wręcz opinia, że jeśli sędzia ma problemy z przemocą, 

to prawdopodobnie jest słaby. Chore. Poza tym nawet jeśli faktycznie popełnia grube błędy, to co 



z tego? W okręgówce zawodnicy kopią na poziomie okręgowym, więc i gwiżdże się na poziomie 

okręgowym. Wytykanie zaatakowanemu arbitrowi pomyłek to usprawiedliwianie przemocy 

z kategorii „bo zupa była za słona". Nawet gdy karano zawodnika, który za czerwoną kartkę 

zrewanżował się splunięciem w twarz, przewodniczący wydziału dyscypliny w lubuskim 

związku Jan Kurłowicz tłumaczył, że winny nie dostał dożywocia, bo bardzo kocha piłkę, a poza 

tym „na wizerunek i szacunek sędziowie sami muszą sobie zapracować". Te słowa wypowiedział 

publicznie! Dlatego arbitrzy często nie ujawniają, że ich zaatakowano, np. w tunelu po meczu. 

Jeśli będą akty agresji zatajać, to surowe przepisy nie pomogą... 

– Żadne przepisy nie sprawdzają się w absolutnie każdych okolicznościach, ale nie wynika z 

tego, że nie należy ich wprowadzać. We Francji zadziałało, liczba incydentów radykalnie spadła. 

Co ciekawe, tam ministra sportu do działania popchnęła nie fala agresji, lecz obserwacja, że 

sędziowie częściej stykają się z nieodpowiednimi zachowaniami i czują się zagrożeni. To był 

ruch wyprzedzający. 

U nas nikt nic nie robi, choć mamy realny problem. Jestem stałym bywalcem rozmaitych forów 

sędziowskich – polskich i międzynarodowych, zawodowych i amatorskich, zamkniętych 

i otwartych. I z oglądu sytuacji wnoszę, że nigdzie w Europie przemoc wobec sędziów nie jest 

tak wszechobecna. Powtórzę: u nas do niedopuszczalnych incydentów dochodzi każdego dnia, 

w którym gra się w piłkę. 

Dlatego liczę na pomoc państwa. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, wystarczy czyjekolwiek 

anonimowe doniesienie – choćby pojedynczego kibica, rezerwowego drużyny przeciwnej – 

o ataku na sędziego, żeby ruszyła procedura. Istnieją dwie możliwości. Albo wciągamy arbitrów 

do grona funkcjonariuszy publicznych, albo otaczamy ich taką samą ochroną prawną jak 

funkcjonariuszy publicznych – lista tak chronionych zawodów jest dłuższa. To może zresztą 

zmusić do działania również władze piłkarskie, bo jeśli ktoś wyląduje w sądzie powszechnym, 

to głupio będzie nie postawić go przed trybunałem sportowym. 

Mam nadzieję, że inicjatywa połączy polityków ponad codziennymi podziałami. Zresztą 

dochodzą do mnie optymistyczne sygnały, wiem, że sprawę zna minister sportu. I jest 

przychylny. Nikt na proponowanym prawie nie straci – będzie miało nawet walor wykraczający 

poza sport, wychowawczy i prospołeczny. Pomyśl, jak demoralizująco wpływa oswajanie ludzi 

z tym, że na publicznej imprezie agresja i akty przemocy są normą. Skoro można na boisku, to 

można też w szkole, w domu, podczas ulicznej demonstracji, prawda? 

*Rafał Rostkowski sędziował ponad 2 tys. meczów w latach 1987-2017. W Ekstraklasie pracował 

przez 27 lat, w rozgrywkach FIFA i UEFA – przez 20. Sędziował mistrzom świata, mistrzom 

Europy, Ameryki Płd., Afryki i Azji oraz takim klubom jak Chelsea, Bayern Monachium, Real 

Madryt czy FC Barcelona 

 


