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Wprowadzenie 

Sport z całym swoim rezerwuarem dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich, 

indywidualnych i drużynowych, letnich i zimowych silnie rezonuje na społeczeństwa i często 

staje się podmiotem rozmaitych rozważań w sferze nauki. Tworzy to pole do powstawania 

nowych subdziedzin, w których sport zawłaszcza dla siebie część ich atrybucji. Nie powinno to 

dziwić, wszak potencjał badawczy sportu wydaje się rozpościerać na wiele dziedzin życia 

publicznego, rzadko kiedy napotykając na swojej drodze na ograniczenia. Wiele dziedzin  

i dyscyplin nauki łatwo daje się połączyć z podmiotowością sportu, począwszy od socjologii, 

przez ekonomię, na naukach o zdrowiu skończywszy.  

Zainteresowanie problematyką związku prawa, polityki oraz sportu jest od wielu lat 

obecne na rynku wydawniczym. Bada się między innymi rolę przepisów prawnych  

w zarządzaniu sportem1, zasadę autonomii sportu2, związek sportu i mediów w ujęciu 

prawnym3, umiejscowienie e-sportu na mapie sportu4, rolę sportu w tożsamości narodowej 

społeczeństw5, rolę sportu jako narzędzia politycznego6, kreowanie wizerunku państw poprzez 

sport7, wpływ przemian politycznych na sport8, socjologiczne ujęcie sportu9, merkantylny 

wymiar przemysłu sportowego10. Analizuje się także udział organizacji międzynarodowych  

 
1 Por. K. Wróbel, M. Walczak (red.), Prawo, sport, finanse : regulacje prawne, jako instrument optymalizujący 

zarządzanie sportem, wyd. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego : Koło Naukowe 

Prawa Sportowego "Ius et Sport", Warszawa 2017.  
2 Por. A. Ciołek, J. Wnorowski (red.), Prawo, sport, finanse : pomiędzy integralnością autonomicznych 

regulacji w sporcie a przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wyd. Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego : Koło Naukowe Prawa Sportowego "Ius et Sport", Warszawa 2018. 
3 Por. M. Kępiński (red.), Sport i media – problemy prawne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1997.  
4 Zob. W. Cajsel, Problemy prawne zatrudnienia w e-sporcie, [w:] E-sport: aspekty prawne, Ł. Klimczyk, M. 

Leciak (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020, s. 47 i nast. Por. M. Biliński, Sport elektroniczny: 

charakter prawny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.  
5 Por. S. Whigham, H. Lopez-Gonzalez, X. Ramon, “Més Que Un Joc?”: Sport and Contemporary Political 

Nationalism in Scotland and Catalonia, „Journal of sport and social issues” 2019, vol. 43, Issue 3, s. 219-244; A. 

Quiroga, Football and National Identities in Spain The Strange Death of Don Quixote, wyd. Palgrave Macmillan, 

London 2013; J. Hargreaves, Freedom for Catalonia? : Catalan nationalism, Spanish identity and the Barcelona 

Olympic Games, wyd. Cambridge University Press, Cambridge 2000; R. Holden, J. O’Brien, X. Ginesta (red.), Sport, 

globalisation and identity : new perspectives on regions and nations, wyd. Routledge, London-New York 2021,  
6 Por. D. T. Reiche, T. Sorek (red.), Sport, politics and society in the Middle East, wyd. Hurst  & Company, 

London 2020; R. Edelman, C. Young (red.), The whole world was watching : sport in the Cold War, wyd. 

Stanford University Press, Stanford 2020; M. Gennaro, S. Aderinto (red.), Sports in African history, politics, 

and identity formation, wyd. Routledge, Abingdon-New York 2019. 
7 Por. K.A. Eggeling, Nation-branding in practice : the politics of promoting sports, cities and universities in 

Kazakhstan and Qatar, wyd. Routledge, Abingdon-New York 2020; M. P. Chu, Sporting events in China as 

economic development, national image, and political ambition, wyd. Palgrave Macmillan, Cham 2021. 
8 Por. J. Kornbeck, Sport and Brexit : regulatory challenges and legacies, wyd. Routledge, London-New York 2022. 
9 Por. K. Young, Sport, violence and society, wyd. Routledge, London-New York 2019. 
10 Zob. S. Kuper, S. Szymański, Futbonomia, wyd. Sine qua non, Kraków 2017, s. 26-100; J. Sowa, K. Wolański, 

Sport nie istnieje. Igrzyska w społeczeństwie spektaklu, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2017, s. 17. 
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w życiu sportu, gdzie szczególną rolę grają Rada Europy (RE) 11, Unia Europejska (UE)12  

i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)13.  

Najważniejsze problemy do rozwiązania w świecie współczesnego sportu 

potwierdza także obszerna literatura ze specjalistycznych sportowych meandrów. Wśród 

sportowych spraw do załatwienia, które nie cierpią zwłoki prym wiodą doping14, ponieważ 

związane z nim skandale negatywnie wpływają na wizerunek najbardziej eksponowanych 

w mediach dyscyplin sportowych jak lekkoatletyka czy kolarstwo, a także dyscyplin 

będących – na przestrzeni lat – medialnie niszowymi – jak choćby podnoszenie ciężarów. 

Drugim dewiacyjnym zagadnieniem niszczącym ideały sportu jest manipulacja wynikami 

 
11 Por. W. Gasparini, A. Cometti, Sport facing the test of cultural diversity : Integration and intercultural 

dialogue in Europe: analysis and practical examples, Council of Europe, Strasbourg 2010; M. Arnould, J. 

Mallien, J. Zamora, Europe, sport and tolerance, „Forum Council of Europe” 1996, no. 2, June, s. 20-36; M. 

Cameron, The prevention of violence in sport, Council of Europe, Strasbourg 2002.  
12 Por. The impact of European Union activities onsport, „Loyola of Los Angeles international and comparative 

law journal” 1995, vol. 17, s. 245; Sport diplomacy: identifying good practices : a final report executive summary 

to the European Commission, Publications Office, Luxembourg 2018; B. Bogusz, A. Cygan, E. M. Szyszczak 

(red.), The regulation of sport in the European Union, wyd. Edward Elgar, Cheltenham 2007; W. Tokarski, K. 

Petry, M. Groll, J. Mittag, a perfect match? : sport and the European Union, wyd. Meyer & Meyer Sport, 

Maidenhead 2009; R. Parrish, The politics of sports regulation in the European Union, „Journal of European 

public policy” 2003, Vol. 10, s. 246-262; S. Gardiner, R. Welch, Bosman-There and Back Again: The Legitimacy 

of Playing Quotas under European Union Sports Policy, „European law journal : review of European law in 

context” 2011, vol. 17, s. 828-849; B. García, H. E. Meier, Global Sport Power Europe? The Efficacy of the 

European Union in Global Sport Regulation, „Journal of common market studies” 2017, vol. 55, s. 850-870; J. 

Exner, Sporting Nationality in the Context of European Union Law Seeking a Balance between Sporting Bodies’ 

Interests and Athletes’ Rights, wyd. Springer International Publishing, Cham 2019; N. Porro, S. Martelli, A. Testa, 

Sport, welfare and social policy in the European Union, wyd. Routledge, London-New York 2020.  
13 Por. A. Sadecky, FIFA and the United Nations: educating the most underprivileged through sport, „UN 

chronicle” 2006, Vol. 43, s. 40. 
14 Por. B. van der Sloot, M. Paun, R. Leenes, Athletes’ Human Rights and the Fight Against Doping: a Study 

of the European Legal Framework, wyd. T.M.C. Asser Press, The Hague 2020; A. Sansone, M. Sansone, D. 

Vaamonde, P. Sgrò, C. Salzano, F. Romanelli, A. Lenzi, L. Di Luigi, Sport, doping and male fertility, 

„Reproductive biology and endocrinology” 2018, vol. 16, s. 114; S. La Vignera, R.A. Condorelli, R. 

Cannarella, Y. Duca, A.E. Calogero, Sport, doping and female fertility, „Reproductive biology and 

endocrinology” 2018, vol. 16, s. 108; H.A. Solberg, D.V. Hanstad, T.A.Thoring, Doping in elite sport - do the 

fans care? Public opinion on the consequences of doping scandals, „International journal of sports marketing 

& sponsorship” 2010, vol. 11, s. 16-40; S.H. Backhouse, J. McKenna, Doping in sport: a review of medical 

practitioners’ knowledge, attitudes and beliefs, „The International journal of drug policy” 2011, vol. 22, s. 198-

202; P. Dimeo, V. Møller, The Anti-Doping Crisis in Sport : Causes, Consequences, Solutions, wyd. Taylor 

and Francis, London 2018; D. Read, WADA, the world anti-doping agency : a multi-level legitimacy analysis, 

wyd. Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York 2021; L. Dasgupta, The world anti-doping code 

: fit for purpose?, wyd. Routledge, Milton Park-New York 2019; B. Houlihan, Dying to win : doping in sport 

and the development of anti-doping policy, wyd. Council of Europe, Strasbourg 1999; T.S. Petersen, Doping 

in sport : a defence, wyd. Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York 2021; U. Wagner, Towards 

the Construction of the World Anti-Doping Agency: Analyzing the Approaches of FIFA and the IAAF to Doping 

in Sport, „European sport management quarterly” 2011, vol. 11, s. 445-470; A.D.Henning, P. Dimeo, The new 

front in the war on doping: Amateur athletes, „The International journal of drug policy” 2017, vol. 51, s. 128-

136; V. Mohan, B. Hazari, Cheating in Contests: Anti-doping Regulatory Problems in Sport, „Journal of sports 

economics” 2016, vol. 17, s. 736-747; P. Bell, C. Ten Have, M. Lauchs, a case study analysis of a sophisticated 

sports doping network: Lance Armstrong and the USPS Team, „International journal of law, crime and justice” 

2016, vol. 46, s. 57-68.  
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sportowymi15, wobec której najczęściej mówi się o piłce nożnej i tenisie ziemnym. Zarówno 

doping, jak i wpływanie na wyniki wydarzeń sportowych negatywnie rzutują na obraz 

sportu, który pomimo tego wciąż generuje wielomilionowe widownie na wszystkich 

kontynentach, często będąc nazywanym największym teatrem świata16. Jednak nie można 

przestępstw dopingowych wrzucać pod dywan rekordów oglądalności transmisji 

telewizyjnych z wydarzeń sportowych, tak jak nie można pudrować ustawiania wyników 

sportowych działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu sportowego 

i wspierania np. krajów rozwijających się. Pojawia się zatem pytanie kto i w jaki sposób 

mógłby ograniczyć, lub, w idealnym wyobrażeniu rzeczywistości, całkowicie usunąć ze 

świata sportu te trawiące jego istotę zjawiska.  

Sport jest dziedziną, która coraz mocniej oddziałuje na społeczeństwa i często 

przenika do dyskursu codziennego życia politycznego. Rosnące znaczenie sportu 

w przestrzeni publicznej objawiające się we wzroście rynku sportu powszechnego oraz 

kwalifikowanego, nakazuje jednak zadać sobie pytanie czy pierwotne ideały czystej 

rywalizacji sportowej nie zostały zepchnięte na dalszy plan wobec trwającego 

biologicznego, a co za tym idzie ekonomicznego wyścigu w sporcie.  

Zasadne wydaje się tutaj przywołanie instytucji Rady Europy – pionierskiej 

paneuropejskiej organizacji, której celem jest kultywowanie wartości demokratycznych 

i praworządności w różnych obszarach życia. Charakter działalności tej organizacji oraz 

efekty jej pracy, czyli dokumenty prawnie wiążące oraz te z zakresu tzw. „miękkiego prawa” 

sprawiają, że warto bliżej przyjrzeć się jej aktywności w sferze uczciwej rywalizacji 

sportowej. To ona bowiem wyczuwając niepokojące, destrukcyjne tendencje w szeroko 

 
15 Por. L.A. Kihl, J. Skinner, T. Engelberg, Corruption in sport: understanding the complexity of corruption, 

„European sport management quarterly” 2017, vol. 17, s. 1-5; M. Moriconi, Deconstructing match-fixing: 

a holistic framework for sport integrity policies, „Crime, law, and social change” 2020, vol. 74, s. 1-12; T. 

Spapens, M. Olfers, Match-fixing: The Current Discussion in Europe and the Case of The Netherlands, 

„European journal of crime, criminal law, and criminal justice” 2015, vol. 23, s. 333-358; N.J. Duru, This field 

is our field: foreign players, domestic leagues, and the unlawful racial manipulation of American sport, 

„Tulane Law Review” 2010, vol. 84, s. 613; R. Gheorghe, The impact of monopolization of the gambling sector 

in the Republic of Moldova on criminal liability for manipulation of an event and arranged bets, „Juridical 

tribune” 2018, vol. 8, s. 74-96; M. Diaconu, S. Kuwelkar, A. Kuhn, The court of arbitration for sport 

jurisprudence on match-fixing: a legal update, „The international sports law journal” 2021, vol. 21, s. 27-46; 

M. Breuer, D. Forrest, The Palgrave Handbook on the Economics of Manipulation in Sport, wyd. Springer 

International Publishing, Cham 2018; W. Andreff, An Economic Roadmap to the Dark Side of Sport Volume 

I: Sport Manipulations, wyd. Springer International Publishing, Cham 2019; W. Andreff, An Economic 

Roadmap to the Dark Side of Sport Volume II: Corruption in Sport,wyd. Springer International Publishing, 

Cham 2019; Y. Grosset, M. Attali, The International Institutionalization of Sport Ethics, „Society (New 

Brunswick)” 2011, vol. 48, s. 517-525. 
16 Por. A. Ostrowski, Telewizyjna transmisja sportowa, czyli największy teatr świata, Wydawnictwo Naukowe 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007.  
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rozumianym środowisku sportowym podejmuje zdecydowane działania na rzecz uczciwej 

rywalizacji sportowej. 

Temat ten wydaje się nader interesujący w obliczu wzrostu natężenia występowania 

w ostatnich latach afer dopingowych oraz nadużyć w kwestii manipulacji wynikami 

sportowymi. Któż bowiem, jeśli nie Rada Europy wraz ze swoim niepodważalnym 

autorytetem i międzynarodową pozycją, historycznym dorobkiem oraz możliwościami 

oddziaływania na międzynarodowe systemy prawne, miałby stanowić punkt wyjściowy 

do uwolnienia sportu od zjawisk nie mieszczących się w pojęciu fair play. Przybliżenie roli 

Rady Europy w kreowaniu zasad uczciwej rywalizacji sportowej postrzegam jako kluczowe 

zagadnienie dla ewolucji dyskursu nt. czystego sportu.  

Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu nie znalazłem pozycji, 

która kompleksowo skupiłaby się na aktywności Rady Europy w kontekście uczciwej 

rywalizacji sportowej. Na interesujący mnie temat nie ukazała się dotychczas żadna 

monografia, choć tematyka samej Rady Europy doczekała się licznych opracowań w Polsce 

i zagranicą17. Oczywistym jest, że istnieją wydawnictwa, które traktują pośrednio o syntezie 

Rady Europy ze sportem18, lecz żadna z nich nie próbuje wyjaśnić roli Rady Europy 

w kreowaniu standardów fair play w sporcie. Są one najczęściej ukierunkowane 

na prezentację związków Rady Europy ze sportem, nie mają zaś charakteru eksplikacyjnego 

odnośnie umiejscowienia jej w kontekście uczciwej rywalizacji sportowej. Prawdopodobnie 

wynika to z faktu, że pozycje te charakteryzuje ukierunkowanie ich autorów na inny 

przedmiot badań niż problematyka kreowania standardów fair play przez Radę Europy. 

Oryginalność rozprawy polega na wyasygnowaniu roli Rady Europy w formowaniu 

normatywów określających zasady fair play we współzawodnictwie sportowym 

i implementowaniu ich w państwach członkowskich.  

Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym nakreślona została 

charakterystyka Rady Europy, sposób jej funkcjonowania, najważniejsze organy. Jest to 

 
17 Por. Y.A. Stivachtis, M. Habegger, The Council of Europe: the Institutional Limits of Contemporary 

European International Society?, „Journal of European Integration” 2011, nr 2, s. 159-177; J. Lovecy, Framing 

Decisions in the Council of Europe: An Institutionalist Analysis, [w:] Decision Making within International 

Organizations, red. B. Reinalda, B. Verbeek, wyd. Routledge, London 2004, s. 59-74; D. Huber, a Decade 

which Made History. The Council of Europe 1989-1999, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1999; A. 

Robertson, The Council of Europe: Its Structure, Functions and Achievements, wyd. Praeger, London 1961;A. 

Royer, The Council of Europe, Council of Europe, Strasbourg 2010; B. Wassenberg, History of the Council of 

Europe, Council of Europe, Strasbourg 2013. 
18 Por. R.C. R. Siekmann, J. Soek, The Council of Europe and sport : basic documents, wyd. T.M.C. Asser 

Press, The Hague 2007; The significance of sport for society : health, socialisation, economy : a scientific view, 

Council of Europe, Council for Cultural Co-operation, Strasbourg 1995; W. Gasparini, C. Talleu, Sport and 

discrimination in Europe : the perspectives of young European research workers and journalists, Council of 

Europe, Strasbourg 2010. 
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rozdział wprowadzający, mający na celu precyzyjne określenie podmiotu badań dysertacji. 

Ponadto, w rozdziale zostaną zawarte treści dotyczące systemu aksjologicznego Rady 

Europy oraz mechanizmów wdrażania standardów Rady Europy w świetle Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka oraz prac Komisji Weneckiej.  

Rozdział drugi koncentruje się na uwypukleniu międzynarodowych standardów 

dotyczących uczciwej rywalizacji sportowej. W rozdziale tym zostanie zdefiniowane m.in. 

pojęcie standardów uczciwej rywalizacji sportowej, a także zostaną one pogrupowane 

na kategorie standardów powszechnych oraz regionalnych. Przybliżone zostaną również te 

standardy w kontekście działalności najbardziej znaczących instytucji z punktu widzenia 

kreowania zasad fair play w sporcie. 

Trzecia część pracy skupia się wyłącznie na instytucji Rady Europy i jej standardów 

w zakresie zasad uczciwej rywalizacji sportowej. Standardy te zostaną zaprezentowane 

w aspekcie systemu aksjologicznego tej instytucji. Przeanalizowane zostaną standardy 

o charakterze tzw. „twardego i miękkiego prawa”, co pozwoli odnieść się do ich 

charakterystyki, a także dokonać ich deskrypcji i analizy.  

Rozdział czwarty ogniskuje się wobec wdrażania standardów uczciwej rywalizacji 

sportowej Rady Europy w krajach członkowskich. Ujęty jest w nim aspekt procedury 

akcesyjnej, monitoringowej oraz oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

i Komisji Weneckiej. Rozdział kończy się próbą oceny skuteczności działań Rady Europy 

w kwestii kreowania standardów uczciwej rywalizacji sportowej i implementowania ich 

w państwach członkowskich. 

W pracy weryfikacji poddane zostały cztery wyszczególnione poniżej hipotezy 

badawcze. Hipoteza nr 1: Obszar aktywności Rady Europy obejmuje wszystkie zagadnienia 

z wyjątkiem obronności państw. Jednym z obszarów działalności Rady Europy jest sport. 

Rada Europy nie prowadzi polityki antycypacyjnej wobec istotnych problemów dziedziny 

sportu, a jej aktywność w tym zakresie jest odpowiedzią ex-post na negatywne wydarzenia 

w tym obszarze. Standardy te odgrywają istotną rolę w organizacji sportu (rozgrywek, 

zawodów, turniejów, lig) na świecie, ale są stosunkowo mało znane opinii publicznej. 

Potrzebny jest tu większy wysiłek ze strony państw członkowskich RE, by dotrzeć z wiedzą 

o tych standardach do środowisk sportowych, bo tylko wówczas będą mogły spełnić swą 

założoną funkcję. 

Hipoteza nr 2: RE zwraca uwagę na aktualność swoich konwencji dotyczących 

dziedziny sportu i dostosowuje ich treść do zmieniającego się – na przestrzeni lat – 

kontekstu rywalizacji sportowej. Egzekwowanie tych standardów nie zawsze jest jednak 
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skuteczne, a wynika to z faktu, że część standardów ma charakter tzw. „miękkiego prawa”, 

a więc nie ma charakteru prawnie wiążącego. W związku z tym zachodzi potrzeba 

budowania świadomości wśród państw członkowskich, że wszystkie standardy i dokumenty 

wypracowane przez Radę Europy, bez względu na ich charakter prawny, powinny być 

wdrażane do praktyki państw członkowskich, ponieważ niosą one pozytywne wartości 

w zakresie organizacji życia sportowego, a ich realizacja jest w interesie społeczności 

europejskiej. 

Hipoteza nr 3: Rada Europy – ze względu na interdyscyplinarność swojej 

działalności – nie jest wystarczającym organem dla zapewnienia realizacji idei fair play 

w sporcie i potrzebna jest jej współpraca w tym zakresie z innymi organizacjami 

międzynarodowymi, zarówno o charakterze powszechnym, jak i regionalnym, 

prowadzącymi aktywność w obszarze sportu. Sama Rada Europy nie jest przy tym organem, 

który kontroluje pojedynczych sportowców, tylko monitoruje ona, czy państwa 

członkowskie zastosowały się do postanowień zawartych w wydanych przez nią 

dokumentach. Szczególnie istotna jest współpraca z innymi instytucjami, których 

aktywność koncentruje się na zapewnieniu czystej rywalizacji sportowej, takich jak: 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Światowa Agencja Antydopingowa, a także innych 

organizacji podejmujących tę problematykę (np. Unia Europejska), celem uniknięcia 

duplikacji działań i zapewnienia synergii wysiłków.  

Hipoteza nr 4: Pojęcie „standardów uczciwej rywalizacji w sporcie” jest szeroko 

uwzględnione w dokumentach Rady Europy i odnosi się nie tylko do sportowców, ale też 

ma zastosowanie wobec biernych uczestników widowisk sportowych, takich jak kibice oraz 

aktywiści sportowi. Przebieg wydarzeń sportowych wskazuje, że nie wszędzie standardy te 

są skutecznie egzekwowane. Daje o sobie znać brak wiedzy o tych standardach lub 

nieskuteczny jest sposób ich egzekwowania. Rada Europy powinna się więc obecnie 

skoncentrować na tym, by zwiększyć efektywność wdrażania tych standardów poprzez 

skuteczniejszą politykę informacyjną, wsparcie doradcze dla państw członkowskich, 

upowszechnianie dobrych praktyk, a także konsekwentne stosowanie mechanizmów 

i instrumentów kontrolnych, pozostających w jej dyspozycji. 

Metody badawcze, które będą pomocne przy tworzeniu pracy to: 

• instytucjonalno – prawna 

• historyczna 

• systemowa 
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• politologiczna19. 

Za pomocą metody instytucjonalno – prawnej dokonam analizy konwencji Rady 

Europy dotyczących uczciwości w sporcie tj.: Konwencja Antydopingowa Rady Europy, 

Konwencja Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi. Ponadto 

dokonam analizy orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu oraz dokumentów 

wydanych przez Unię Europejską oraz działalności Światowej Agencji Antydopingowej, 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Komitetu Fair Play.  

Za pomocą metody historycznej pokażę ewolucję kreowania standardów uczciwej 

rywalizacji sportowej. Wskazana zostanie ich geneza, rozwój na przestrzeni lat w kontekście 

konkretnych wydarzeń, które miały miejsce w świecie sportu. Za pomocą metody 

systemowej zaprezentuję osadzenie standardów uczciwej rywalizacji sportowej w sporcie 

kwalifikowanym w regionalnych oraz powszechnym systemach politycznych. Za pomocą 

metody politologicznej sposób oddziaływania Rady Europy na realizację standardów 

uczciwej rywalizacji sportowej w państwach członkowskich. Pomocne w zakresie 

zrozumienia zjawisk politycznych mogą okazać się także analiza decyzyjna20 oraz 

wyznaczniki politologii21. 

 

 

  

 
19 Por. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

2004. 
20 Por. J. Sielski, Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 1997.  
21 Por. J. Sielski, Wyznaczniki politologii, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych 

w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 75-84. 
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Rozdział 1: Ogólna charakterystyka Rady Europy i mechanizmów wdrażania jej 

standardów 

1.1. Geneza Rady Europy 

Rada Europy powstała w stolicy Wielkiej Brytanii – Londynie – 5 maja 1949 roku22. 

Utworzyło ją dziesięć europejskich państw, były to: Belgia, Dania, Francja, Holandia, 

Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Włochy23. Większość 

z tych krajów miesiąc wcześniej utworzyła pakt północnoatlantycki NATO, celem obrony 

militarnej przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich24. Według stanu 

na dzień 1 marca 2022 roku Rada Europy liczy 47 członków. Do wyżej wymienionej 

dziesiątki założycieli tej organizacji dołączały, w kolejnych miesiącach i latach, inne kraje 

europejskie, a także te, które nie mieszczą się stricte w granicach geograficznych Starego 

Kontynentu. Mowa tutaj o następujących państwach: Grecja – sierpień 1949 r., Islandia, 

Niemcy, Turcja – 1950 r., Austria – 1956 r., Cypr – 1961 r., Szwajcaria – 1963 r., Malta – 

1965 r., Portugalia – 1976 r., Hiszpania – 1977 r., Liechtenstein – 1978 r., San Marino – 

1988 r., Finlandia 1989 r., Węgry – 1990 r., Polska – 1991 r., Bułgaria – 1992 r., Estonia, 

Litwa, Słowenia, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia – 1993 r., Andora – 1994 r., Łotwa, 

Albania, Republika Mołdawii, Ukraina, Była Jugosławiańska Republika Macedonii – 1995 

r., Federacja Rosyjska, Chorwacja – 1996 r., Armenia, Azerbejdżan – 2001 r., Bośnia 

i Hercegowina – 2002 r., Serbia – 2003 r., Monako – 2004 r., Czarnogóra – 2007 r25. Rada 

Europy ze względu na swoją niebagatelną funkcję, a na przestrzeni lat stała się przedmiotem 

szeregu opracowań naukowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wydaje się, że została 

ona dość dobrze opisana. Autorzy analizują wybrane organy Rady Europy, oceniają 

efektywność ich działalności, podają możliwe rozwiązania sytuacji problemowych  

i ekstrapolują ich ewolucję. Nietrudno znaleźć także opracowania usadawiające działalność 

Rady Europy w kontekście poszczególnych państw członkowskich i aktualnych problemów 

do rozwiązania26. Dużą popularnością na polskim rynku wydawniczym cieszą się pozycje – 

 
22 Zob. J. Robel, Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji bezpieczeństwa demokratycznego w państwach 

członkowskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 11. 
23 Zob. Rada Europy, Działania i efekty, Ośrodek Informacji Rady Europy, Warszawa 2000. 
24 Zob. Z. M. Klepacki, Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych, wyd. PWN, 

Warszawa 1986, s. 41. 
25 Źródło: https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states [data dostępu: 01.03.2022].  
26 M. Campbell, Conscientious Objectors and the Council of Europe, „Medical Law Review” 2011, nr 3, s. 

475-476; C. Maffuci-Hugel, Z. Taubner, The Council of Europe’s Response to the Arab Spring, „Security and 

Human Rights” 2012, nr 3, s. 245-248; A. Koller, The Legal Heritage of the Council of Europe, „Human Rights 

Law Review” 1990, nr 1-2; Z.M. Klepacki, Rada Europy 1949 – 1991, Dom Wydawniczy Totus, Białystok 

1991; W. Wołpiuk, Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich 

wdrażania, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 

w latach 1989-2009, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 520-541; J. Jaskiernia, 

https://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states


12 

 

ukazujące się zwykle z okazji różnych jubileuszowych rocznic – podsumowujące wybrane 

okresy związku Polski z Radą Europy. W literaturze obcojęzycznej niebagatelną rolę 

odgrywają wydawnictwa stworzone przez zespół redakcyjny samej Rady Europy.  

Wielkim orędownikiem zjednoczenia Europy był już w czasach II wojny światowej 

ówczesny premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. W 1943 r. wspominał on o idei 

utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, do której powrócił trzy lata później podczas 

swojego wystąpienia na Uniwersytecie w Zurychu. Zainaugurowaniem działań w ramach tej 

koncepcji miało być powołanie do życia Rady Europy. Spore znaczenie na drodze do 

integracji miał Kongres haski, który odbył się w dniach 8-10 maja 1948 roku. Pozwolił on 

zbliżyć stanowiska ideologiczne federalistów i funkcjonalistów reprezentujących państwa 

w nim uczestniczące27. Pierwsi proklamowali stworzenie europejskiej federacji państw przy 

jednoczesnej utracie części niezależności przez każde z nich. Natomiast drudzy opowiadali 

się wyłącznie za transeuropejską kooperacją międzyrządową28. W kongresie uczestniczyło 

kilkuset najważniejszych polityków ówczesnej Europy, a efektem ich prac był Apel 

do Europejczyków wnioskujący o zjednoczenie Europy29. Powstanie Rady Europy było 

zwieńczeniem wszystkich procesów, które jednoznacznie wskazywały na potrzebę 

znalezienia i ustanowienia nowego ładu demokratycznego po zakończeniu II Wojny 

Światowej30 w Europie, która zmagała się z różnymi dylematami31. Na siedzibę RE wybrano 

Strasburg. Istniały ku temu dwa powody. Po pierwsze, miasto to charakteryzował 

bilingwizm, a po drugie, było swego rodzaju sygnaturą finalizacji niemiecko – francuskich 

waśni o Alzację i Lotaryngię. Tam też, w dniu 8 sierpnia 1949 roku, odbyło się pierwsze 

posiedzenie Rady Europy32. Szukanie pomysłu na zintegrowanie europejskich wartości 

w ramach jednej organizacji międzyrządowej było pionierskim rozwiązaniem. Dowodzą 

 
Uwarunkowania zwalczania terroryzmu w świetle prac Rady Europy, [w:] Jednostka i społeczeństwo wobec 

zagrożeń terroryzmem, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2002, nr 1, s. 77-96; A. Jaskiernia, Swoboda 

informacji a problem depenalizacji zniesławienia w pracach Rady Europy, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe 

Prawa Człowieka” 2008, nr 11, s. 202-216; S. Pawlak, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.  
27 Zob. A. Jaskiernia, Rada Europy a problemy mediów masowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 

Warszawa 2002, s. 19-20. 
28 Zob. H. Izdebski, Rada Europy: Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996, s. 15.  
29 Zob. Z. M. Doliwa – Klepacki, Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), wyd. Temida2, Białystok 

2001, s.41.  
30 Zob. S.A. Paruch, Czynniki wpływające na  skuteczność systemu instytucjonalnego ochrony praw człowieka 

wRadzie Europy, [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – 

praktyka, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 55. 
31 Zob. szerzej: M. Beloff, Europe and the Europeans: an international discussion, Chatto&Windus, London 

1957.  
32 Zob. B. Podgórski, Rola Rady Europy w procesie integracji europejskiej, [w:] Efektywność europejskiego 

systemu ochrony praw człowieka: efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii 

Europejskiej i OBWE, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 18. 
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tego słowa J. Jaskierni, który pisze, że Rada Europy „wyprzedziła czas”33. Po blisko 

pięciuset latach nieustannych wojen i konfliktów wyniszczających kontynent 

zagwarantowano europejską jedność, odsuwając zatargi34. Warto pamiętać, że do idei 

zjednoczonej Europy35, a co za tym idzie powstania i rozwoju Rady Europy, przyczynił się 

również Polak, Józef Retinger36. Do szerokiego grona „ojców” Rady Europy należy 

zaliczyć, także takie postaci jak między innymi: Léon Blum, Altiero Spinelli, Alcide De 

Gasperi czy Enrique Crespo37.  

Wielu badaczy historii za datę inicjacyjną w procesie europejskiej integracji 

przyjmuje 18 kwietnia 1951 roku, kiedy to reprezentanci Włoch, Republiki Federalnej 

Niemiec, Holandii, Belgii, Luksemburga oraz Francji powołali do życia Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Często pomijana jest bezsporna rola Rady Europy jako 

instytucji, która położyła niejako „kamień węgielny” pod cykl integracyjny Europy, którego 

ewolucję przejęła już na swoje barki EWWiS. Być może właśnie dlatego, Rada Europy 

nigdy piarowo nie wysuwała się na pierwszy plan w zakresie budowy wspólnej Europy, 

przez co nie zakotwiczyła w świadomości nawet samych Europejczyków w kwestii 

zjednoczeniowych dążeń38. Szlaki europejskiej integracji coraz mocniej prowadziły 

w stronę gospodarczej wspólnoty, stanowiącej przyczynek do unii politycznej, zostawiając 

tym samym Radę Europy na uboczu wpływów na stosunki międzynarodowe. Nie była ona 

nadzwyczaj istotną organizacją w relacjach Zachodu ze Wschodem, nie miała też zasług 

w przemianach społecznych Europy Środkowej i Wschodniej w 1989 roku. To właśnie 

zaistaniałe w tym roku przemiany ustrojowe w Polsce, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, 

Bułgarii i na Węgrzech doprowadziły do upadku komunizmu w tych krajach, co nazwano 

Jesienią Narodów. Okazała się to bodźcem do dalszego funkcjonowania Rady po tym jak 

nieznacznie przeorientowała ona swoją misję, polegającą na orędowaniu ku przemianom 

 
33 J. Jaskiernia, Rada Europy, Unia Europejska i OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka – 

synergia działań czy konkurencja?, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka: 

ewolucjaiuwarunkowania systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2012, s. 840.  
34 Zob. J-W. Bertens, Who’s playing in the European Champions Leaue for Human Rights?, [w:] Efektywność 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka: ewolucja i uwarunkowania…, jw., s. 904.  
35 Por.K. Brummer, Uniting Europe: The Council of Europe’s Unfinished Mission, „European Review” 2012, 

nr 3, s. 403-418.  
36 Zob. P. Siejak, Wpływ Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na system ochrony praw mniejszości 

narodowych na Łotwie, [w:] Europejski system ochrony praw człowieka: Inspiracja uniwersalna – 

uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, 

Toruń 2016, s. 242.  
37 Zob. M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy: od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego 1993 

roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 26.  
38 Por. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum 

Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000. 



14 

 

i pomocy w kształtowaniu systemów ochrony praw człowieka, będących odpowiedzią na 

bieżące wyzwania. Połowa lat dziewięćdziesiątych to rola Rady Europy jako przedsionka 

dla państw ubiegających się o przynależność do Unii Europejskiej, w tym Polski39. Rola, 

w której Rada czuła się znakomicie i ponownie zyskała sobie baczną uwagę politycznego 

świata40. Przemiany ustrojowe w Europie Środkowo – Wschodniej oraz w południowej 

części Starego Kontynentu to właśnie zasługa Rady Europy, jako pierwszej instytucji, która 

urzeczywistniła współdziałanie państw na rzecz zjednoczonej Europy41. Ponadto, 

niekwestionowaną przewagą Rady Europy (nad choćby Unią Europejską) jest jej otwartość 

na niemal cały kontynent europejski i chęć promowania, a następnie wdrażania swoich 

standardów w każdym jego zakątku42. W ostatnich latach coraz bardziej dostrzega się 

dążenie do ujednolicenia standardów RE oraz UE, a także eksponuje się świadomość 

wspólnych wartości jawiących się jako fundament integracji europejskiej43.  

Przyjęcie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku dużej grupy państw w szeregi 

Rady Europy ukształtowało potrzebę redefinicji – pozostających bez modyfikacji od 

momentu powołania jej do życia – jej celów i zamierzeń, aby były one koherentne z nowymi 

wyzwaniami. Sztandarowe znaczenie miał w tej kwestii Szczyt Wiedeński, który odbył się 

w roku 1993. W związku z coraz szybszymi transformacjami społeczeństw państw 

przynależących do Rady Europy, postanowiono zhierarchizować jej ambicje i dążenia  

i podzielić je na trzy podgrupy:  

- spójność demokratyczną, gdzie miały swoje miejsce materie dotyczące praw człowieka, 

demokracji lokalnej, prawnej współpracy oraz mediów, 

 
39 Por. Polska w Radzie Europy, „Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy” nr 3, Warszawa 

1992; Polska w Radzie Europy. 5 lat członkostwa, „Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady 

Europy” nr 4, Warszawa 1997; M. Safjan, Polska w Radzie Europy, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat 

członkostwa: wybrane zagadnienia, red. H. Machińska, Ośrodek Informacji Rady Europy, Centrum 

Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002; J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na  proces 

transformacji w Polsce, [w:] Młode demokracje – 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej. 

Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. W. Saletra, J. Jarosiński, wyd. Perpetuum Mobile, Kielce 2010; T. 

Iwiński, Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 759-768. 
40 Zob. P.A. Świtalski, Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej, [w:] 60 lat Rady 

Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, red. H. Machińska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 

Sp. z o.o., Warszawa 2009, s.12. 
41 Zob. P.A. Świtalski, Rola Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych, [w:] Rada Europy 

a przemiany demokratyczne…, jw., s. 13. 
42 Zob. J. Kubicka, The Role of the OSCE and the Council of Europe in the face of new challenges, [w:] 

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka: ewolucja i uwarunkowania…, jw., s. 897. 
43 Por. 20 lat Polski w Radzie Europy: Rada Europy – Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2012; H. Machińska, Znaczenie współpracy Rady Europy 

i Unii Europejskiej dla państw przygotowujących się do członkostwa w Unii Europejskiej, „Biuletyn Ośrodka 

Informacji i Dokumentacji Rady Europy” nr 4, Warszawa 1996. 
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- spójność społeczna, która stosowała się do spraw socjalnych, opieki zdrowotnej, 

środowiska, a także planowania regionalnego i przestrzennego, 

- spójność kulturowa wraz z pluralizmem kulturowym, w skład których wchodziły kwestie 

edukacji, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu oraz spraw młodzieżowych44. 

Interesujący wydaje się być punkt widzenia praktyków wskazujący,  

że przystąpienie do Rady Europy wiąże się z czterema etapami. Pierwszy z nich  

to ignorancja i wypowiedzi polityków krajów wschodniej Europy o tym, że w latach 

dziewięćdziesiątych mało kto znał instytucję Rady Europy, zaś po upływie czasu 

utyskiwano, że kraje te nie przynależały jeszcze do tej organizacji. Kolejny etap  

to postrzeganie członkostwa w Radzie Europy jako czegoś prestiżowego i istotnego samego 

w sobie. Trzeci to odkrywanie jak wiele korzyści przynosi poszczególnym krajom 

członkostwo w Radzie Europy, wśród nich między innymi: posiadanie reprezentantów 

w Zgromadzeniu Parlamentarnym oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady 

Europy. Ostatnia faza niesie za sobą wymiar paneuropejski, tj.: zaangażowanie 

w europejskie perspektywy i współpracę45. Warto zaznaczyć, że Rada Europy to jedyna 

paneuropejska organizacja, która stoi na straży praw człowieka. Choć rywalizacja o to miano 

na Starym Kontynencie toczy się od dłuższego czasu pomiędzy Radą Europy a Unią 

Europejską, to nie sposób nie docenić historycznego wkładu pierwszej z nich w tę sferę. 

Powstanie w 2007 roku Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej spowodowało 

szukanie kompromisów w kwestii jej faktycznej działalności, aby zminimalizować ryzyko 

zaistnienia zbieżności kompetencji tego organu z Radą Europy46.  

Cel działalności Rady Europy jest jasno zdefiniowany i reguluje go art. 1a Statutu 

(który nie reguluje wyłącznie kwestii obronności państw członkowskich)47 tej organizacji, 

który mówi: „Celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności między jej członkami, 

aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady, stanowiące ich wspólne dziedzictwo, oraz aby 

ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny”. Artykuł 1b określa obszary działań Rady 

Europy. Są nimi: „(…) sprawy gospodarcze, społeczne, kulturalne, naukowe, prawne 

i administracyjne, jak również przestrzeganie i rozwój praw człowieka i podstawowych 

 
44 Zob. E. Dynia, Wpływ Rady Europy na  rozwój prawa międzynarodowego, [w:] Rada Europy – 60 lat na 

rzecz jedności europejskiej, red. I. Głuszyńska, K. Lankosz, wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 

2008, s. 59. 
45 Zob. D. Tarschys, Europe as invention and necessity, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1999, s. 30-31.  
46 Zob. szerzej: J. Jaskiernia, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2008, z. 4,s. 3-17. 
47 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na 

implementację standardów demokratycznych, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 22. 
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wolności”48. Artykuł 2. Statutu uznaje państwa członkowskie Rady Europy stronami tegoż 

Statutu49. Jednym z kluczowych zadań Rady Europy jest tworzenie sprzyjających warunków 

do ponadnarodowej kooperacji państw wchodzących w jej skład. Rada Europy funkcjonuje 

jako spoiwo pomagające nawiązywać łączność pomiędzy lokalnymi społecznościami50. 

W swoich założeniach wysyła kontynentowi integracyjne bodźce, a także kształtuje 

koncepcje ideowe51. Dowodem na szeroką perspektywę integracyjną Rady jest także 

zapraszanie do współpracy państw spoza Europy, nadając Stanom Zjednoczonym Ameryki, 

Kanadzie, Meksykowi i Japonii52 miano obserwatora. Status ten posiada także – mieszcząca 

się w geograficznych klamrach Europy – Stolica Apostolska, która jednak ze względu na 

swój nadzwyczajny charakter państwa – nie może zostać członkiem Rady. Ponadto, miano 

obserwatora ma także Izrael, lecz jest on obserwatorem wyłącznie jednego z organów Rady 

Europy, a konkretnie Zgromadzenia Parlamentarnego. Rada Europy w swoim 

funkcjonowaniu współpracuje z wieloma organizacjami, spośród których najistotniejsze to 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy 

w Europie (OBWE), czy też organizacje pozarządowe53. Na szczególną uwagę – 

w tożsamości swoich działań – zasługuje OBWE. Jej sfera aktywności jest bliźniaczo 

podobna do tej Rady Europy, natomiast forma tej działalności nierzadko już jest odmienna. 

w związku z tym pojawiają się rozważania analizujące wady i zalety połączenia kompetencji 

i poczynań RE z OBWE54. 

Najbardziej wymownym probierzem prac i działań Rady Europy są międzynarodowe 

konwencje55, oraz wskazówki i rekomendacje przedstawione rządzącym w krajach 

członkowskich56. Wszystkie uchwalone przez Radę dokumenty międzynarodowe mają 

 
48 Statut Rady Europy, art.1, [w:] Prawo w stosunkach międzynarodowych, opr. S. Bieleń, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2004, s.471.  
49 Zob. Dokumenty europejskie. T. 2, Rada Europy, OBWE, OECD, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, EFTA, ISE, 

Rada Państw Morza Bałtyckiego, NATO, UZE i inne, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-

Tefelska, wyd. MORPOL, Lublin 1999, s. 67. 
50 Zob. W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony: pierwszy krok do integracji europejskiej, wyd. Atla 2, 

Wrocław 1998, s. 49. 
51 Zob. K. Tomaszewski, Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 

Kraków 2007, s. 139.  
52 Zob. D. Huber, Rada Europy po rozszerzeniu: umocnienie jedności kontynentu w obecnych realiach, [w:] 

Polska i Rada Europy 1990 – 2005, red.H. Machińska, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2005, s. 51.  
53 Zob. B. Podgórski, Rola Rady Europy w procesie…, jw., s. 43. 
54 Por. P. A. Świtalski, Europejski system ochrony praw człowieka: OBWE a Rada Europy na  tle zmian 

w środowisku politycznym Europy, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka: 

ewolucja i uwarunkowania…, jw., s. 868 – 882.  
55 Na dzień 01.03.2022 r. było ich 225. Liczba ta zawiera w sobie także dokumenty, które były dodatkowymi 

protokołami do poszczególnych konwencji oraz ich zmiany.  
56 Szerzej o standardach Rady Europy o charakterze prawnie wiążącym oraz o charakterze tzw. „miękkiego 

prawa” traktuje rozdział trzeci niniejszej dysertacji.  
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pomagać w ochronie praw człowieka57. Jest ona także spoiwem łączącym działania 

organizacji międzyrządowych i pozarządowych w Europie58. Co więcej, Rada Europy jest 

organizatorem wielu „konferencji informacyjno-naukowych, wykładów, seminariów, 

odczytów oraz przyznaje stypendia”59. Rada Europy współpracuje także ściśle z innymi 

organizacjami o charakterze regionalnym, jak Unia Europejska, Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, oraz światowym jak Organizacja Narodów 

Zjednoczonych. Przynosi to pożytek dla obywateli danych regionów, lecz istnieje także 

ryzyko powielania się zakresów prac różnych organizacji60. 

Symbolami Rady Europy są jej flaga oraz hymn. Bandera koloru niebieskiego 

zawierająca dwanaście gwiazd ułożonych w okrąg oficjalnie została uznana za flagę tejże 

instytucji 8 grudnia 1955 roku. Autorami projektu byli Hiszpan Salvador de Madariaga oraz 

Francuz Arsene Hertz. Hymnem Rady Europy ustanowiono wersję instrumentalną Ody 

do Radości – finałowa kantata IX symfonii Ludwika van Beethovena, za której opracowanie 

odpowiedzialny był Herbert von Karajan61. Dwa oficjalne języki Rady Europy to angielski 

i francuski, chociaż niemiecki i włoski mogą być używane jako języki robocze 

Zgromadzenia Parlamentarnego62. 

Istnym predykatem Rady Europy jest Konwencja Ochrony Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności – zwana także Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPCz) 

– która została podpisana 4 listopada 1950 r. i jest fundamentalnym międzynarodowym 

traktatem63. Zaczęła ona obowiązywać blisko trzy lata po jej parafowaniu – 3 września 1953 

r. – i jest określana mianem „perły w koronie” układu konwencji Rady Europy64. Jest to 

synonim rządów prawa i przestrzegania elementarnych praw człowieka65. Polska 

 
57 Zob. A. M. Świątkowski, Karta Praw Społecznych Rady Europy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, 

s. 2. 
58 Zob. E. Dynia, Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów 

europejskich, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 126. 
59 Z. M. Doliwa – Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych; T. 2 – Alfabetyczny wykaz 

organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo ’69, Warszawa 1997, s. 504.  
60 Zob. H. Papaj, Rada Europy a systemy regionalnej ochrony praw człowieka – wyzwania i rozwiązania, [w:] 

Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, t. 1, red. J. 

Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 522. 
61 Zob. B. Podgórski, Rola Rady Europy w procesie…, jw., s. 41. 
62 Zob. J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy i Wspólnot Europejskich, Ośrodek Informacji Rady 

Europy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s.75. 
63 Zob. M. Novak-Stief, Instrumenty prawne i podstawowe zasady prawa WE, [w:] Integracja europejska – 

podstawy prawa wspólnotowego, red. P. Maro, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 2001, s. 64. 
64 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca…, jw., [w:] 

Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 22. 
65 Zob. M. Wróblewski, Zapewnianie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny 

i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka – uwagi z perspektywy działalności polskiego 

ombudsmana, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 73. 
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ratyfikowała Konwencję 19 stycznia 1993 roku66. Jako wzmocnienie oddziaływania 

Konwencji powołano Europejską Komisję Praw Człowieka, a także Europejski Trybunał 

Praw Człowieka (ETPC) obradujący w Strasburgu67. Aby móc przynależeć do Rady Europy, 

każde państwo musi spełniać szereg postulatów. Należą do nich: „demokratyczny charakter 

rządów, przestrzeganie praw człowieka, wolne wybory, gospodarka rynkowa, zgodność 

prawodawstwa krajowego z wymogami Rady Europy, rozwój demokracji lokalnej, wolność 

tworzenia partii politycznych i związków zawodowych, swoboda zrzeszania się, wolność 

prasy i mediów, niezawisłość sądownictwa, zagwarantowanie udziału kobiet w instytucjach 

państwowych, szczególnie w parlamencie”68.  

 

1.2. Charakter prawny Rady Europy 

 

Rada Europy, nie mając uprawnień legislacyjnych, jest organizacją międzyrządową, 

co oznacza, że jej członkami są kraje, których reprezentantami są ich rządy. Ponadto, Rada 

Europy można scharakteryzować jako organizację ogólną, w której poziom integracji 

pomiędzy aktywistami nie jest zbyt wysoki, oraz organizację regionalną, która skupia 

w sobie członków wywodzących się z jednego obszaru terytorialnego. Mimo iż Armenia, 

Gruzja czy Azerbejdżan w sensie stricte geograficznym do Europy się nie kwalifikują, to 

jednak w drodze wyjątku przyjęto te kraje do Rady Europy, argumentując tę decyzję 

licznymi związkami tych państw na tle religijnym i kulturowym z Europą69.  

Na początku istnienia Rady Europy, jej Statut sformułował wewnętrzny ład, 

umieszczając w nim organy, dzięki którym RE ma możliwość prowadzenia działań 

z prawnym skutkiem. J. Sutor rozważa: „Posiadając osobowość prawną, Rada Europy ma 

także od samego początku swego istnienia zdolność prawną, czyli może być podmiotem 

praw i obowiązków. Ma też zdolność do czynności prawnych, a więc może nabywać, 

zmieniać i zbywać swe prawa i obowiązki. Zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność 

do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, Rada Europy realizuje 

poprzez swoje organy, zgodnie z przepisami Statutu i Porozumienia Ogólnego z 1949 r. 

o przywilejach i immunitetach”70. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Rady Europy 

 
66 Zob. A. Kirpsza, Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle standardów Rady 

Europy, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka: obszary analizy skuteczności 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 

2012, s. 743. 
67 Zob. B. Podgórski, Rola Rady Europy w procesie…, jw., s. 19. 
68 R. Tokarczyk, Kultura prawa europejskiego według Rady Europy, [w:] Rada Europy a przemiany 

demokratyczne…, jw., s. 83. 
69 Zob. J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy…, jw., s.13-16. 
70 Tamże, s.77. 



19 

 

daje jej sposobność nieskrępowanego podejmowania poszczególnych zabiegów w skali 

międzynarodowej71. Rada Europy to instytucja, która „zajmuje się wypracowywaniem 

standardów w zakresie ochrony praw człowieka, demokracji pluralistycznej, rządów prawa 

i umacniania stabilności demokratycznej w Europie”72. Analizując Porozumienie Ogólne 

z 1949 roku, F. Benoît-Rohmer oraz H. Klebes podają: „(…) Rada Europy ma osobowość 

prawną, posiada zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania majątku 

nieruchomego i ruchomego oraz do występowania przed sądem. Budynki i pomieszczenia 

Rady są nietykalne. Rada, jej aktywa, dochody i innego rodzaju majątek są zwolnione od 

wszelkich podatków bezpośrednich i opłat celnych oraz zakazów i ograniczeń przywozu 

i wywozu”73. Ponadto z immunitetów i przywilejów korzystają także przedstawiciele innych 

organów Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy jest najwyższym rangą 

urzędnikiem zdolnym do reprezentowania Rady Europy także w sprawach czynności 

prawnych74. 

 

1.3. Struktura Rady Europy 

 

1.3.1. Komitet Ministrów 

Komitet Ministrów to najwyższy organ międzyrządowy Rady Europy, który jako 

jedyny ma prawo działać i podejmować decyzje w jej imieniu. Przedstawiciele rządów 

państw należących do Rady Europy mogą na równym poziomie podczas obrad Komitetu 

dzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw wymagających 

interwencji. Takie podejście stanowi znakomite pole do wzmożenia procesów 

integracyjnych nawet kilkadziesiąt lat po powstaniu Rady Europy75.  

Komitet Ministrów Rady Europy stanowią wyłącznie ministrowie spraw 

zagranicznych państw członkowskich. Praktyka pokazuje jednak, że ministrowie są często 

reprezentowani przez swoich zastępców, którymi nierzadko zostają dyplomaci czy też inni 

politycy zorientowani w swojej działalności na organizacje europejskie, którzy zostali 

akredytowani przez Radę Europy. Dopuszcza taką możliwość artykuł 17. wewnętrznego 

regulaminu Komitetu Ministrów. Inny szczebel, na którym organizuje się Komitet 

 
71 Zob. Tamże, s.20. 
72 Zob. H. Machińska, Członkostwo Polski w Radzie Europy drogą do Unii Europejskiej, [w:] Polska w Radzie 

Europy. 10 lat…, jw., s. 205.  
73 Dz.U. 2001 nr 23 poz. 270. 
74 Zob. J. Sutor, Immunitety i przywileje Rady Europy…, jw., s.78. 
75 Por. G. de Vel, Committee of Ministers of the Council of Europe, Council of Europe Press, Strasbourg 1995; 

Council of Europe, red. T.E.J. Kleinsorge, Alphen aan den Rijn 2010. 
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Ministrów jest dedykowany Delegatom. Od marca 1952 roku ministrowie mogą posiadać 

Delegatów, którzy mają pełne prawo do działania w ich imieniu w pracach Komitetu. Moc 

prawna decyzji Delegatów jest identyczna jak ministrów, są oni także dopuszczeni 

do posługiwania się immunitetem dyplomatycznym. Choć Delegaci mają możliwość 

zajmowania się wszystkimi sprawami mieszczącymi się wśród kompetencji Komitetu 

Ministrów, to jednak istnieje „niepisana zasada” mówiąca, iż o sprawach politycznych 

debatują wyłącznie ministrowie. Każdy Delegat może postawić veto, gdy uzna, że w jego 

opinii dana sprawa ma zbyt duże znaczenie polityczne względem pozycji Delegatów – 

w takiej sytuacji jeden głos sprzeciwu jest wystarczający. Podobnie, Delegaci nie podejmują 

wiążących decyzji w sprawach, na które Statut Rady Europy nakłada jednomyślność. 

Wszelkie znaki zapytania co do kompetencji prawnych Delegatów reguluje art. 20 Statutu, 

który mówi, że jeśli dwie trzecie Delegatów uzna sprawę za nadającą się do rozstrzygnięcia 

przez nich, wówczas należy to uczynić. Komitet Ministrów oraz Delegaci wybierają spośród 

siebie Prezydium, które organizuje swoje spotkania zwyczajowo trzy razy w każdym 

miesiącu, głównie w celach organizacyjnych. Zostało ono stworzone w 1975 roku, zaś 

w maju 2001 roku postanowiono, że w jego skład będzie wchodziło sześć osób: 

„przewodniczący, dwóch poprzednich przewodniczących i trzech przyszłych 

przewodniczących Komitetu Ministrów”76. 

 

1.3.2. Zgromadzenie Parlamentarne 

Zgromadzenie Parlamentarne – zwane także sumieniem Europy77 jest ciałem 

doradczym Rady Europy78 i nie piastuje kontroli nad jej działaniami79. Jest to także 

debiutancki organ parlamentarny w dziejach organizacji międzynarodowych, który na 

początku swego istnienia, czyli od momentu utworzenia samej Rady Europy, przyjął nazwę 

Zgromadzenia Doradczego. Od lipca 1974 roku nazwę tę zastąpiono pojęciem 

Zgromadzenie Parlamentarne, które funkcjonuje do dziś. Zmiana była podyktowana chęcią 

większego doprecyzowania i wyeksponowania w nazewnictwie organu jego właściwych 

 
76 F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy: w stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 52-54. 
77 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy po 60 latach istnienia, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5, s. 4. 
78 Por. The Parliamentary Assembly: Practice and Procedures, wyd. Council of Europe, Strasbourg 2008; B. 

Haller, The Assembly for Europe: the Council of Europe’s Parliamentary Assembly 1949-1989, Council of 

Europe Strasbourg 2007. 
79 Zob. I. Wrońska, Fundamental rights protection in the Council of Europe : the role of the European Court 

of Human Rights, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2011, s. 79. 
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funkcji. Ta ewolucja stała się udziałem Komisji Stałej Zgromadzenia Doradczego, jednakże 

nie uwzględniono jej w Statucie Rady Europy, w który nie ingerowano80. 

Skład Zgromadzenia wielokrotnie był przedmiotem dyskusji członków Rady 

Europy. Po kilku poprawkach do Statutu Rady Europy postanowiono, że Zgromadzenie 

będą tworzyć reprezentanci państw członkowskich wytypowani przez ich parlament 

(spośród jego członków) z poszanowaniem procedury wyborczej przezeń określonej. Każda 

polityczna delegacja musi jednak być jak najwierniejszym odzwierciedleniem ugrupowań 

politycznych zasiadających w krajowym parlamencie. Ponadto od września 2003 roku 

istotna w tych delegacjach jest zasada proporcjonalności przedstawicieli i przedstawicielek 

obu płci, która ma być co najmniej taka sama jak w krajowym parlamencie. Kadencja 

przedstawiciela państwa członkowskiego w Zgromadzeniu ma swój początek w momencie 

inauguracji pierwszej sesji zwyczajnej nowej Rady. Kończy się zaś wraz z początkiem 

konsekutywnej sesji zwyczajnej lub dalszej sesji zwyczajnej, jeśli nie dojdzie w danym 

państwie do wyborów parlamentarnych. Jeśli do takich wyborów dojdzie, wówczas nowy 

przedstawiciel zaczyna swoją kadencję wraz z najbliższym posiedzeniem Zgromadzenia – 

reguluje to art. 25a Statutu Rady Europy. Kolejny podpunkt tego artykułu – tj. 25b – podaje, 

iż żadnemu przedstawicielowi Zgromadzenia nie może być odebrany mandat podczas 

trwania sesji, jeśli Zgromadzenie nie wyda na taką czynność zgody. Jeśli dany 

przedstawiciel nie może być obecny podczas danego posiedzenia, jego miejsce może zająć 

zastępca mianowany przez krajową delegację. Praktyka wskazuje, iż w Zgromadzeniu 

Parlamentarnym słowo sesja jest tożsame z czasowym oznaczeniem jednego roku – 

rozpoczyna się w styczniu, kończy zaś w grudniu81. 

Miejsca dla delegatów są zaaranżowane w kształt podkowy według kolejności 

alfabetycznej nazwisk. Delegaci lub ich zastępcy nie mają zatem swoich miejsc pośród 

zorganizowanej grupy delegatów z jednego kraju lub partii politycznej, które reprezentują. 

Specjalnie przygotowany system świateł sygnalizuje delegatom przewidziany czas 

pozostały do końca ich przemowy lub też przekroczenie tego limitu82. Komitet Ministrów 

jeszcze przed przyjęciem nowego państwa członkowskiego precyzuje jak liczna będzie 

delegacja przedstawicieli tego kraju w Zgromadzeniu Parlamentarnym oraz jaki będzie jego 

współmierny udział w budżecie Rady Europy. Liczba ludności danego państwa określa 

liczbę jego reprezentantów w Zgromadzeniu, jednak ustalono, że liczba delegatów krajów 

 
80 Zob. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne…,jw., s. 26-27. 
81 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s. 63-65. 
82 Zob. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Council of Europe, March 1999, s. 11.  
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nie może być mniejsza niż dwa, ani większa niż osiemnaście83. Zgromadzenie liczy sobie 

648 przedstawicieli, na co składa się 324 delegatów i 324 ich zastępców, którzy mają takie 

same prawa jak nominalni delegaci84. 

Kancelaria, zwana również Sekretariatem Generalnym Zgromadzenia, zarządza 

Zgromadzeniem Parlamentarnym. Nadzoruje ją Sekretarz Generalny Zgromadzenia – 

bezpośredni zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy, tytułowany do 2000 roku 

Kanclerzem85.  

 

1.3.3. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 

Bodźcem do stworzenia Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy była 

potrzeba dania forum do wyrażenia opinii władzom lokalnym i regionalnym już na 

wczesnym etapie tworzenia europejskiej integracji. W konsekwencji – na dalszym etapie 

rozwoju tej instytucji – jednomyślnie uznano lokalne rządy za kamień węgielny 

demokratycznych systemów. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest 

wyspecjalizowanym, doradczym ciałem Rady Europy. Jego początek sięga roku 1994, kiedy 

to stał się on następcą istniejącej od 1957 roku Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych 

Europy86, którą poprzedzała Stała Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych87.  

Dyskusje nad tym, jak ma wyglądać nowy Kongres trwały dwanaście miesięcy. 

Konsensus zakładał utworzenie dwóch – posiadających pewną autonomię – Izb. Każda 

z nich może samodzielnie podnieść uchwałę dla „władz terenowych, które reprezentuje”88. 

Mowa tutaj o Izbie Władz Lokalnych oraz Izbie Regionów, które tworzą Kongres. 

Prezydium Kongresu scala prace obu tych podmiotów i rozdysponowuje między nich 

zagadnienia do przeanalizowania. Kongres składa się z takiej samej liczby przedstawicieli, 

jaką posiada Zgromadzenie Parlamentarne, z tym, że muszą oni dysponować mandatem 

uzyskanym w wyborach samorządowych w swoim kraju89. Członkowie Kongresu podczas 

czteroletnich kadencji reprezentują ponad 200 tysięczne grono władz lokalnych 

i regionalnych krajów członkowskich Rady Europy. Przewodniczący Kongresu oraz 

Przewodniczący obu Izb są wybierani na okres dwóch lat. Obecnie90 funkcję 

 
83 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s. 67. 
84 http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/organy_re/zgromadzenie_parlamentarne/  

[data dostępu 26.01.2020]. 
85 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s. 71. 
86 Tamże, s.84-85. 
87 http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/organy_re/kongres/ [data dostępu: 27.01.2020].  
88 J. Regulski, Budowa demokracji lokalnej, [w:] Polska w Radzie Europy: 10 lat…, jw., s. 266.  
89 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s. 85. 
90 Stan na dzień 01.03.2022 r.  

http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/organy_re/zgromadzenie_parlamentarne/
http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/organy_re/kongres/
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Przewodniczącego Kongresu pełni Leendert Verbeek. Przewodniczącym Izby Władz 

Lokalnych jest Bernd Vöhringer, zaś Przewodniczącym Izby Regionów Harald 

Sonderegger91. Członkowie Kongresu są podzieleni na cztery formacje polityczne: 

Europejska Partia Ludowa, Grupa Socjalistów, Demokratów i Zielonych, Sojusz 

Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Partia Porozumienia Liberałów 

i Demokratów na Rzecz Europy92. Kongres współpracuje z partnerami zewnętrznymi  

do których należą narodowe i międzynarodowe związki oraz Komitet Regionów Unii 

Europejskiej93. Kongres zakłada cztery typy partnerstwa:  

- Partner Statutowy, 

- Partner Instytucjonalny, 

- Partner Obserwujący, 

- Gość Obserwujący94. 

Obrady Kongresu odbywają się w siedzibie Rady Europy – we francuskim 

Strasburgu – raz w roku. Jako „goście specjalni” oraz „obserwatorzy” uczestniczą w nich 

zaproszone reprezentacje pewnych państw niezrzeszonych w Radzie Europy. Kongres 

skupia w sobie kilka komitetów dzielących między siebie pracę w różnych obszarach 

tematycznych. Są nimi: Komitet Stały umacniający funkcjonowanie Kongresu w czasie, gdy 

nie odbywają się sesje plenarne, ale także Komitet Instytucjonalny, Komitet Kultury 

i Edukacji, Komitet Zrównoważonego Rozwoju, Komitet ds. Spójności Społecznej95. 

Do struktur Kongresu należą Biuro, Izba Władz Lokalnych, Izba Regionów, 

Komitety oraz grupy robocze. Niebagatelną rolę zapewniającą spójność i harmonię działań 

różnych jednostek organizacyjnych Kongresu, pełni Sekretarz Generalny Kongresu pod 

zwierzchnictwem Sekretarza Generalnego Rady Europy96. 

 

 

 

 

 
91 https://www.coe.int/en/web/congress/presidency [data dostępu: 20.02.2022]. 
92 http://www.congress-political-groups.eu/en/ [data dostępu: 16.01.2020]. 
93 http://www.congressdatabase.coe.int/DefaultPublic.aspx [data dostępu: 16.01.2020]. 
94 https://www.coe.int/en/web/congress/partnership-status [data dostępu: 16.01.2020]. 
95 Zob. J. Robel, Generalne zasady działania Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i ich 

znaczenie dla promocji rozwoju demokracji lokalnej i regionalnej w Europie, [w:] Ochrona praw człowieka 

w Europie. Aksjologia – instytucje…, jw., s. 214-215.  
96 https://www.coe.int/en/web/congress/secretary-general [data dostępu: 16.01.2020].  

https://www.coe.int/en/web/congress/presidency
http://www.congress-political-groups.eu/en/
http://www.congressdatabase.coe.int/DefaultPublic.aspx
https://www.coe.int/en/web/congress/partnership-status
https://www.coe.int/en/web/congress/secretary-general
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1.3.4. Komisarz Praw Człowieka 

Instytucja Komisarza Praw Człowieka powstała z inicjatywy fińskiego Prezydenta, 

Marttiego Ahtisaariego, który w styczniu 1996 roku przedstawił taką propozycję 

Zgromadzeniu Parlamentarnemu97. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy to 

wyspecjalizowany organ, który został powołany do życia 7 maja 1999 roku w Budapeszcie 

podczas posiedzenia z okazji jubileuszu, 50-lecia istnienia Rady Europy. Stanowiło to 

odniesienie do uzgodnień, które zapadły podczas II Szczytu Rady Europy w Strasburgu 

w październiku 1997 roku. Doświadczenia pokazują, że Komisarz Praw Człowieka jest 

organem bardzo mobilnym, przejawiającym postawę proaktywną, który chętnie wychodzi 

problemom naprzeciw, a nie czeka na nie biernie w Strasburgu. Komisarz często odwiedza 

państwa członkowskie Rady Europy, docieka nt. spraw sądownictwa wśród członków Rady 

Europy, weryfikuje czy zachowana jest wolność mediów, jest w stałym kontakcie 

z autorytetami różnych dziedzin życia publicznego uzupełniających się z jego 

działalnością98. 

W kwestii wyboru Komisarza, Komitet Ministrów dostarcza do Zgromadzenia 

Parlamentarnego listę trzech kandydatów na to stanowisko. Następnie to Zgromadzenie 

dokonuje elekcji Komisarza większością głosów. Charakterystyczna dla tego organu jest 

jednokadencyjność na okres sześciu lat. Pozycję Komisarza definiuje Uchwała (99) 50 

o Komisarzu Praw Człowieka Rady Europy99. Pierwszym Komisarzem Praw Człowieka 

Rady Europy został Hiszpan Álvaro Gil-Robles. Po nim funkcję tę pełnili Thomas 

Hammarberg ze Szwecji oraz Nils Muiznieks z Łotwy. Aktualnie (stan na 1 marca 2022 r.) 

urząd ten piastuje pochodząca z Bośni i Hercegowiny Dunja Mijatović100.  

 

1.3.5. Sekretariat Generalny 

Sekretarz Generalny jako osoba stojąca na czele Sekretariatu Generalnego Rady 

Europy to dzisiaj niezwykle eksponowana i prestiżowa funkcja. Choć początkowo Statut 

Rady Europy nie dawał jej zbyt dużej doniosłości, to od momentu wyboru trzeciego 

 
97 Zob. M. Medwid-Fidler, Rola Komisarza Praw Człowieka Rady Europy jako trzeciej strony w postępowaniu 

przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw 

człowieka: efektywność mechanizmów ochrony…, jw., s. 192. 
98 Zob. G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 162-163. 
99 Zob. G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2009,s. 43-44. 
100 https://www.coe.int/en/web/commissioner/previous-commissioners [data dostępu: 16.01.2020]; 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/the-commissioner [data dostępu: 01.03.2022]. 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/previous-commissioners
https://www.coe.int/en/web/commissioner/the-commissioner
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w historii Sekretarza dokonanego przez Zgromadzenie Parlamentarne, pogłębione zostały 

także jego wpływy w Radzie Europy. Skutkuje to jego mocnym oddziaływaniem  

na kreowanie polityki Rady. Kadencja Sekretarza Generalnego oraz jego zastępcy trwa pięć 

lat i dopuszcza się możliwość reelekcji. Procedura formalna wyboru jest zawarta w art. 36b 

Statutu Rady Europy, który mówi, że Komitet Ministrów przekazuje Zgromadzeniu 

Parlamentarnemu listę kandydatów na to stanowisko. Następnie to Zgromadzenie powołuje 

Sekretarza Generalnego i jego zastępcę spośród zarekomendowanych osób przez Komitet 

Ministrów. Obecnie tę funkcję sprawuje Chorwatka Marija Pejčinović Burić, która jest drugą 

kobietą na tym stanowisku101.  

 

1.4. Kompetencje organów Rady Europy 

 

1.4.1. Komitet Ministrów 

Komitet Ministrów jest organem wykonawczym Rady Europy. K. Łasak  

na podstawie Statutu Rady Europy stwierdza: „Komitet Ministrów wydaje wiążące decyzje 

we wszystkich sprawach związanych z wewnętrzną organizacją Rady Europy oraz rozważa, 

jakie środki należy podjąć dla urzeczywistnienia jej celów, włączając w to zawieranie 

traktatów oraz przyjmowanie przez rządy wspólnej polityki”102. 

Funkcjonowanie Komitetu Ministrów odbywa się schematycznie. Państwa 

członkowskie zmiennie przejmują przewodnictwo103 co pół roku (w maju oraz 

w listopadzie). Dopuszczalna jest rezygnacja z przewodnictwa, lecz wiąże się to z utratą 

legitymacji do przewodnictwa w następnym posiedzeniu. Komitet Ministrów gromadzi się 

raz w roku na okres nieco dłuższy niż jeden dzień (najczęściej półtora dnia). Delegaci zaś 

mają swoje zebrania raz na tydzień, a w grupach roboczych praca wre niemal każdego dnia. 

Posiedzenia Komitetu nie są dostępne dla opinii publicznej i to sam Komitet decyduje 

o ilości informacji jej przekazanej post factum. Sekretariat Generalny Rady Europy udziela 

Komitetowi Ministrów obsługi administracyjnej104.  

 
101 https://www.coe.int/en/web/portal/-/marija-pejcinovic-buric-new-council-of-europe-secretary-general 

[data dostępu: 20.02.2022]. 
102 K. Łasak, Warunki dopuszczalności skargi zbiorowej w systemie Europejskiej Karty Społecznej, [w:] Polska 

i Rada Europy…, jw., s. 239. 
103 Zgodnie z kolejnością alfabetyczną języka angielskiego. 
104 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s.53-54. 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/marija-pejcinovic-buric-new-council-of-europe-secretary-general
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Komitet Ministrów jest w głównej mierze odpowiedzialny za obszar współpracy 

międzynarodowej105. Do jego kompetencji należy m.in.: wstrzymanie i skonfiskowanie 

członkostwa, zapraszanie do Rady Europy jej potencjalnych nowych członków. Co więcej 

kontroluje orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ustanawia budżet. 

Ponadto „monitoruje przestrzeganie przez państwa jego statutowych zobowiązań, przyjmuje 

umowy międzynarodowe i zalecenia dla państw członkowskich (…)”106. Według D. Hubera 

wiarygodność procedury monitoringowej winna stanowić niezwykłą wartość Komitetu 

Ministrów107. Jednak A. Drzemczewski zauważa, że w celu jak najwierniejszego 

wywiązania się z zobowiązań przez państwa członkowskie, monitoring w rękach Komitetu 

Ministrów powinien stanowić źródło wywierania na nich presji w tym zakresie. Jednakże 

należy i w tym względzie być ostrożnym, gdyż nadmierna nagonka na poszczególne kraje 

może skutkować brakiem respektowania praw człowieka, co w długofalowej perspektywie 

może stanowić oczywisty argument za wykluczeniem danego państwa z Rady Europy108. 

Kompetencje Komitetu Ministrów można podzielić na kilka zasadniczych filarów. Są to 

między innymi: uczestnictwo w procesie przyjmowania nowych państw członkowskich, 

podejmowanie treści konwencji i umów europejskich, które mogą okazać się dokumentami 

oddanymi do ratyfikacji, współpraca z innymi organami Rady oraz komitetami 

międzyrządowymi w zakresie studiowania ich rekomendacji, pochylanie się nad 

inicjatywami konferencji ministrów wyspecjalizowanych, uzgadnianie treści dyrektyw 

kierowanych do rządów krajów członkowskich celem realizacji kolektywnej polityki  

we wszystkich obszarach statutowych Rady Europy czy wreszcie decydowanie o kierunkach 

działalności, budżecie, sprawach wewnętrznych Rady109. Komitet Ministrów składa również 

wniosek do Zgromadzenia Parlamentarnego o wydanie opinii na temat danego państwa 

ubiegającego się o członkostwo w Radzie Europy, czy urzeczywistnia ono warunki 

niezbędne do uzyskania członkostwa110. Komitet Ministrów składa też wniosek do 

Zgromadzenia Parlamentarnego w kwestii nominacji Sekretarza Generalnego Rady 

Europy111. W ramach biura Komitetu działa także kilka grup sprawozdawczych, w obszarze 

 
105 Zob. J. Jaskiernia, Standardy Rady Europy a ustrój polityczny Polski, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 

lat…, jw., s. 96. 
106 G. Michałowska, Ochrona praw człowieka…, jw. s. 162.  
107 Zob. D. Huber, Rada Europy po rozszerzeniu: umocnienie…, jw., [w:] Polska i Rada Europy… jw., s. 55. 
108 Zob. A. Drzemczewski, Procedura monitoringowa Komitetu Ministrów Rady Europy. Użyteczny 

mechanizm „praw człowieka”?, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat…, jw., s. 77. 
109 Zob. A. Szklanna, Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez 

Komitet Ministrów – ewolucja, procedury oraz stan obecny, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie…, jw., s. 249. 
110 Zob. J. Jaskiernia, Standardy Rady Europy a ustrój… jw., [w:] Polska w Radzie… jw., s. 98. 
111 Zob. K. Łasak, Warunki dopuszczalności skargi zbiorowej…, jw., [w:] Polska i Rada Europy…, jw., s. 239. 
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np.: edukacji, kultury, sportu, młodzieży i środowiska, demokracji, relacji zewnętrznych, 

praw człowieka czy spraw społecznych i zdrowotnych.  

Artykuł 15, lit. B Statutu Rady Europy pozwala uchwalić Komitetowi Ministrów 

zalecenie – zwane także rekomendacjami – w kontekście konkretnych krajów 

członkowskich112. Zalecenia te nie są traktowane na równi z Konwencjami Rady Europy 

i nie mają mocy prawnej, dlatego należą do obszaru tzw. „miękkiego prawa”. Jednakże 

Komitet Ministrów ma prawo uzyskania informacji, od państw – adresatów zaleceń, nt. 

implementacji ustanowionych rekomendacji113. Formułowanie zaleceń przez Komitet 

Ministrów często ma swoje źródło wśród debat Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy. Bacząc na art. 22 Statutu Rady Europy, Zgromadzenie Parlamentarne omawia 

kwestie mieszczące się w jego kompetencjach i swoje uzgodnienia składa na ręce Komitetu 

Ministrów, który w następnym kroku wydaje swoje zalecenia do państw członkowskich 

w imieniu Rady Europy, na co pozwala mu art. 13 Statutu. Począwszy od lat 

osiemdziesiątych dwudziestego stulecia Komitet Ministrów zazwyczaj publikuje od 

kilkunastu do dwudziestu kilku zaleceń w skali roku. Niecałe dziesięć procent z nich 

dotyczy ochrony praw człowieka. Wszystkie zalecenia w tym zakresie grupuje się na 

poszczególne obszary tematyczne wśród których są: sektorowe obszary ochrony, sprawy 

problemowe, system kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponadto 

popularne są zalecenia wskazujące na inne tereny działalności Rady Europy jak np. ochrona 

zdrowia, edukacja, sprawy samorządowe114. Wydanie zalecenia Komitetu Ministrów 

poprzedzają prace w mniejszych zespołach osobowych jak komitety ekspertów, komitety 

zarządzające i poddane im grupy robocze. Jeśli chodzi o zalecenia z dziedziny ochrony praw 

człowieka to prace ogniskują się wokół Komitetu Zarządzającego ds. Praw Człowieka, choć 

mogą być także udziałem innych komitetów scalających kooperacje międzyrządową państw 

członkowskich Rady Europy115.  

Na uwagę zasługuje fakt, na który wskazuje M. Balcerzak pisząc, że Europejski 

Trybunał Praw Człowieka „nie może traktować zalecenia Komitetu Ministrów dla państw 

członkowskich jako podstawy rozstrzygnięcia (…)”116. Natomiast może w swoich 

orzeczeniach powoływać się na te zalecenia postrzegając je jako jedną z przesłanek 

 
112 Zob. H. Izdebski, Rola standardów Rady Europy w dziedzinie organizacji i działania administracji 

publicznej, [w:] Polska i Rada Europy…, jw., s. 197. 
113 Zob. J. Jaskiernia, Standardy Rady Europy a ustrój… jw., [w:] Polska w Radzie… jw., s. 106. 
114 Zob. M. Balcerzak, Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma poza traktatowej działalności 

normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka, [w:] Rada Europy – 60 lat…, jw., s. 7. 
115 Zob. Tamże, s. 11. 
116 Tamże, s. 22. 
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włączonych do oceny zarzutu złożonego przez stronę obwiniającą. Zalecenia Komitetu 

Ministrów mogą być także użyte jako uzasadnienie pomocnicze przez strony sporu, 

aczkolwiek jest to rzadko spotykana praktyka117. Artykuł 46. Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku mówi, że to Komitet Ministrów pilnuje, 

aby zostały wcielone w życie ostateczne wyroki Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka118. Co więcej Komitet Ministrów wypełnia także rolę polegającą na doglądaniu 

władzy sądowniczej, która łączy się z analizowaniem prawnych rezultatów strasburskich 

decyzji zarówno w aspekcie powszechnym, jak i z punktu widzenia jednostki119. 

 

1.4.2. Zgromadzenie Parlamentarne 

Na mocy art. 28 Statutu Rady Europy, Zgromadzenie Parlamentarne  

ma sposobność do przyjęcia i przestrzegania własnego regulaminu wewnętrznego. 

Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje jeden z jego członków. Jeśli żaden z kandydatów 

na to stanowisko nie zdobędzie większości bezwzględnej głosów w pierwszej, ani drugiej 

turze, wówczas dochodzi do trzeciej tury i zwycięzcą zostaje ta osoba, która wówczas 

otrzyma najwięcej głosów120. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej jest tylko jeden 

kandydat121, co jest efektem kuluarowych ustaleń grup politycznych122 zasiadających 

w Zgromadzeniu. Prezydium Zgromadzenia synchronizuje prace tego organu oraz 

komitetów. Ma do wykonania zadania o charakterze administracyjnym. Komitet Stały 

gromadzi się nie rzadziej niż dwa razy w roku. do jego zadań należy choćby określenie dnia 

otwarcia sesji zwyczajnych i koordynowanie prac Zgromadzenia123. Sesje Zgromadzenia 

mają miejsce w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w budynku zwanym Pałacem Europy, 

który oficjalnie zainaugurował jako siedziba 28 stycznia 1977 roku. Komitet Ministrów 

i Zgromadzenie Parlamentarne mogą wspólnie postanowić, że dana sesja odbędzie się 

w innym miejscu. Organom tym pozwala na to art. 33 Statutu Rady Europy. Wniosek 

o budowę nowego budynku Rady Europy złożył w grudniu 1970 roku Komitet Ministrów124. 

 
117 Zob. Tamże. 
118 Zob. A. Szklanna, Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału…, jw., [w:] 60 lat Rady 

Europy. Tworzenie…, jw., s. 250. 
119 Zob. A. Redelbach, Sądy a ochrona praw człowieka, wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji 

i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s. 383.  
120 Jeśli i w trzeciej turze będzie remis, to urząd zostaje powierzony starszemu kandydatowi.  
121 Wówczas bez głosowania zostaje on przewodniczącym Zgromadzenia. 
122 Są nimi: Grupa Zjednoczonej Europejskiej Lewicy (GUE), Grupa Liberałów, Demokratów i Reformatorów 

(LDR), Grupa Demokratów Europejskich (GDE), Grupa Socjalistyczna (SOC), Grupa Europejskiej Partii 

Ludowej (PPE/DC), Grupa Europejskich Konserwatystów (EK). 
123 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s. 69. 
124 Zob. The Parliamentary Assembly, Council of Europe, Strasbourg 1990, s. 21.  
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Sesja zwyczajna jest zwykle podzielona na cztery części, które odbywają się w końcówce 

stycznia, kwietnia, czerwca i września i każdy z tych etapów trwa standardowo siedem dni. 

Suma dni, podczas których odbywają się etapy jednej sesji zwyczajnej nie może być większa 

niż trzydzieści jeden. Tutaj także Komitet Ministrów w porozumieniu ze Zgromadzeniem 

Parlamentarnym mogą postanowić inaczej. Artykuł 35. Statutu Rady Europy dopuszcza 

możliwość, aby dyskusje na forum Zgromadzenia odbywały się niejawnie, lecz 

w większości przypadków mają one charakter otwarty. Sesje plenarne Zgromadzenia 

odbywają się celem przeanalizowania projektów bieżąco przygotowywanych konwencji 

i rekomendacji. Co więcej, bieżące sprawy leżące w granicach statutowych Rady Europy 

także są poddawane pod dyskusję125. Uchwały Zgromadzenia Parlamentarnego, choć mają 

szczególny wymiar ze względu na opiniotwórczy charakter tego organu, to jednak nie mają 

mocy prawnej wobec ustaw danego kraju126. Zgromadzenie przyjmuje trzy rodzaje 

dokumentów. Są nimi:  

- rekomendacje, kierowane do Komitetu Ministrów, 

- rezolucje, które stanowią punkt widzenia Zgromadzenia na dane tematy, 

- opinie, które dotyczą aplikacji członkowskich, projektów traktatów i umów oraz innych 

spraw z nimi związanych. Do przyjęcia rekomendacji lub opinii potrzeba większości 

dwóch trzecich głosów. Do przyjęcia rezolucji wymagana jest zwykła większość. 

Zgromadzenie Parlamentarne może przypisać sobie wiele zasług dla integracji 

europejskiej na przestrzeni lat. Sztandarowe przykłady to zniesienie kary śmierci poprzez 

uczynienie z niego warunku koniecznego do wstąpienia w szeregi Rady Europy, pomoc 

krajom postkomunistycznym w drodze do demokracji po roku 1989, nadanie Europie 

symboli jak flaga oraz hymn, inspirowanie narodowych systemów prawnych poprzez 

przyjmowanie konwencji, stworzenie forum do debaty na tematy kontrowersyjne 

politycznie i społecznie, kultywowanie równouprawnienia i równowagi płci w strukturach 

Rady Europy. Zgromadzenie Parlamentarne ma duże możliwości oddziaływania na kształt 

polityki Rady Europy. Ma pełne prawo do sondowania i demaskowania wszelkich 

przejawów pogwałcenia praw człowieka, wysyłania zapytań na każdy temat do prezydentów 

i premierów państw członkowskich, obserwowanie wyborów oraz wysyłanie delegacji 

celem mediacji podczas możliwych kryzysów politycznych, negocjowanie z państwami 

warunków akcesji do Rady Europy, inspirowanie do tworzenia nowych praw w państwach 

członkowskich poprzez wydawanie opinii, sankcjonowanie państw członkowskich. Tym 

 
125 Zob. G. Michałowska, Ochrona praw człowieka…, jw., s. 161. 
126 Zob. R. Piotrowski, Demokratyczne państwo prawne a lustracja, „Państwo i Prawo” 2007, z. 6, s. 18. 
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samym Zgromadzenie pozostaje w stałym dialogu z rządami i parlamentami członków Rady 

Europy. Kompetencje Zgromadzenia Parlamentarnego nie są pisemnie regulowane przez 

Statut Rady Europy, ani przez wewnętrzny regulamin tego organu. Kompetencje powinny 

być rozpatrywane w odniesieniu do funkcji tego organu. Szczegółowo analizuje to  

J. Jaskiernia. Przykładowe kompetencje Zgromadzenia to: inicjowanie parlamentarnej 

dyplomacji, elekcja członków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, osądzanie planów 

konwencji Rady Europy, aranżowanie konferencji, seminariów, sympozjów127. 

Zgromadzenie Parlamentarne posiada dziewięć głównych komitetów. Są nimi: 

- Komitet Spraw Politycznych i Demokracji, 

- Komitet Migracji, Uchodźców i Ludności, 

- Komitet Wyboru Sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

- Komitet Regulaminowy, Immunitetów i Spraw Instytucjonalnych, 

- Komitet Spraw Prawnych i Praw Człowieka, 

- Komitet Spraw Socjalnych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju, 

- Komitet Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów, 

- Komitet Równości i Przeciw Dyskryminacji, 

- Komitet Poszanowania przez Państwa Członkowskie Obowiązków i Zobowiązań wobec 

Rady Europy (Komitet Monitorujący)128. 

Monitoring w wykonaniu Zgromadzenia dotyczy tylko niektórych krajów 

członkowskich Rady Europy. Dla kontrastu monitoring Komitetu Ministrów skupia się  

na obszarach tematycznych, a nie geograficznych i obejmuje wszystkie państwa 

członkowskie równolegle. Ponadto prace monitoringowe w przypadku Komitetu Ministrów 

są utajnione, zaś Zgromadzenie Parlamentarne cechuje w tym względzie pełna 

transparentność. Zauważa się ewolucję mechanizmów monitoringowych Zgromadzenia 

Parlamentarnego. Przed laty skupiało się ono wyłącznie na procedurze akcesyjnej wśród 

nowych członków Rady Europy, zaś dziś obejmuje wszystkie kraje członkowskie, a ponadto 

nadzoruje powinności państw w zakresie konwencji Rady Europy, nade wszystko 

uwzględniając obowiązki stron wynikłe z przyjęcia Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka129. Procedura monitoringowa dowodzona przez Zgromadzenie Parlamentarne 

pozwala rozpoznać wszelkie odchylenia od demokratycznych wzorców, a ponadto tworzy 

 
127 Zob. szerzej: J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne…, jw., s. 205-389.  
128 http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees [data dostępu: 21.09.2021]. 
129 Zob. P. Filipek, Geneza i ewolucja monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, [w:] Rada 

Europy – 60 lat…, jw., s. 68-69. 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
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swego rodzaju międzynarodowy nacisk oraz „lobbing” w celu realnej zmiany takich 

działań130. 

Zgromadzenie ma prawo do przyznania statusu „obserwatora” parlamentowi kraju, 

które nie wchodzi w skład Rady Europy. Dzieje się to na wniosek Prezydium Zgromadzenia 

Parlamentarnego. Przedstawiciele takiej delegacji mogą wypowiadać się na forum 

Zgromadzenia (za zgodą przewodniczącego), a także brać udział w pracach komitetów, lecz 

nie są dopuszczeni do głosowania. O liczebności tej delegacji decyduje Zgromadzenie. 

Podobnie, Zgromadzenie Parlamentarne może nadać parlamentom krajów niezrzeszonych 

w Radzie Europy status „gościa specjalnego”, po uprzednim dostarczeniu oficjalnego 

wniosku do przewodniczącego Zgromadzenia przez przewodniczącego parlamentu kraju 

ubiegającego się o taki status. Analogicznie jak przy statusie „obserwatora” przedstawiciele 

tej delegacji nie mogą brać udziału w głosowaniu, ale za zgodą przewodniczącego 

Zgromadzenia mają prawo do zabierania głosu i partycypowania w pracach komisji. Liczba 

miejsc dla delegacji zazwyczaj przewidziana na tyle osób, ile państwo dostałoby wg zasady 

proporcjonalności populacji kraju, gdyby było członkiem Rady Europy131. Pomysł 

wprowadzenia statusu „specjalnego gościa” wyszedł od dra Petera Sagera, orędownika 

znaczącej współpracy pomiędzy krajami zachodnimi a państwami byłego bloku 

socjalistycznego132. W XXI wieku zaczęto ubiegać się o wprowadzenie nowego statusu dla 

państw spoza Rady Europy. Pomimo niechęci do tego pomysłu przejawianej przez Komitet 

Ministrów, w czerwcu 2009 roku uchwalono nowy status o nazwie, która może być 

tłumaczona jako „partner do posiadania statusu demokratycznego”. Głównym zadaniem 

tego statusu jest wzmacnianie i instytucjonalizowanie istniejącej już współpracy 

Zgromadzenia z regionami sąsiednimi dla Rady Europy pod względem geograficznym133. 

 

1.4.3. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy promuje lokalne oraz regionalne 

demokracje wspomagając władze samorządowe134. To właśnie ta instytucja czuwa, aby 

 
130 Zob. K.S. Pękalska, Problemy realizacji standardów w zakresie demokracji i ochrony praw człowieka 

w państwach członkowskich Rady Europy w świetle prac Komisji Monitoringowej Zgromadzenia 

Parlamentarnego, [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje…, jw., s. 92. 
131 Zob. F. Benoît-Rohmer, H. Klebes, Prawo Rady Europy…, jw., s. 68. 
132 Zob. H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu standardów 

demokratycznych w Europie, [w:] Polska w Radzie Europy: 10 lat…, jw., s.32.  
133 Zob. K. Brummer, The Council of Europe as an exporter of democracy, human rights and the rule of law, 

„International Politics”, Jan 2014, Vol. 51 (1), s. 73. 
134 Por. T. Szewc, Samorząd terytorialny w konwencjach Rady Europy i w prawie europejskim, Wyższa Szkoła 

Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2006. 
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lokalne i regionalne samorządy miały realny wpływ na urzeczywistnienie celów Rady 

Europy135. Po Komitecie Ministrów oraz Zgromadzeniu Parlamentarnym jest swoistą 

„trzecią siłą” Rady Europy. 

Do zadań Kongresu należą m.in.: sporządzanie sprawozdań dotyczących sytuacji 

samorządowej w państwach członkowskich Rady Europy oraz w krajach ubiegających się 

o członkostwo, udzielanie wskazówek Komitetowi Ministrów i Zgromadzeniu 

Parlamentarnemu w sprawie polityki lokalnej i regionalnej, przyglądanie się wyborom 

samorządowym zarówno w państwach Rady Europy, jak i tych kandydujących do niej, 

opiniowanie w sprawach przyjmowania do Rady Europy nowych krajów, współpraca 

z Komitetem Ministrów i Zgromadzeniem Parlamentarnym poprzez kierowanie do nich 

swoich zaleceń. W ramach Kongresu samorządowcy państw członkowskich Rady Europy 

mogą swobodnie wymieniać myśli, przytoczyć swoje doświadczenia czy też rozwiewać 

swoje wątpliwości w celu umocnienia demokratycznych wartości w ich lokalnych 

i regionalnych strukturach136. 

Kongres przyjmuje rekomendacje, rezolucje oraz opinie. Rekomendacje zawierają 

propozycje adresowane do Komitetu Ministrów do wdrożenia przez rządy państw. 

W niektórych przypadkach są one adresowane do międzynarodowych organizacji. 

Rezolucje zaś odnoszą się do lokalnych i/lub regionalnych władz. Opinie z reguły dotyczą 

pytań skierowanych do Kongresu przez Komitet Ministrów lub Zgromadzenie 

Parlamentarne w poszukiwaniu porady w kwestiach interesów władz lokalnych 

i regionalnych, do czego Kongres ma niepodważalne kompetencje. Zazwyczaj dwa razy 

w roku Sekretarz Generalny Kongresu prezentuje Komitetowi Ministrów raport ze swych 

działań z ostatnich miesięcy. Kongres czuwa czy są przestrzegane postanowienia 

Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Nadzoruje to poprzez systematyczny 

monitoring oraz regularny dialog z rządami państw Rady Europy. Odbywa się to poprzez 

wizyty w krajach członkowskich, które dają ogląd na aktualną sytuację demokracji 

w samorządach. Kongres ma także baczenie na wybory samorządowe. Procedura 

postmonitoringowa może zostać wdrożona na wspólny wniosek Kongresu oraz władz 

zainteresowanego państwa członkowskiego. W sposób pośredni Kongres angażuje się także 

w promowanie zachowań etycznych i zapobieganie korupcji, integrowanie migrantów, 

prawa dzieci oraz udział osób młodych w życie społeczne. Inną inicjatywą koordynowaną 

przez Kongres jest Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej. To coroczne wydarzenie, 

 
135 Zob. D. Pinto, The Council of Europe: its missions and its structures, [w:] The challenges of a greater 

Europe: the Council of Europe and democratic security, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1996, s. 32.  
136 Zob. G. Krawiec, Europejskie prawo…, jw., s. 41-42. 



33 

 

podczas którego lokalne władze ze wszystkich państw członkowskich organizują publiczne 

akcje, żeby zaangażować mieszkańców w sprawy aktualnego zainteresowania publicznego. 

Celem wydarzenia jest promowanie udziału w prodemokratycznych akcjach na lokalnym 

szczeblu.  

Przewodniczący Kongresu jest wybierany co dwa lata naprzemiennie przez dwie 

izby. Jego rolą jest prowadzenie aktywnej polityki w wypełnianiu misji Kongresu, 

reprezentowanie Kongresu podczas spotkań z innymi międzynarodowymi organami 

i instytucjami z uwzględnieniem polityki Rady Europy wobec stosunków z podmiotami 

zewnętrznymi. Przewodniczący zapewnia także swoją osobą o wprowadzeniu w życie 

postanowień Kongresu. Ponadto przedstawia aktywność Kongresu Zgromadzeniu 

Parlamentarnemu oraz Komitetowi Ministrów Rady Europy.  

Biuro Kongresu jest odpowiedzialne za przygotowanie propozycji odpowiadających 

ogólnej polityce Kongresu, budżetu, misji monitoringowych oraz obserwacji wyborów 

lokalnych i regionalnych państw. Zadaniem Biura jest zapewnienie ciągłości prac w czasie 

gdy ani Komitet Stały, ani Kongres nie odbywają swoich sesji. Biuro sporządza także raporty 

i przedkłada je do rozpatrzenia i głosowania przez Izby oraz Kongres. Biuro może także 

według własnego uznania zaprosić obserwatorów na spotkania Kongresu. Biuro Kongresu 

składa się z biur obu Izb oraz Przewodniczącego Kongresu. W skład biura każdej z Izb 

wchodzi jego Przewodniczący oraz siedmiu jego zastępców.  

Forum Statutowe to kolejne ciało Kongresu. Tworzą go przewodniczący wszystkich 

narodowych delegacji oraz członkowie Biura. Forum działa w imieniu Kongresu pomiędzy 

sesjami. Przewodniczący komitetów oraz grup politycznych uczestniczą bez prawa 

do głosowania. Istotną kwestią jest to, że wszystkie rekomendacje i opinie kierowane 

do Komitetu Ministrów lub Zgromadzenia Parlamentarnego, tak jak rezolucje adresowane 

do władz lokalnych i regionalnych powinny być przyjęte przez Kongres podczas sesji lub 

przez Forum Statutowe.  

Jednym z najbardziej ważkich sukcesów Kongresu jest Europejska Karta Samorządu 

Terytorialnego, która wskazała standardy ochrony praw samorządowców i wybierających 

ich obywateli137. Uchwalono ją 15 października 1985 roku138. Inne niebagatelne dowody 

prac Kongresu to: Europejska Karta Samorządu Regionalnego, Europejska Karta Języków 

Regionalnych i Mniejszościowych, Europejska Konwencja o Współpracy 

 
137 http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/organy_re/kongres/ [data dostępu: 27.01.2020]. 
138 Zob. J. Robel, Generalne zasady działania…, jw., [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – 

instytucje…, jw., s. 212. 

http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/organy_re/kongres/
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Przygranicznej139. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego określa standardy ochrony 

praw władz lokalnych i nakłada na państwa, które ją ratyfikowały, obowiązek stosowania 

się do jej warunków, zasad i praktyk. Kraje podejmują się respektowania podstawowych 

zasad, wobec których nie ma odstępstw. Są wśród nich prawo mieszkańców 

do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publicznymi czy kluczowe prawa wspólnot 

do posiadania autonomii i samorządu.  

Nieocenioną rolę w działalności Kongresu pełnią także misje obserwacyjne 

odbywające się podczas wyborów samorządowych oraz ustawiczny kontakt z rządami 

państw zrzeszonych w Radzie Europy w kwestii spraw samorządu terytorialnego. 

Przyczynia się w ten sposób do ewolucji lokalnej demokracji140.  

 

1.4.4. Komisarz Praw Człowieka 

Moment powołania instytucji Komisarza Praw Człowieka nie był przypadkowy. 

Rada Europy po przyjęciu w swoje szeregi krajów, które do niedawna były w zasięgu 

wpływów politycznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, widziała  

na horyzoncie ryzyko możliwego stosowania zróżnicowanych norm w zakresie praw 

człowieka: jedne standardy dla państw zachodnich, mocno zakorzenionych już w Radzie 

Europy, odrębne zaś dla nowoprzyjętych członków z Europy Środkowo – Wschodniej. 

Komisarz Praw Człowieka otrzymał instrumenty kontroli implementacji tożsamych 

standardów na terenie wszystkich państw członkowskich Rady Europy141. 

Do zadań Komisarza należy: 

- popularyzacja praw człowieka, 

- uświadamianie społeczeństw w zakresie ochrony praw człowieka, 

- dopilnowanie realizacji zobowiązań państw członkowskich w zakresie praw człowieka, 

- pozostawanie komplementarnym organem wobec działalności instytucji i organów 

międzynarodowych, 

- wydawanie zaleceń i opinii nt. bieżących kwestii mieszczących się w zakresie praw 

człowieka, 

 
139 Zob. S. Malarski, Regiony i euroregiony: zagadnienia organizacyjne, prawne, administracyjne, Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2003, s. 127.  
140 Zob. M.A. Kamiński, Rola Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w rozwoju 

międzynarodowej współpracy samorządowej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2012, nr 12, s. 43. 
141 Zob. A. Kotowska, Prawa człowieka a problemy współczesnego świata. Próba analizy zagadnienia na 

podstawie działalności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, [w:] Europejski system ochrony praw 

człowieka: Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek; Fundacja 

Nowe Teraz, Toruń 2015, s. 50-51.  
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- współdziałanie z Komitetem Ministrów oraz Zgromadzeniem Parlamentarnym w zakresie 

tworzenia warunków do przestrzegania przez kraje członkowskie praw człowieka142. 

Rola Komisarza nie sprowadza się wyłącznie do odtwórczej pracy na rzecz 

demokracji. Funkcja ta wymaga wielu kompetencji, o czym najlepiej świadczy szereg 

spełnionych przez poszczególnych Komisarzy zadań tj.: interwencje w istotnych sprawach 

dotyczących państw członkowskich, adresowanie raportów obejmujących różne kwestie  

do Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Komitetu Ministrów i reagowanie na wnioski tych 

instytucji, występowanie jako „trzecia strona” przed Trybunałem Praw Człowieka, 

mobilizowanie państw członkowskich do wypełniania zobowiązań będących następstwami 

przynależności do Rady Europy, wizytacje państw członkowskich, współpraca z krajowymi 

podmiotami zaangażowanymi w ochronę praw człowieka, wydawanie instrukcji i zaleceń 

konkretnym państwom, wobec których Komisarz ma zastrzeżenia w kwestii przestrzegania 

standardów Rady Europy, organizowanie seminariów popularyzujących wiedzę z zakresu 

ochrony praw człowieka, kooperacja z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Unii 

Europejskiej143. Komisarz w swojej misji służy radą we wszelkich kwestiach dotyczących 

praw człowieka oraz przyczynia się do podniesienia świadomości praw człowieka dzięki 

publikacji dokumentów tematycznych oraz organizacji imprez i warsztatów tematycznych. 

W pracy Komisarza nie istnieją ograniczenia tematyczne, może się on zajmować każdą 

sprawą i dziedziną z zakresu praw człowieka. Najpopularniejsze z nich ogniskują się wokół 

praw dzieci, antyterroryzmu, kryzysu ekonomicznego, wolności mediów, migracji, praw 

kobiet i równości płci, osób niepełnosprawnych. Doradztwo z zakresu praw człowieka jest 

najczęściej kierowane do państw członkowskich w firmie rekomendacji, opinii oraz 

raportów. Celem podniesienia świadomości społeczeństw z zakresu praw człowieka 

organizuje się warsztaty, seminaria, wykłady, które zrzeszają krajowe delegacje rządowe, 

społeczność obywatelską oraz autorytety prawne. 

Ogromna liczba skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka powodująca 

wydłużone oczekiwanie na rozwój zgłoszonych spraw zaowocowała przyznaniem 

Komisarzowi nadprogramowych kompetencji. Wspomaga on Trybunał, choć nie posiada 

prawnych instrumentów oddziaływania144. Z drugiej strony Komisarz raczej powinien być 

 
142 Zob. G. Krawiec, Europejskie prawo…, jw., s. 43-44. 
143 Zob. M. Medwid-Fidler, Rola Komisarza Praw Człowieka w upowszechnianiu standardów 

demokratycznych i prawnoczłowieczych Rady Europy, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na  rozwój 

demokracji i ochronę praw człowieka, t. 2, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 94-

104.  
144 Zob. M. Medwid-Fidler, Rola Komisarza Praw Człowieka Rady Europy jako…, jw., [w:] Efektywność 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka: efektywność mechanizmów ochrony…, jw., s. 197-198. 
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powściągliwy w kwestii materii będących w gestii Trybunału. Podobnie nie powinien 

prowadzić działalności stojących w antynomii do innych organów oraz instytucji Rady 

Europy145. Aktywność Komisarza Praw Człowieka zwiększa się z roku na rok. Odwiedza on 

coraz więcej państw, a co za tym idzie przygotowuje on większą liczbę raportów. Zwraca 

baczną uwagę na wizyty w krajach, które dołączyły do Rady Europy po upadku Muru 

Berlińskiego146. Nowe spojrzenie na rolę Komisarza Praw Człowieka jest jednym 

z elementów konsolidacji systemu strasburskiego147. 

 

1.4.5. Sekretariat Generalny 

Zadania Sekretarza Generalnego zmieniały się na przestrzeni lat. Dziś pełni  

on funkcję inspiracyjną do dalszych działań i rozwoju Rady Europy, podczas gdy 

w poprzednich dekadach byli oni zaledwie pomocnikami Zgromadzenia Parlamentarnego 

i Komitetu Ministrów.  

Sekretarz Generalny jest uczestnikiem posiedzeń Komitetu Ministrów 

i Zgromadzenia Parlamentarnego. Co prawda może nastąpić wyłączenie Sekretarza z obrad, 

lecz zdarza się to niezwykle rzadko. Ponadto przygotowuje on budżet Rady Europy, który 

następnie prezentuje Komitetowi Ministrów do zaaprobowania. Na barkach Sekretarza 

spoczywa ciężar wytyczania kierunków działalności Rady Europy. Przygotowuje on 

coroczny Plan Działania, do którego musi przychylić się Komitet Ministrów. Od 2014 roku 

Sekretarz Generalny przygotowuje także roczne raporty dotyczące aktualnego stanu 

demokracji oraz praw człowieka148. Sekretarz zabiera także głos podczas wystąpień 

 
145 Zob. T. Białek, Ochrona osób należących do mniejszości narodowych w systemie prawnym Rady Europy, 

„Przegląd Zachodni” 2007, nr 3, s. 65. 
146 Zob. J. Jaskiernia, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy – dorobek i perspektywy, „Prawa człowieka: 

humanistyczne zeszyty naukowe”, Nr 11 (2008), s. 190. 
147 Zob. L. Wildhaber, L. Garlicki, Torując drogę dalekosiężnej wizji europejskiej ochrony praw człowieka 

w XXI wieku. III Szczyt Rady Europy i Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] 

Polska i Rada Europy…, jw., s. 120. 
148 Zob. State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Europe. Report by the Secretary General 

of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland 124th Session of the Committee of Ministers, Vienna, 5-6 May 

2014; State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Europe - a shared responsibility for 

democratic security In Europe. Report by the Secretary General of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland 

125th Session of the Committee of Ministers, Brussels, 19 May 2015; State of Democracy, Human Rights and 

the Rule of Law: a security imperative for Europe. Report by the Secretary General of the Council of Europe, 

Thorbjørn Jagland 126th Session of the Committee of Ministers, Sofia, 18 May 2016; State of Democracy, 

Human Rights and the Rule of Law: Populism – How strong are Europe’s checks and balances? Report by the 

Secretary General of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland 127th Session of the Committee of Ministers, 

Nicosia, 19 May 2017; State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law: Role of institutions, Threats 

to institutions. Report by the Secretary General of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland 128th Session of 

the Committee of Ministers, Elsinore, 18 May 2018; Ready for future challenges – Reinforcing Council of 

Europe. Report by the Secretary General for the Ministerial Session in Helsinki, 16-17 May 2019, Thorbjørn 

Jagland 129th Session of the Committee of Ministers.  
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okolicznościowych na konferencjach, forach, sympozjach dotyczących obrony wartości 

demokratycznych, czy na spotkaniach rocznicowych prodemokratycznych instytucji. 

Ponadto Sekretarz wystosowuje listy do głów lub wysoko sytuowanych polityków państw. 

Najczęściej przybierają one kurtuazyjny charakter, a sekretarz ogranicza się w nich 

do podtrzymania dyplomatycznego kontaktu poprzez wezwania do utrzymywania 

demokratycznego nurtu w wewnętrznej legislacji państw, gratulowania wygranych 

wyborów parlamentarnych lub wyrażenia ubolewania z powodu nieprzewidzianych 

tragicznych zdarzeń zaistniałych w kraju adresata listu.  

W działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Sekretariatu Generalnego 

są wyszczególnione konkretne zadania. do najważniejszych z nich należą:  

- koordynowanie przygotowań oficjalnych wizyt Sekretarza Generalnego, a także jego 

udziału w wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeniach, 

- zapewnienie przygotowania i płynnej implementacji polityki reform Sekretariatu 

Generalnego, 

- przygotowywanie Sekretarzowi Generalnemu komunikatów do Komitetu Ministrów, 

Zgromadzenia Parlamentarnego, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy,  

- przygotowanie spotkania przedstawicieli decyzyjnych Sekretariatu, rozpowszechnia ich 

konkluzje i zapewnia dalszy bieg w odniesieniu do podjętych decyzji, 

- dbanie o zawodowe relacje z zastępcami Ministrów, członkami Zgromadzenia 

Parlamentarnego oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Europejskim 

Trybunałem Praw Człowieka oraz Komisarzem Praw Człowieka, 

- uczestniczenie w przygotowaniu, organizacji i spotkaniach z innymi międzynarodowymi 

organizacjami, jak: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz z innymi międzynarodowymi 

i regionalnymi instytucjami, 

- przygotowywanie briefingów dla Sekretarza Generalnego wobec wszystkich podległych 

mu spraw, 

- asystowanie i doradzanie Sekretarzowi Generalnemu przed, w trakcie oraz po oficjalnych 

wizytach, 

- wzmacnianie relacji ze swoimi odpowiednikami w państwach członkowskich oraz 

instytucjach międzynarodowych, 

- informowanie opinii publicznej o pracach Komitetu Ministrów, 

- przygotowywanie i dystrybuowanie dokumentacji i konkluzji po spotkaniach Komitetu 

Ministrów, 
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- zapewnianie odpowiedniego wsparcia podczas sesji i spotkań Zgromadzenia 

Parlamentarnego149. 

Co istotne, to w jego posiadaniu (depozycie) są traktaty zawarte w Radzie Europy. 

Sekretarz Generalny jest także „depozytariuszem” motywów działań niezgodnych 

z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Państwa członkowskie, które staną w obliczu 

wojny lub alternatywnego zagrożenia są zobowiązane do rzetelnego i szczegółowego 

przekazania Sekretarzowi wszystkich informacji dotyczących zaistniałej sytuacji. Sekretarz 

zawiaduje pracownikami całego Sekretariatu Generalnego w liczbie blisko dwóch tysięcy. 

To on decyduje o wszystkich aspektach fluktuacji kadr personelu. Narodowość 

pracowników Sekretariatu Generalnego jest ustalana w oparciu o warunek równowagi 

geograficznej.  

Istotnym z punktu widzenia etyki zawodowej pracowników Sekretariatu 

Generalnego jest art. 36d Statutu Rady Europy. Mówi on, że nikt z pracowników 

Sekretariatu nie może świadczyć pracy sponsorowanej przez rząd, nie może należeć  

do Zgromadzenia Parlamentarnego ani krajowego parlamentu, ani też imać się prac 

stojących w konflikcie z jego powinnościami. Podpunkt e powyższego artykułu nakazuje 

Członkom Sekretariatu podniosłe poświadczenie przed Sekretarzem swojego oddania 

Radzie Europy oraz brak uległości agitacjom narodowym. Sam Sekretarz Generalny i jego 

zastępca taką deklarację obwieszczają Komitetowi Ministrów. Sekretarz Generalny bierze 

także udział w toku postępowania badawczego skarg zbiorowych150. Sekretarzowi 

Generalnemu w aspekcie praw człowieka służy radą specjalnie dedykowana tej tematyce 

jednostka doradcza tj. Dyrektoriat Generalny II do spraw Praw Człowieka151. 

 

1.5. System aksjologiczny Rady Europy 

 

O systemie aksjologicznym Rady Europy w głównej mierze stanowi jej Statut z dnia 

5 maja 1949 roku. Pośrednio wynikają z niego wartości, którym hołduje Rada Europy i które 

pomaga różnym państwom wcielić w życie. Wśród nich są: praworządność oraz swobody 

osobiste i polityczne, co ma przyczynić się do wzmocnienia propagowania 

demokratycznych idei152. Jedną z nich jest społeczeństwo obywatelskie, w którym dominują 

 
149 Zob. https://www.coe.int/en/web/portal/organisation-and-mandates-of-the-secretariat [data dostępu: 

23.07.2020]. 
150 Zob. K. Łasak, Warunki dopuszczalności skargi zbiorowej…, jw., [w:] Polska i Rada Europy…, jw., s. 239. 
151 Zob. G. Michałowska, Ochrona praw człowieka…, jw., s. 160. 
152 Por. L. Pratchett, V. Lowndes, Developing Democracy in Europe: An Analytical Summary of the Council 

of Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2004; Democracy on the Precipice: Council of Europe 

Democracy Debates 2011-2012, Council of Europe, Strasbourg 2012; J. Jaskiernia, Rada Europy jako 

https://www.coe.int/en/web/portal/organisation-and-mandates-of-the-secretariat
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pluralizm, a także sposobność wśród obywateli do aktywności w wybranych przestrzeniach, 

zależnościach, przyczyniających się do spełnienia ich podmiotowości w rolach 

obywatelskich153. W kwestii funkcjonowania dobrego państwa demokratycznego zauważa 

się, także odmienność celów władzy politycznej oraz społeczeństwa tworzącego dane 

państwo154. Przez kilka dekad swojej działalności Rada Europy mocno skupiała się na 

kreowaniu standardów konstytucyjnych zorientowanych na rozwój systemów politycznych 

w kierunku ściśle demokratycznym wśród krajów do niej przynależących. System 

aksjologiczny Rady Europy stawia sobie za cel tzw. „demokratyczną inżynierię”. Jest to 

proces przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń w zakresie praworządności państwom 

członkowskim, a nie dyktowanie im ex cathedra standardów do zaimplementowania. 

Podobnie, koncept „demokratycznego bezpieczeństwa”, mający na celu budowanie ufności 

obywateli do sprawujących władzę rządów, mocno sprzyja rozwojowi systemu 

aksjologicznego Rady Europy. W nim na pierwszy plan wysuwa się Konwencja o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która zapewnia poszanowanie praw obywateli 

państw członkowskich155. Konwencje Rady Europy są uchwalane z perspektywą 

ratyfikowania ich przez wszystkie państwa członkowskie Rady156, a ich celem jest 

rozszerzenie zwartego i jednorodnego europejskiego terytorium w zakresie praw 

człowieka157. W ten sposób Rada Europy realizuje swoje własne intencje i zamierzenia 

odnoszące się do wolności obywateli158. 

Należy jednak pamiętać, że system aksjologiczny Rady Europy przeistacza się  

na przestrzeni lat, odpowiadając tym samym na problemy korespondujące należytym 

czasom159. Aksjologię Rady Europy w znaczącym stopniu tworzą dokumenty, które  

 
„organizacja wartości”, [w:] Wyjaśnianie polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne” 

vol. 17, Warszawa 2010, s. 172-188; J. Jaskiernia, Zagrożenia dla procesów i instytucji demokratycznych 

w Europie w świetle prac Rady Europy, [w:] Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zybowrowicz, wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 117-136. 
153 Zob. G. Piwnicki, Kultura polityczna, a poziom udziału społeczeństwa we władzy demokratycznego 

państwa, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistość demokracji 

w jednoczącej się Europie, red. A. Chodubski, L. Kacprzak, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 

Stanisława Staszica w Pile, Piła 2010, s. 189. 
154 Zob. J. Sielski, Wyznaczniki dobrego państwa, [w:] Wizje dobrego państwa: Idee i teorie, red. A. 

Lisowska, A.W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 46. 
155 Zob. J. Jaskiernia, Elementy dobra wspólnego w systemie aksjologicznym Rady Europy, [w:] Dobro 

wspólne: problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W. J. Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 108-112. 
156 Zob. J. Kaczmarek, Rada Europy, wyd. Atla2, Wrocław 2002, s. 91. 
157 Zob. J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. europejskiego 

standardu praw człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar…, jw., s. 529. 
158 Zob. B. Opaliński, Prawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Europy, [w:] Wpływ 

standardów międzynarodowych…,jw., t. 2, s. 80. 
159 Por. J. Jaskiernia, Regionalizm jako wartość w systemach aksjologicznych Rady Europy i Unii Europejskiej, 

[w:] Regiony Europy. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy rozwoju, red. A. Stępień-Kuczyńska, K. 

Dośpiał-Borysiak, R. Łoś, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009. 
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J. Jaskiernia nazywa „blokiem konstytucyjnym”. Należą do niego Statut Rady Europy, 

konwencje Rady Europy, w tym Europejska Konwencja Praw Człowieka, orzecznictwo 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, deklaracje interpretacyjne. Rada Europy 

przywiązuje dużą wagę do niezależnego wyboru parlamentu, który uosabia życzenia 

wyborców – obywateli. Rada nie nakłada obowiązku na państwa członkowskie posiadania 

ów parlamentu o określonej liczbie izb, lecz z pewnością bardziej korzystny dla wartości 

Rady Europy jest podział władzy. Niemniej jednak bikameralizm, choć z całą pewnością 

należy do systemu aksjologicznego Rady Europy, to jednak nie gra w nim „pierwszych 

skrzypiec”160. Należy pamiętać, że sfera konstytucyjna państw – mimo że pozostaje w gestii 

ich samych – jest także w zasięgu oddziaływań Rady Europy, która chce propagować 

prodemokratyczne zasady postępowania oraz pełnić funkcję inspiracyjną pod kątem 

ustrojów państw161. 

Wypracowana przez lata aksjologia Rady Europy zakłada, że zrzeszone w niej 

państwa powinny m.in.: być suwerenne, wybierać parlament, głowę państwa, 

samorządowców w wolnych wyborach, uosabiać podział władzy, tworzyć miejsce  

do pracy dla wolnych mediów, być zbudowane na pluralizmie politycznym, przestrzegać 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, respektować ustawę zasadniczą i traktować ją 

jako najwyższą wykładnię prawa162. Niebagatelną rolę odgrywa także stosunek Rady Europy 

do przestrzegania praw człowieka. Na tym polu Rada prowadzi zdecydowaną aktywność 

i mocno różni się od Unii Europejskiej, która wypracowała dość słabą politykę dotyczącą 

praw człowieka163. Rada Europy stojąc na straży wartości demokratycznych 

i praworządności w państwach członkowskich przykłada także dużą wagę do norm działania 

partii politycznych w demokratycznym ustroju. Dzieje się tak dlatego, że Rada oprócz 

kreowania standardów, wprowadza je także w życie, co powoduje, że partie polityczne są 

także podmiotem jej oddziaływań164. Podobnie usilnie dba ona w swoim systemie 

 
160 Zob. J. Jaskiernia, Senat RP a bikameralizm w systemie aksjologicznym Rady Europy, [w:] Kierunki zmian 

pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A. Bisztyga, P. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, s. 

205-210.  
161 Zob. J. Jaskiernia, Doskonalenie systemów wyborczych w świetle dokumentów Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, red. S. Sulowski, J. 

Szymanek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 355-356. 
162 Zob. J. Jaskiernia, Referendum jako forma demokracji bezpośredniej w systemie aksjologicznym Rady 

Europy, [w:] Aktualne problemy referendum, red. B Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak, Krajowe Biuro 

Wyborcze, Warszawa 2016, s. 217-218.  
163 M. O. Górska, Cooperation between the European Union and the Council of Europe in the field of human 

rights, Małopolska Oficyna Wydawnicza „Korona”, Kraków 2006, s. 43.  
164 Zob. J. Jaskiernia, Partie polityczne w systemie demokratycznym w świetle standardów Rady Europy, [w:] 

Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. 

Domańska, K. Skotnicki, wyd. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003, s. 52.  
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aksjologicznym o prawa opozycji parlamentarnej165. Przynależność do Rady Europy nigdy 

nie była sprawą łatwą. Wymaga to między innymi długich dialogów, analiz kompatybilności 

narodowej legislacji ze standardami Rady, żmudnych negocjacji, zdefiniowania powinności, 

które muszą być spełnione166. Zauważa się, że, choć nie wszystkie kraje zdały egzamin 

przynależności do Rady Europy, to większość z nich zrobiła dobry użytek z możliwości, 

które przed nimi – z racji przynależności do Rady Europy – stanęły. Systemy polityczne 

w danych państwach zostały wzmocnione, a poziom ich przewidywalności wzrósł167. 

W 1993 roku zapoczątkowano program LODE (LOcal DEmocracy), który miał za zadanie 

wesprzeć demokracje w krajach bloku socjalistycznego i pomóc w tworzeniu samorządów 

terytorialnych w tej części Europy. Pomoc ta przejawiała się między innymi we wsparciu 

finansowym w podczas tworzenia porządku finansów lokalnych, kształcono ludzi 

pracujących w samorządach w kwestii współdziałania na Starym Kontynencie, 

przygotowywano prawne aspekty odnoszące się do kształtu samorządu lokalnego 

i terytorialnego168. Rada Europy przypisuje także istotną rolę prawom społeczno-

ekonomicznym obywateli, które warunkują wydane Karty Społeczne Rady Europy169. 

Konwencje Rady Europy muszą być postrzegane jako rozszerzająca się sieć łącząca 

europejskie państwa i społeczeństwa we wspólną prawną, kulturalną, społeczną i polityczną 

arenę. Ich celem jest unowocześnienie oraz zharmonizowanie narodowej legislacji, 

uproszczenie procedur sądowych i wypracowanie wspólnych rozwiązań dla nowych 

prawnych i etnicznych problemów będących rezultatem naukowego i technicznego 

postępu170. Drugą grupę dokumentów Rady Europy współtworzących jej system 

aksjologiczny tworzą akty należące do tzw. miękkiego prawa. Choć nie posiadają one mocy 

prawnej, to stanowią istotne źródło inspiracji w funkcjonowaniu państw członkowskich. 

Mowa tutaj przede wszystkim o zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy oraz 

uchwałach i zaleceniach Zgromadzenia Parlamentarnego171. Przyczyniają się one do stałej 

rozbudowy systemu aksjologicznego Rady Europy172. Dokumentów o charakterze 

„miękkiego prawa” nie należy postrzegać jako dodatkowych, niemających większego 

 
165 Zob. szerzej: J. Jaskiernia, Opozycja parlamentarna w świetle standardów Rady Europy, [w:] Opozycja 

parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 301-314.  
166 Zob. D. Tarschys, Europe as invention…, jw., s. 5-6. 
167 Zob. S. Domaradzki, The Council of Europe’s Human Rights System after Sixty Years – Political Evolution 

and Continuance, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 3, s. 80. 
168 Zob. T. Szewc, Samorząd terytorialny w pracach Rady Europy, „Samorząd Terytorialny” 2007, z. 1-2, s. 5.  
169 Zob. szerzej: A. Świątkowski, Karty Społeczne Rady Europy, „Państwo i Prawo” 2003, z. 8, s. 36-45.  
170 Zob. D. Pinto, The Council of Europe…, jw., [w:] The challenges of a greater…, jw., s. 36-37.  
171 Zob. J. Jaskiernia, Odpowiedzialność polityczna i odpowiedzialność karna polityków oraz kategoria więźnia 

politycznego w percepcji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, „Studia Iuridica Lublinensia”, T. 22, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 85.  
172 Zob. Tamże, s. 118. 
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znaczenia. Powinny być one respektowane przez państwa członkowskie, gdyż dobrowolnie 

zgodziły się one dołączyć do Rady Europy, a co za tym idzie tworzyć i wypełniać standardy 

demokratyczne173. Przyjmuje się, że w dobie współczesnych wyzwań Rada Europy będzie 

musiała strzec swojej rewerencji poprzez skuteczne promowanie standardów i dopominanie 

się o ich stosowanie, a nie poprzez ich skupianie się na ich liczebności174. Co więcej, Radę 

Europy wspiera Dyrektoriat Generalny Demokracji. Prowadzi on działania wspomagające 

zrównoważony rozwój demokracji zapewniając ludzką godność, opierając się na braku 

dyskryminacji zgodnie ze standardami praw człowieka. Dyrektoriat poprawia 

funkcjonowanie demokratycznych instytucji oraz zachęca obywateli Europy 

do angażowania się w demokratyczne procesy. 

 

1.6. Mechanizmy wdrażania standardów Rady Europy 

 

1.6.1. Procedura akcesyjna 

Procedura akcesyjna to proces przysposabiania się danego państwa do członkostwa 

w Radzie Europy, a zatem do przyjęcia i wypełnienia standardów tejże instytucji, gdyż same 

aspekty wolicjonalne danego państwa w kwestii przynależenia do Rady Europy, nie są 

wystarczające. Za chęcią muszą podążać działania, których efekt spełniać będzie wymogi 

spójne z systemem aksjologicznym Rady Europy. Ponadto brane pod uwagę są także takie 

aspekty jak: system mechanizmów demokratycznych, ukształtowanie systemu 

sprawiedliwości, funkcjonowanie systemu penitencjarnego. Wymogi progowe 

egzekwowane podczas procedury akcesyjnej zostały ukonstytuowane w dniach  

8-9 października 1993 roku w Wiedniu podczas I Szczytu Szefów Państw i Rządów Rady 

Europy175. Trzeba jednak oddzielić od siebie wymogi progowe (sine qua non akcesji państwa 

do Rady Europy) oraz te w formule a posteriori, czyli do obligatoryjnego zrealizowania już 

po wstąpieniu do Rady Europy. W kwestii przyjęcia nowego członka w szeregi Rady, 

Zgromadzenie Parlamentarne musi pozytywnie zaopiniować dane państwo Komitetowi 

Ministrów, bez czego Komitet nie może zaakceptować nowego członka organizacji. 

O wypełnieniu progowych wymagań przez dane państwo decydują dwie Komisje 

Zgromadzenia Parlamentarnego: Komisja Spraw Politycznych i Komisja Zagadnień 

 
173 Zob. J. Jaskiernia, Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze „miękkiego prawa”, [w:] Ius est ars 

boni et aequi. Księga pamiątkowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, 

red. N. Szczęch, wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2010, s. 539. 
174 Zob. J. Jaskiernia, Polska w Radzie Europy – 25 lat członkostwa, „Państwo i Prawo” 2016, nr 11, s. 29. 
175 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca…, jw., [w:] 

Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 35-36. 
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Prawnych i Praw Człowieka. Badają one m.in. zdecydowanie państwa do ratyfikowania 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, standardów Rady Europy o charakterze prawnie 

wiążącym oraz o charakterze tzw. „miękkiego prawa”176. Procedura akcesyjna to zwykle 

niekrótki proces, podczas którego organy Rady Europy (szczególnie Zgromadzenie 

Parlamentarne) konstruują wymagania, jakie należy spełnić, aby dołączyć do grona państw 

zrzeszonych w Radzie Europy177. Komitet Ministrów to wyłączny organ Rady Europy, który 

może otworzyć drogę danemu państwu do członkostwa w Radzie Europy, a także je 

zawiesić178. 

 

1.6.2. Procedura monitoringowa 

Procedura monitoringowa powstała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 

gdy w Europie Środkowo – Wschodniej nastał czas transformacji ustrojowych. Masowe 

akcesje do Rady Europy państw z tego właśnie regionu wymusiły na organach Rady Europy 

kreację nowego mechanizmu kontrolnego179 w myśl zasady, że „przyjęcie zobowiązania 

międzynarodowego nie jest równoznaczne z jego późniejszym faktycznym wykonywaniem 

(…)”180. Procedura monitoringowa rozpoczyna się pół roku po przyjęciu nowego członka 

do Rady Europy. Jedynie w przypadku Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii została ona wszczęta 

od razu po wejściu tych państw w szeregi Rady Europy. Procedura ta jest aparatem 

pozwalającym zbadać czy nowe państwa członkowskie wstąpiwszy do Rady Europy, 

wypełniły zobowiązania postawione przed nimi w momencie przystąpienia ich  

do organizacji. Monitoring wdrażania zobowiązań przez nowych członków Rady Europy 

rozwijał się na przestrzeni lat, aż w roku 1997 stworzono Komisję do Spraw Wypełniania 

Zobowiązań przez Państwa Członkowskie Rady Europy (Komisję Monitoringową)181. 

Jednym z zamierzeń procedury monitoringowej jest osąd czy ustawodawstwo nowego 

państwa członkowskiego jest spójne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a zarazem 

z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spełnienie wszystkich 

 
176 Zob. J. Robel, Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji…, jw., s. 52. 
177 Zob. J. Jaskiernia, Oddziaływanie organizacji międzynarodowej na kształt ustroju politycznego państwa 

(Na przykładzie Rady Europy), [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – 

praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. 

M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 213. 
178 Zob. A. Drzemczewski, Procedura monitoringowa Komitetu Ministrów…, jw., [w:] Polska w Radzie… jw., 

s. 57.  
179 Por. R. Kicker, M. Möstl, Standard-setting through Monitoring? The Role of the Council of Europe Expert 

Bodies in the Development of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg 2012.  
180 P. Filipek, Geneza i ewolucja monitoringu…, jw., [w:] Rada Europy – 60 lat…, jw., s. 67. 
181 Zob. K.S. Pękalska, Problemy realizacji standardów w zakresie demokracji…, jw., [w:] Ochrona praw 

człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje…, jw., s. 80-81. 
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obowiązków przez dany kraj i zamknięcie procedury monitoringowej są wyrazem prestiżu 

politycznego dla rządzących182. Przed ratyfikowaniem Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka państwa członkowskie muszą pieczołowicie przeanalizować te ustawy, które 

mogą stać w opozycji do niej. Po ratyfikacji należy pilnować, aby wewnętrzne państwowe 

ustawy były kompatybilne z postępującym orzecznictwem organów Konwencji183.  

Procedura monitoringowa przebiega paralelnie. Komitet Ministrów dokonuje analizy 

– w ramach przyjętej procedury – jak dane kraje zaimplementują standardy będące istotną 

częścią systemu aksjologicznego Rady Europy. Z drugiej strony procedura monitoringowa 

ma do czynienia w głównej mierze z nowymi członkami organizacji, aby sprawdzić czy 

zrealizowane zostały ich zobowiązania otrzymane w chwili uzyskania członkostwa 

w Radzie Europy, co jest zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego. Działania 

monitoringowe tego drugiego organu są o wiele mniej dyplomatyczne,  

a co za tym idzie bardziej efektywne184. Procedura monitoringowa to najpewniejszy 

instrument oddziaływania przez Radę Europy na państwa członkowskie w kwestii 

wdrażania standardów demokratycznych przez nakreślonych przez nią samą. Procedura 

obejmuje mnogie aspekty, do których należą m.in.: prawo partii politycznych, podział 

władzy, niezawisłość sądów, równość płci, prawa mniejszości narodowych185. Procedura 

monitoringowa dokonywana przez Zgromadzenie Parlamentarne jest jawna i transparentna 

w odróżnieniu od tej przeprowadzanej przez Komitet Ministrów186. Sprawność procedury 

monitoringowej jest – w pewnym uproszczeniu – papierkiem lakmusowym efektywności 

działań całej Rady Europy187. 

 

 
182 Zob. J. Robel, Wpływ Rady Europy na realizację koncepcji…, jw., s. 54-55. 
183 Zob. C. A. Nørgaard,Implementacja międzynarodowych traktatów praw człowieka w krajowym porządku 

prawnym, [w:] UniiDem Seminar, Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym : materiały 

Seminarium UniDem zorganizowanego w Warszawie, w dniach 19-21 maja 1993 r. przy współpracy 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN finansowanego w ramach 

Programu PHARE Wspólnot Europejskich / Komisja Europejska „Demokracja przez Prawo”, Fundacja 

„Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”, Poznań 1994, s. 18.  
184 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca…, jw., [w:] 

Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 37-44. 
185 Zob. J. Jaskiernia, Prawo Rady Europy a prawo krajowe – granice i wspólne obszary, [w:] Prawo 

międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana 

Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 265-266. 
186 Zob. P. Filipek, Geneza i ewolucja monitoringu…, jw., [w:] Rada Europy – 60 lat…, jw., s. 73. 
187 Zob. J. Jaskiernia, Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy przez 

państwa członkowskie, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie…, jw., s.135. 
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1.6.3. Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

Europejską Konwencję Praw Człowieka podpisano 4 listopada 1950 roku (dokonali 

tego przedstawiciele rządów ówczesnych państw członkowskich Rady Europy), a weszła 

w życie blisko trzy lata później – 8 września 1953 roku, gdy do Sekretarza Generalnego 

Rady Europy trafił ostatni ratyfikowany dokument. Praca nad projektem Konwencji była 

wieloetapowa, a najważniejsze jej fazy były udziałem ówczesnego Zgromadzenia 

Konsultacyjnego Rady Europy oraz Komitetu Ministrów188. Poprzedniczką EKPCz była 

uchwalona w 1948 roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, która dała podwaliny 

ideowe pod konstrukcję właściwej EKPCz189. Konwencja była niejako odpowiedzią  

na okrucieństwa ówczesnych wydarzeń w Europie oraz tych z czasów II Wojny 

Światowej190. Jest ona postrzegana jako największy sukces Rady Europy, a system ochrony 

praw człowieka Rady Europy uważany jest za bezkonkurencyjny względem innych 

internacjonalnych systemów191. Konwencja zawsze jest ponad wszelkim ustawodawstwem 

wewnętrznym państw członkowskich Rady Europy192. Co istotne, Europejska Konwencja 

Praw Człowieka była gotowa do podpisania nieco ponad rok po utworzeniu samej Rady 

Europy. Ten fakt aktualnie jest źródłem siły i mocy oddziaływania Konwencji, gdyż kraje 

członkowskie nie miały zbyt dużego pola do spierania się o znaczenie podstawowych 

klauzul ustanawiających katalog praw człowieka zawarty w rozdziale pierwszym 

Konwencji193. EKPCz definiuje zbiór chronionych praw i obowiązków, a także określa 

powinności władz państw członkowskich Rady Europy. Ma to zastosowanie zarówno 

w odniesieniu od jednego kraju wobec innego kraju, jak i wobec innych podmiotów, które 

 
188 Zob. A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyd. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa : 

Apeiron, Katowice 1997, s. 38-46. 
189 Zob. L. Garlicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka a wykonywanie ponadnarodowych zobowiązań 

przez państwa, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie…, jw., s.109. 
190 Zob. D. Voorhoof, Guaranteeing the freedom and independence of the media, [w:] Media and democracy, 

Council of Europe Publishing, Strasbourg 1998, s. 40. 
191 Por. S. Greer, A. Williams, Human Rights in the Council of Europe and the EU: Towards „Individual”, 

„Constitutional” and „Institutional” Justice?, „European Law Journal” 2009, nr 4, s. 462-481; M. Bond, The 

Council of Europe and Human Rights: an Introduction to the European Convention on Human Rights, Council 

of Europe Publishing, Strasbourg 2010; K. Brummer, Enhancing Intergovermentalism: the Council of Europe 

and Human Rights, „The International Journal of Human Rights” 2010, nr 2, s. 280-299; A. H. Robertson, The 

Promotion of Human Rights by the Council of Europe, „Human Rights” 1975, nr 2-3; A. Drzemczewski, The 

Council of Europe’s Cooperation and Assistance Programms with Central and Eastern European Countries 

in the Human Rights, „Human Rights Law Journal” 1993, nr 7-8; The Council of Europe: Pioneer and 

Guarantor for Human Rights and Democracy, R. Kicker (red.), Council of Europe, Strasbourg 2010; J. Petaux, 

L’Europe de la démocratie et des droits de l’homme: l’action du Conseil de l’ Europe, Editions du Conseil de 

l’ Europe, Strasbourg 2009. 
192 Zob. G. Szyburska – Walczak, Oddziaływanie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności na internacjonalizację standardów w dziedzinie demokracji i praw człowieka, [w:] 

Wpływ standardów międzynarodowych…, jw., t. 2, s. 12-13 
193 Zob. S. Domaradzki, The Council of Europe’s Human Rights System…, jw., s. 78.  
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używają praw zawartych w Konwencji194. Europejski Trybunał Praw Człowieka 

rekomenduje przyjęcie poglądu, że Konwencja nie tylko nakłada obowiązek na dane 

państwo respektowania zawartych w niej postanowień, ale także efektywnego korzystania 

z nich, poprzez aktywność prewencyjną lub naprawczą, przez rządy państw członkowskich 

Rady Europy195. Polska została stroną Konwencji 19 stycznia 1993 roku196. 

Rada Europy stosuje różne mechanizmy kontrolne, aby podtrzymać ustalony ład 

w zakresie praw człowieka. Są to mechanizmy o charakterze kontroli prewencyjnej oraz 

następczej. Mogą one występować w formie regularnie pojawiających się raportów, 

działania komitetów sprawdzających wykonanie powinności wynikających z traktatów, 

systemu przyswajania EKPCz, której osią jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. 

Mechanizmy te mają dwojaką funkcję. Z jednej strony dają możliwość permanentnej 

kontroli nad stopniem respektowania standardów w zakresie praw człowieka przez kraje 

członkowskie Rady Europy, z drugiej zaś intensyfikują one proces ujednolicenia tychże 

standardów197. Protokół Nr 14 pozwolił dołączyć Unii Europejskiej do systemu 

strasburskiego, co wiąże się także z przyłączeniem się do EKPCz198. Mechanizm Kontrolny 

EKPCz oparty o urzędujący w Strasbourgu Europejski Trybunał Praw Człowieka jest 

najbardziej efektywnie działającym systemem spośród wszystkich metod kontrolnych Rady 

Europy. Działalność Trybunału jest autonomiczna, samodzielna, niepoddająca się żadnym 

wpływom politycznym. Wyroki, które zostaną wydane przez Trybunał muszą znaleźć 

zastosowanie prawne dla wszystkich krajów członkowskich. W związku z tym system 

strasburski nie ma sobie równych w kwestii sprawności egzekwowania procedur 

kontrolnych w Radzie Europy199. Mechanizmy kontroli w ramach Konwencji początkowo 

były traktowane jako suplement praw, które zapewniał każdy system oparty na demokracji. 

Chciano wówczas wzmocnić koherencję pomiędzy państwami członkowskimi. Dopiero 

później zaczęto je traktować jako organ odwoławczy od wyroków wydanych przez sądy 

krajowe. Artykuł 19. Konwencji zakładał stworzenie Europejskiej Komisji Praw Człowieka 

 
194 Zob. R. Cymerys, Ogólna charakterystyka skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako 

narzędzia służącego urzeczywistnieniu idei ochrony praw jednostki, [w:] Wpływ standardów 

międzynarodowych…, jw., t. 2, s. 33. 
195 Zob. M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka: obowiązek państwa aktywnej ochrony 

podstawowych praw i wolności, [w:] 60 lat Rady Europy. Tworzenie…, jw., s.159. 
196 Zob. B. Liżewski, Application of Law in the Legal Order of the Council of Europe, „Studia Iuridica 

Lublinensia” 2015, vol. XXIV, nr 2, s. 77.  
197 Zob. B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony 

praw człowieka, wyd. Zakamycze, Kraków 2003, s. 120. 
198 Zob. L. Wildhaber, L. Garlicki, Torując drogę dalekosiężnej wizji…, jw., [w:] Polska i Rada Europy…, 

jw.,s. 123. 
199 Zob. M. Matyasik, Rada Europy – ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania, „Krakowskie 

Studia Międzynarodowe” 2009, nr 3, s. 142. 
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i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Komisja liczyła tyle samo członków, ile było 

stron podpisujących Konwencję. Należy jednak wspomnieć, że wybierani na sześć lat  

(z możliwością ponownego wyboru) przedstawiciele Komisji nie reprezentowali rządów 

danych państw. Komisja w głównej mierze zajmowała się wyrażaniem opinii czy dana 

skarga powinna zostać dopuszczona w myśl artykułu 24. i 25. Konwencji. Co więcej, 

przedstawiciele Komisji brali udział w postępowaniu przed europejskim Trybunałem, nie 

będąc jednak stroną. Niemniej stanowiło to wyraz wsparcia Komisji dla tego organu. 

Podobnie do zadań Komisji należała także współpraca z Komitetem Ministrów200. W 1998 

roku, na podstawie Protokołu 11, Europejska Komisja Praw Człowieka i Trybunał Praw 

Człowieka zostały zastąpione przez Europejski Trybunał Praw Człowieka201. Nadzoruje on 

przestrzeganie Konwencji we wszystkich czterdziestu siedmiu państwach członkowskich 

Rady Europy. Jednostki mogą wnosić do niego skargi, jeśli wszystkie drogi odwoławcze 

zostały wyczerpane w kraju, z którego strona skarżąca pochodzi. Unia Europejska 

przygotowuje się do podpisania Konwencji, co spowoduje ujednolicenie przestrzeni prawnej 

dla 830 milionów europejskich obywateli. Konwencja zapewnia prawo do życia, wolności 

i bezpieczeństwa, wolność myśli, sumienia i religii, prawo do sprawiedliwego procesu 

sądowego, równocześnie zabraniając kary śmierci, tortur i nieludzkiego traktowania, 

niewolnictwa i prac przymusowych, bezprawnych aresztowań, dyskryminacji w korzystaniu 

z praw zapewnianych przez Konwencję. Skarga do Trybunału jest zasadniczym 

mechanizmem ochronnym, który mają do wykorzystania mieszkańcy krajów należących 

do Rady Europy. To, w jaki sposób Trybunał przedstawi swoją interpretację Konwencji 

Rady Europy będzie miało swoje reperkusje w kwestii standardów międzynarodowych 

w zakresie praw człowieka i rozwoju demokratycznego państw202. 

W momencie, gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka zauważy przekroczenie 

postanowień Konwencji, dane państwo musi zmodyfikować swoją legislację. Nierzadko 

postanowienia i wyroki Trybunału prowadzą do ewolucji narodowego ustawodawstwa203. 

Państwo, które przegrało postępowanie przed Trybunałem jest zobligowane do zapewnienia 

zwycięskiej stronie rozwiązań takich jak ponowne otwarcie procedury sądowej lub 

wypłacenie odszkodowania204. Najczęściej pogwałcanym postanowieniem Konwencji jest 

 
200 R. Bartoszcze, Rada Europy a wolność wypowiedzi, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, 

Kraków 1999, s. 62-66.  
201 ETS 155 – Human Rights (Protocol Nr 11), 11.V.1994  
202 Zob. J. Jaskiernia, Mechanizmy zwiększenia skuteczności wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar…, jw., s. 760-761.  
203 https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/general-measures [data dostępu: 22.01.2020]. 
204 https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/individual-measures [data dostępu: 22.01.2020]. 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/general-measures
https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/individual-measures
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artykuł 6., który dotyczy prawa do uczciwego procesu sądowego. Kolejnymi najczęściej 

łamanymi artykułami są artykuł 1. Protokołu nr 1 do Konwencji odnoszący się do ochrony 

własności oraz artykuł 5. Konwencji obejmujący prawo do wolności i bezpieczeństwa.  

Od 1959 roku Trybunał wydał ponad 16 tysięcy wyroków205. Ciałem wspomagającym 

Trybunał jest Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości. 

Powołana ona została mocą rezolucji Komitetu Ministrów w 2002 roku. Dwa lata wcześniej 

ministrowie sprawiedliwości podjęli inicjatywę podczas spotkania w Londynie i postanowili 

powołać innowacyjne ciało mające na celu podnieść poziom efektywności europejskich 

systemów sądowniczych. Miało to także wzmocnić wiarę użytkowników tych systemów 

w ich skuteczność. Działalność Komisji opiera się na analizowaniu istniejących systemów 

sądowniczych, wspieraniu państw członkowskich Rady Europy w reformach sądownictwa, 

ułatwianiu implementacji europejskich standardów sądowniczych do narodowego 

ustawodawstwa206. Uzupełnieniem Konwencji jest Europejska Karta Społeczna207, który 

czyni przestrzeń europejskiego systemu ochrony praw człowieka bardziej 

komplementarną208. 

 

1.6.4. Działalność Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji 

Weneckiej) 

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo została powołana do życia 

w roku 1990 przez osiemnaście państw, a inicjatorem jej powstania był włoski minister 

Antonio Mario La Pergoli. Jej pierwotnym celem była pomoc krajom Europy Środkowo–

Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej. Komisja Wenecka posiada ponad 60 

członków, którzy są wybierani przez kraje członkowskie na okres czteroletni. Komisja nie 

jest organizacją, aczkolwiek jest uznawana za ciało doradcze Rady Europy. Polska 

przystąpiła do Komisji Weneckiej 30 kwietnia 1992 roku.Komisja cztery razy w roku 

w Wenecji odbywa posiedzenia plenarne, podczas których reasumowana jest praca jej 

członków. Najważniejszą sferą działań Komisji jest prawo konstytucyjne209. Tworzą ją byli 

 
205 https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/landmark-judgments [data dostępu: 01.03.2022]. 
206 https://www.coe.int/en/web/cepej? [data dostępu: 22.01.2020]. 
207 Por. Europejska Karta Społeczna, „Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy” nr 1-2, 

Warszawa 1997; A.M. Świątkowski, Charter of Social Rights of the Council of Europe, Kluwer Law 

International, Alphen aan den Rijn 2007. 
208 Zob. R.A. Henczel, J. Maciejewska, Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, 

Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997, s. 8. 
209 Zob. P. Makarzec, Rola i znaczenie Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisji 

Weneckiej), [w:] Ochrona praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje…, jw., s. 93-96. 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/landmark-judgments
https://www.coe.int/en/web/cepej
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sędziowie, byli rzecznicy praw obywatelskich, autorytety – profesorowie z zakresu prawa 

międzynarodowego oraz konstytucyjnego210.  

Do zadań Komisji należą przede wszystkim działalność na rzecz wzmocnienia 

zrozumienia systemów prawnych krajów członkowskich Rady Europy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zbliżania ku sobie tych systemów, promowanie zasad prawa i demokracji, 

badanie problemów zaistniałych podczas prac demokratycznych instytucji oraz rozwój 

tychże instytucji211. Komisja sprawdza możliwości prawne zapewnienia demokracji 

w państwach członkowskich Rady Europy, ale także je monitoruje i wystosowuje do nich 

zalecenia212. Komisja nie posiada prawa do tworzenia standardów, a jej rola formalnie 

ogranicza się do wdrażania tych standardów, które inne ciała Rady Europy – jak 

Zgromadzenie Parlamentarne czy Komitet Ministrów – zdążyły już utworzyć. Jednak nie 

sposób nie zauważyć udziału tego pomocniczego organu Rady Europy, w stanowieniu 

o standardach Rady Europy mających być respektowanymi przez państwa członkowskie 

Rady Europy. Zatem rola ta jest często w rzeczywistości rozszerzona, aniżeli wskazywałby 

na to status Komisji213. O szerokim wachlarzu spraw, którymi zajmuje się Komisja świadczy 

jej rozbudowana sieć podkomisji, które skupiają się między innymi na: prawach 

podstawowych, prawie międzynarodowym, ochroną mniejszości, sądownictwie, 

instytucjach demokratycznych, praworządności, równości płci.  

Istotne wydaje się tutaj zaznaczenie, że obecna demokracja działa w ramach 

dozwolonych przez prawo, a także wciela w życie koncept dobra wspólnego214. 

Trzy kluczowe obszary działalności Komisji stanowią demokratyczne instytucje 

i podstawowe prawa, prawo konstytucyjne i powszechne, a także wybory, referenda oraz 

partie polityczne. O opinię mogą poprosić Komisję: 

- kraje członkowskie Rady Europy, uosabiające się w parlamentach, rządach, oraz głowach 

państw, 

- organy Rady Europy w postaci Sekretariatu Generalnego, Komitetu Ministrów, 

Zgromadzenia Parlamentarnego, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, 

 
210 Zob. J. Kociubiński, Przestrzeganie prawnomiędzynarodowych standardów ustroju państwa (analiza 

działalności Komisji Weneckiej), „Państwo i Prawo” 2016, z. 12, s. 40.  
211 Zob. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Resolution Res (2002) 3 

Adopting the Revised Statute of the European Commission for Democracy Through Law, Strasbourg 27 

February 2002. 
212 Zob. G. Krawiec, Europejskie prawo…, jw., s. 45.  
213 Zob. K. Spryszak, Wpływ Rady Europy na transformację prawnokonstytucyjną na Węgrzech, [w:] Ochrona 

praw człowieka w Europie. Aksjologia – instytucje…, jw., s. 251. 
214 Zob. G. Piwnicki, Meandry demokracji w czasie i przestrzeni, [w:] Uwarunkowania demokracji 

przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, red. N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach, 

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 18. 
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- organizacje międzynarodowe takie jak Unia Europejska, Organizacja Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie oraz inne międzynarodowe organizacje zaangażowane w pracę 

Komisji.  

W charakterze działalności Komisji Weneckiej można zauważyć dualizm. 

Początkowo Komisja wydawała swoje opinie w odniesieniu do konkretnych państw 

i dotyczyło to głównie krajów o tzw. nowej demokracji. Z czasem jednak, aktywność 

Komisji wzrosła i ugruntowała się także przy wydawaniu opinii generalnych, które 

dotyczyły już wszystkich członków Rady Europy. Niedostosowanie się do zaleceń Komisji 

nie ma żadnych bezpośrednich następstw, jednak znacząco rzutuje na wizerunek władz 

danego państwa, które zlekceważyło wskazania Komisji. w niektórych przypadkach 

niewykonanie zaleceń Komisji może przynieść konsekwencje w postaci utraty przez dane 

państwo pewnych praw, a w skrajnej sytuacji nawet usunięcie z organizacji 

międzynarodowych215.  

Schemat przygotowania opinii przez Komisję jest ściśle określony. Narodowy lub 

międzynarodowy organ (może być nim także któryś z organów Rady Europy) przesyła drogą 

elektroniczną, faksem lub tradycyjną pocztą tekst legislacyjny lub o charakterze prawa 

konstytucyjnego zwracając się do Komisji o jej opinię. Dalej następuje stworzenie grup 

roboczych składających się z ekspertów z dziedziny prawa oraz osób sprawozdających ich 

prace oraz przygotowanie projektu opinii wobec przesłanego tekstu pod kątem jego 

spójności ze standardami międzynarodowymi oraz proponowanymi poprawkami. Następnie 

ma miejsce wizytacja w kraju zwracającym się o opinię celem rozmowy z jego władzami, 

społeczeństwem oraz innymi interesantami. Dalej ma miejsce sporządzenie wersji końcowej 

projektu opinii, która jest następnie przedstawiana wszystkim członkom Komisji tuż przed 

sesją plenarną. Kolejnym krokiem jest dyskusja nad końcowym projektem opinii 

w podkomisjach oraz – jeśli to konieczne – z władzami krajowymi. Po niej następuje 

dyskusja nad tekstem opinii i przyjęcie go podczas sesji plenarnej oraz przedłożenie go ciału 

wnioskującemu o opinię. Ostatnim krokiem jest opublikowanie tekstu opinii na stronie 

internetowej Komisji216. Dotychczas Komisja opublikowała ponad tysiąc dokumentów217. 

Statut Komisji mówi, że reprezentanci innych organów Rady Europy, jak np. 

Zgromadzenie Parlamentarne, Komitet Ministrów, Kongres Władz Lokalnych 

i Regionalnych mogą uczestniczyć w sesjach Komisji. Podkomisje mogą się spotykać 

 
215 Zob. M. Rulka, Wpływ dorobku Komisji Weneckiej na prawodawstwo krajowe, „Europejski Przegląd 

Sądowy” 2016, nr 5, s. 4-6.  
216 https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_activities&lang=EN [data dostępu: 22.01.2020]. 
217 https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?v=all [data dostępu: 20.02.2022]. 

Stan na dzień 01.03.2022r. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_activities&lang=EN
https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?v=all
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dowolną liczbę razy, w zależności od bieżących potrzeb. Języki robocze Komisji  

to angielski oraz francuski. Raz w roku Komisja przedkłada Komitetowi Ministrów raport  

ze swojej działalności, który zawiera także zarys jej przyszłych aktywności218. Komisja pełni 

także rolę jednoczącą środowiska prawnicze. Po tym jak w 1996 roku nawiązano współpracę 

z wieloma regionalnymi oraz językowo jednorodnymi sądami konstytucyjnymi 

postanowiono zorganizować Kongres Światowej Konferencji Sądów Konstytucyjnych 

w Kapsztadzie w 2009 roku. Po Republice Południowej Afryki następnymi gospodarzami 

były Brazylia, Korea Południowa oraz Litwa219.  

  

 
218 Zob. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) Resolution Res (2002) 3 

Adopting the Revised Statute of the European Commission for Democracy Through Law, Strasbourg 27 

February 2002. 
219 https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ&lang=EN [data dostępu: 28.02.2022]. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ&lang=EN
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Rozdział 2: Standardy międzynarodowe dotyczące zasad uczciwej rywalizacji 

sportowej 

2.1. Pojęcie standardów międzynarodowych uczciwej rywalizacji sportowej 

Sport jest dziś zdolny wygenerować 3% światowego produktu brutto220 i jest także 

jednym z bardziej istotnych obszarów polityki rządów państw, przyczyniając się 

do zwiększenia prestiżu narodowego221. Może być on traktowany jako narzędzie 

do zapobiegania wojen, konfliktów, a także budowania pokoju, przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu222. Sport w całej swojej wieloaspektowości i wielowymiarowości 

jest przedmiotem wielu sporów223 i warto pamiętać, że nie jest on w niczyim posiadaniu. 

Nikt nie jest jego właścicielem. Międzynarodowe federacje sportowe, Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski czy narodowe związki sportowe są zarządcami sportu. Te organizacje 

mogą mieć prawa do organizacji danych turniejów, mistrzostw czy szeroko rozumianych 

zawodów sportowych, lecz nie są posiadaczami sportu sensu largo224. Postępujące już od 

końca lat 20. minionego stulecia procesy mariażu sportu i mediów zaczęły eksponować 

nowe problemy prawne, ale także przyczyniły się do powszechnej postępującej ekspozycji 

zjawiska sportu225. Sprzyjało to eksploracji zależności występujących pomiędzy tymi 

obszarami226. 

Na wstępie warto usystematyzować pewne pojęcia. Reguły sportowe to „wszelkie 

zasady określające sposób uprawiania danej konkurencji, dyscypliny lub dziedziny sportu, 

przebieg walki czy gry sportowej, a także normy bezpieczeństwa, jakie muszą być 

zachowane w trakcie rywalizacji sportowej”227. Wśród reguł sportowych wyróżniamy 

 
220 Zob. U. Starakiewicz, Organizowanie sportu w Polsce oczami mediów – analiza dyskursu, „Zarządzanie 

w Kulturze” 2015, nr 1, s. 82.  
221 Zob. K-Y. Yeun, The protection of sports fundamental rights and legislation of the basic sports law in 

Korea, „International Sports Law Review Pandektis” 2016, vol. 11, nr 3-4, s. 275. 
222 Por. L.O. Amusa, A.L. Toriola, D.T. Goon, The world in turmoil: Promotion of peace and international 

understanding through sport, „African Journal for Physical, Health Education, Recreation&Dance” 2013, vol. 

19, Issue 1, s. 220-239. 
223 Zob. szerzej: J. Kosowski, Mediation in Sports-Related Disputes, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 

3,s. 215-227. 
224 Zob. P. Donnelly, What if the players controlled the game? Dealing with the consequences of the crisis of 

governance in sports, „European Journal for Sport and Society” 2015, t. 12, s. 12.  
225 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Widowisko sportowe a prawo autorskie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego: Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej” 1996, z. 67, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 19-21.; M. Gębarowski, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r. - 

wyzwanie dla polskich miast oraz znaczenie dla ich działań promocyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2011, z. 

5, s. 27-29.  
226 Por. Sport, media and mega-events, red. L.A. Wenner, A.C. Billings, wyd. Routledge Taylor & Francis 

Group, London and New York 2017. 
227 A. Wach, Stosowanie reguł gry w praktyce ruchu sportowego, [w:] Prawo. Sport. Finanse. Regulacje 

prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem, red. K. Wróbel, M. Walczak, wyd. Wydział 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Prawa Sportowego „Ius et Sport”, 

Warszawa 2017, s. 106. 
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reguły gry, które profilujące tok współzawodnictwa sportowego, a także reguły prawa, które 

modelują wzajemne zależności podmiotów ruchu sportowego. Reguły gry zaś dzielą się na 

techniczne określające wymogi partycypacji sportowców w zawodach oraz procedurach 

mianowania zwycięzcy oraz na reguły dyscyplinarne stanowiące implikacje naruszenia 

zasad dobrego funkcjonowania wśród członków ruchu sportowego228. Regulacje czysto 

sportowe, takie jak reguły gry i rywalizacji w danej dyscyplinie są określane przez 

międzynarodowe federacje sportowe odpowiednie do danej dyscypliny sportu229. Jest to 

związane z tym, że sport jest dziedziną życia, która ma zapewnioną autonomię działania, 

zarówno w kwestii reguł gry, jak i organizacji funkcjonowania swoich dyscyplin.  

W praktyce efektem tego jest ustalanie wszelkich przepisów wewnątrz poszczególnych 

dyscyplin przez światowe federacje sportowe, bez udziału ani wpływu żadnych władz 

państwowych. Na przykład Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA – Fédération 

Internationale de Football Association) zarządza piłką nożną na całym świecie i nie ma 

w tym zakresie konkurencyjnej organizacji (jedna dyscyplina – jedna federacja), zaś Polski 

Związek Piłki Nożnej (PZPN), będący członkiem FIFA administruje futbolem jako jedyny 

w Polsce. Zasada autonomii w sporcie jest powszechnie przestrzegana. Przyjmuje ją także 

Komisja Europejska230. Niemniej, autonomia ta nie może naruszać zasad prawa 

wspólnotowego, pod które podlegają międzynarodowe federacje sportowe231. Przybliżając 

działalność wspomnianej FIFA należy dodać, że nakłada ona na wszystkich swoich 

członków obowiązek bezwzględnego przestrzegania wszystkich jej zasad i reguł 

określonych w statucie. Organizacja ta i jej reguły pozostają poza porządkiem prawnym jej 

państw związków w niej zrzeszonych, co koresponduje z zasadą autonomii sportu.  

Co więcej FIFA wprowadziła swoją alternatywną platformę sądowniczą, która jest w stanie 

o wiele efektywniej rozstrzygać piłkarskie spory niż krajowe systemy sądownictwa. Jest to 

istotne z punktu widzenia dynamiki sportowych rozgrywek, które toczą się regularnym 

trybem i decyzje muszą być podejmowane tak szybko, jak to możliwe. Utworzono zatem 

dwa organy: Komisję ds. Statusu Zawodników oraz Izbę ds. Rozwiązywania Sporów. Wiele 

spraw znajduje swój koniec w postaci wydanego orzeczenia przed upływem zaledwie dwóch 

 
228 Zob. Tamże, s. 106-107. 
229 Zob. W. Górny, Zakres prawa sportowego – analiza zjawiska, „Przegląd Prawa Publicznego 2018, nr 9, s. 

26.  
230 Zob. E. J. Krześniak, Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy 

konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych, „Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 7, s. 23-25. 
231 Zob. M. K. Kolasiński, Zawieszenie narodowej federacji piłkarskiej w świetle wspólnotowego prawa 

konkurencji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 7, s. 57.  
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miesięcy232. Dużą niezależność światowych czy kontynentalnych organizacji widać także 

przy organizacji dużych sportowych przedsięwzięć, jak na przykład Mistrzostw Europy 

w piłce nożnej. Przeprowadzenie takiego turnieju wiąże się ze spełnieniem przez 

potencjalnego gospodarza pewnych wymogów prawnych podyktowanych przez Unię 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA – Union of European Football Associations). 

Niechęć do złożenia gwarancji wobec spełnienia oczekiwań UEFA, obniża szanse na 

zorganizowanie turnieju niemal do zera233. Międzynarodowe organizacje sportowe są 

organizacjami pozarządowymi i nie można stosować wobec nich prawa międzynarodowego 

publicznego. Ich podmiotowość prawna wynika z prawa państwa, w którym dana 

organizacja ma swoją siedzibę. Federacje te zrzeszają członków wielu krajów – którymi są 

najczęściej narodowe federacje danej dyscypliny sportowej – i kreują możliwości 

współpracy międzynarodowej234.  

W kwestii przytoczonego piramidalnego kształtu sportu wśród dyscyplin, należy 

wspomnieć o symptomatycznej decyzji Komisji Europejskiej z 8 grudnia 2017 roku, 

dotyczącej działalności Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), która pod groźbą nawet 

dożywotniej dyskwalifikacji, nie pozwalała łyżwiarzom startować w zawodach, które nie 

były organizowane pod jej egidą. W kontekście stanowienia reguł rywalizacji 

w łyżwiarstwie Komisja nie miała zastrzeżeń w pełni respektując zasadę autonomii sportu. 

Problemem okazał się wątek komercjalizacji działalności ISU, który w XXI wieku 

jednoznacznie łączy się organizowaniem sportu wszelkiej maści (nawiązuje to 

do prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot). W opinii Komisji 

naruszono prawa konkurencji Unii Europejskiej i nakazano wdrożenie zmian 

w wewnętrznych regulaminach ISU235. 

Uprawianie sportu jest w dobie XXI wieku powszechną praktyką bez względu na 

długość geograficzną. Począwszy od amatorskich form mających na celu relaks 

psychofizyczny aż do sportu wyczynowego wiążącego się ze startami w wymagających 

zawodach na miarę igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata, sport na każdym poziomie 

i w każdej skali zaznacza swoją obecność w życiu codziennym obywateli krajów całego 

 
232 Zob. E.J. Krześniak, Prawne mechanizmy zabezpieczenia realizacji zasady autonomii sportu na przykładzie 

struktury i sposobu funkcjonowania Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), „Przegląd Prawa 

Handlowego” 2016, nr 2, s. 12-21.  
233 Por. P. Bielewicz, Polskie zobowiązania i gwarancje na UEFA EURO 2012 w zakresie ochrony własności 

intelektualnej i zagadnień powiązanych, „Forum Prawnicze” 2012, nr 1, s. 80-99. 
234 Zob. D. Pałucka, Obowiązek przynależności polskiego związku sportowego do międzynarodowej 

organizacji sportowej, „Ius Novum” 2016, nr 4, s. 225-226. 
235 Zob. W. Lewandowski, Od piramidy do kolumnady – decyzja Komisji Europejskiej w sprawie 

Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej jako punkt zwrotny w rozwoju europejskiego modelu sportu, „Europejski 

Przegląd Sądowy” 2018, nr 11, s. 16-25.  
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świata236. Sport kwalifikowany wraz z wytężonym wysiłkiem atletów podczas sesji 

treningowych, pogonią za rekordami podczas zawodów i wiążącymi się z tym apanażami 

będącymi efektem ogromnego kapitału finansowego inwestowanego w sport zawodowy 

daje nieuczciwym impuls do nieczystej gry w postaci niedozwolonego wspomagania 

farmakologicznego, czy też działań o charakterze korupcyjnym i manipulującym wynikami 

sportowymi237. 

Obecnie doping, ustawianie wyników meczów oraz wewnętrzny system rządów 

w organizacjach sportowych są postrzegane jako największe zagrożenia i zarazem 

wyzwania dla sportu. Każde z nich ma własną dynamikę, lecz wzięte pod uwagę 

kolektywnie podkreślają złożony charakter sportu oraz potrzebę większej współpracy ciał 

o jego kształcie stanowiących238. 

Rozpatrując doping należy pamiętać, że to zjawisko w sporcie nie jest sprawą 

jednowymiarową i formy jego zażywania mogą powodować dylematy o charakterze 

prawnym oraz etycznym239. Należy pamiętać, że doping nie jest zjawiskiem mającym swoje 

korzenie w czasach nowożytnych. W zasadzie zjawisko to istnieje od kiedy egzystuje 

rywalizacja sportowa i był stosowany już podczas starożytnych igrzysk olimpijskich.  

Co ciekawe, wielowymiarowość dopingu nie pozwala łatwo go zdefiniować i nakreślić jego 

ram. w prawie międzynarodowym nie ma jednego, unitarnego określenia dopingu240. 

Już w starożytności zdawano sobie sprawę z faktu, że spożywanie określonych 

substancji jak zioła czy grzyby poprawia wydolność fizyczną. Samo słowo „doping” ma 

swoją genezę w nazwie specjalnego wywaru przygotowywanego z ziół i korzeni. 

Dodatkowym składnikiem tej substancji był proch strzelniczy aplikowany przez 

holenderskich kolonistów. Całość wyrażano słowem „doop”, zaś czynność spożywania 

wywaru określano mianem „dooping’u”241. Co więcej zapiski mitologii norweskiej podają, 

że Berserkowie (nieustraszeni wojownicy nordyccy) zażywali środek o nazwie buteofonina, 

który dodawał im wigoru i żywotności. W czasach nowożytnych doping zakorzenił się po 

 
236 Por. R. Kubiak, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, „Prokuratura i Prawo” 2006, z. 12, s. 13. 
237 Por. R.A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.), „Prokuratura i Prawo” 

2004, z. 2, s. 60.; S. Tarapata, (Nie)profesjonalne zawody sportowe?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 

Penalnych” 2009, z. 1, s. 229.  
238 Zob. J-P. Villeneuve, Acknowledging and Addressing the Issue of Match Fixing: The Case of Sport 

Organisations, „European Journal of Risk Regulation” 2015, T. 6, nr 4, s. 637. 
239 Por. M.J. McNamee, L. Tarasti, Juridical and ethical peculiarities in doping policy, „Journal of Medical 

Ethics” 2010, T. 36, nr 3, s. 165-169. 
240 Zob. R. Piechota, Reguły antydopingowe w prawie międzynarodowym, „Studia Iuridica Toruniensa” 2010, 

tom VI, s. 152-158. 
241 Zob. Z.B. Gądzik, Prawnokarna ocena stosowania dopingu u zwierząt, „Prokuratura i Prawo” 2017, z. 7-

8, s. 58. 
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połowie XIX wieku, a do jego światowego rozprzestrzenienia doszło już w XX stuleciu242. 

W 1939 roku Organizacja Zdrowia Ligi Narodów w opracowaniu zatytułowanym „Doping” 

dostrzegła, że podstawową rolę zaczęło w sporcie pełnić dostarczanie rozrywki publiczności 

sportowej poprzez permanentną chęć bicia rekordów przez sportowców, co nierzadko 

przysłaniało kondycję zdrowotną ich samych243. Jednym z inicjatorów wykrywania dopingu 

był Alfons Bukowski – farmaceuta związany z Warszawskim Towarzystwem Wyścigów 

Konnych. Badał on zawartość alkaloidów w końskiej ślinie, dzięki czemu stwierdzał doping 

w organizmie konia. Jego pracę opisywała prasa austriacka w 1912 roku244. Stosowanie 

w sporcie niedozwolonych środków ma swoje niekorzystne implikacje na dwóch 

płaszczyznach. W kwestii moralnej jest niezgodne z zasadą normy wartości fair play i stoi 

w opozycji do tradycyjnego sensu rywalizacji sportowej. Innym odniesieniem są z kolei 

sprawy zdrowotne. Doping jest niebezpiecznym działaniem także dla zdrowia, a nawet życia 

sportowców245. Pierwsze nowożytne formy dopingu prawdopodobnie były pochodną 

mieszanki heroiny oraz kokainy, zaś rok 1886 przyniósł pierwszy śmiertelny przypadek, 

kiedy po zastosowaniu dopingu zmarł Arthur Linton – brytyjski kolarz podczas wyścigu 

we Francji. To właśnie ten kraj w 1963 roku jako pierwszy stworzył wewnątrzkrajowe 

normy prawne dotyczące stosowania dopingu. Należy także pamiętać, że to 

Międzynarodowa Amatorska Federacja Lekkiej Atletyki jako pierwsza podjęła systemowe 

działania w celu wyplenienia dopingu ze świata sportu. Stwierdzono, że to lekkoatletyka jest 

najbardziej nieczystym sportem w kwestii dopingu. Tuż za nią plasują się podnoszenie 

ciężarów oraz kolarstwo246.  

Obecnie do roli legendy urósł tzw. „dylemat Goldmana”. w latach 80. oraz 90. 

minionego stulecia ponad połowa topowych lekkoatletów na pytanie – czy wzięłaby doping 

w zamian za wygraną w zawodach sportowych, lecz po pięciu latach umarłaby – 

odpowiedziała praktykowi medycyny sportowej Bobowi Goldmanowi twierdząco247. 

Tomasz Sahaj wskazuje, że badania te przeprowadził Robert Voy – autor książki „Drugs, 

 
242 Zob. B. Leszczyński, Wspomaganie w sporcie, rekreacji i turystyce aktywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 333-334. 
243 Zob. K. Sas-Nowosielski, W. Szóstak, Wiedza i postawy trenerów w zakresie dopingu i przeciwdziałania 

temu zjawisku w sporcie, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2016, t. 

55, s. 77.  
244 Zob. M. Łuczak, Oszustwo dopingowe w sporcie wyczynowym wśród kobiet w latach 1950-2017, 

„Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2017, t. 60, s. 120. 
245 Zob. Z. Jaworski, Sport z dystansu: fakty i refleksje, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2015, s.106. 
246 Zob. K. Skup, Walka z dopingiem w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej, [w:] Aktualne problemy 

prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. D. Kornobis-

Romanowska, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 290-302. 
247 Por. S. Moston, B. Hutchinson, T. Engelberg, Dying to Win? The Goldman Dilemmain Legend and Fact, 

„International Journal of Sport Communication” 2017, t. 10, nr 4, s. 429-443. 
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sport and politics”248. Ten sam autor rozważa też możliwości zalegalizowania dopingu 

przywołując kilka argumentów. Pierwszy związany jest z bezpieczniejszym stosowaniem 

dopingu farmakologicznego pod opieką medycznych ekspertów w dawkach 

niezagrażających życiu i zdrowiu sportowców, aniżeli przyjmowaniem rozmaitych 

substancji w podziemiu. Drugą sprawą do rozważenia jest poszanowanie indywidualnej 

decyzji każdego sportowca o zażywaniu dopingu w imię zwycięstwa w zawodach 

z możliwym skutkiem utraty życia lub zdrowia. Jako kontrargumenty przedstawia się koszty 

społeczne zalegalizowania dopingu oraz te finansowe złożone na poczet leczenia 

medycznego dopingowiczów oraz problemy z odpowiednim sklasyfikowaniem 

poszczególnych sportowców, które pojawiłyby się, gdyby w tej samej dyscyplinie sportu 

brali udział atleci zażywający różne środki dopingowe. Innymi przesłankami do utrzymania 

obecnego stanu rzeczy jest wielkie zagrożenie zdrowotne dla osób zażywających 

erytropoetynę oraz niebezpiecznie szybkie tempo rozwoju genetyki. Suma wszystkich 

wymienionych czynników może spowodować jeszcze większy rozdźwięk pomiędzy 

praktyką sportu, a jego wartościami, a trening sportowy przestanie mieć jakiekolwiek 

znaczenie249. 

Pierwsze poważne zainteresowanie dopingiem w erze nowożytnego sportu miało 

miejsce w 1960 roku, gdy Rada Europy przedstawiła swoje programy odnoszące się 

do walki z dopingiem. Jednak dopiero osiem lat później, podczas Igrzysk Olimpijskich 

w Meksyku, przeprowadzono pierwsze produktywne badania antydopingowe. Stało się to 

na skutek powołanej do życia w 1967 roku Komisji Medycznej przy Międzynarodowym 

Komitecie Olimpijskim (MKOl)250. Ewolucja standardów międzynarodowych mających na 

celu przeciwdziałanie dopingowi w sporcie łączy w sobie współpracę organizacji 

kreujących standardy zarówno o charakterze powszechnym, jak i regionalnym. Zapisy 

Konwencji Antydopingowej Rady Europy z 1989 roku często stały w kolizji z równolegle 

działającym Kodeksem Antydopingowym Ruchu Olimpijskiego MKOl. Sytuację 

próbowano ratować w 1999 roku poprzez utworzenie Światowej Agencji Antydopingowej 

i przyjęcie cztery lata później Programu Zwalczania Dopingu w Sporcie, do którego należał 

między innymi Światowy Kodeks Antydopingowy. Choć była to warta docenienia próba 

skoordynowania antydopingowych norm na świecie, to jednak nie miała ona swojego 

zastosowania do sytuacji, gdy atleci brali udział w zawodach o charakterze krajowym. 

 
248 Por. R. Voy, K. D. Deeter, Drugs, sport, and politics, wyd. Leisure Press, Champaign 1991.  
249 Zob. T. Sahaj, Doping – koń trojański współczesnego sportu, „Sport wyczynowy” 2002, nr 1-2, s. 83-89. 
250 Zob. M. Leciak, Prawo karne wobec problemu dopingu w sporcie, [w:] Problemy kultury fizycznej – aspekty 

ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, red. M. Tomanek, S. Raniszewski, Fundacja Akademia Sportu i Nauki, 

Bydgoszcz 2015, s. 260. 
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W związku z tym Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – jako 

organizacja ONZ działająca na rzecz zapewnienia równości i sprawiedliwości w życiu 

publicznym – oraz Rada Europy połączyły siły, aby przygotować i wcielić w życie 

Światową Konwencję Antydopingową. Niestety Światowy Kodeks Antydopingowy 

Światowej Agencji Antydopingowej (WADA – The World Anti-Doping Agency) nie został 

przyjęty jako aneks do Konwencji, a jedynie jako dodatek, dlatego o pełnej harmonizacji 

przepisów nie może być mowy, jednak Konwencja przewiduje, że jej państwa-strony będą 

respektować postanowienia Kodeksu WADA251. Katalog substancji zabronionych 

stworzony przez WADA został ujęty w załączniku nr 1 do Światowej Konwencji 

Antydopingowej. Lista tych substancji jest podzielona na trzy kategorie:  

– bezwzględnie zakazane,  

– zakazane podczas zawodów,  

– zakazane w konkretnej dyscyplinie sportowej.  

Ponadto zakazane są wszelkie metody stosowania dopingu252. Drugim załącznikiem jest 

wyciąg z Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, który 

nakazuje międzynarodowym federacjom sportowym i narodowym agencjom 

antydopingowym respektowanie stosowania niedozwolonej metody lub zażywanie 

zabronionej substancji przez sportowców, których uwierzytelniony stan medyczny 

predestynuje do tych zabiegów253. Konwencja przyjęta w 2005 roku pozostawiła drobną 

autonomiczność krajom-stronom w kwestii definicji dopingu w sporcie254.  

W piśmiennictwie naukowym wskazuje się, że moment odpowiedzi na pytanie czy 

rządy państw powinny angażować się w proces tępienia dopingu ze sportu przy 

uwzględnieniu zasady autonomii sportu, nie został zauważony. Obecnie zauważa się 

wewnętrzne reguły antydopingowe wśród prawodawstwa konkretnych krajów255, na co 

pozwalają, choć nie obligują ich do tego Konwencja UNESCO o Zwalczaniu Dopingu 

w Sporcie oraz Światowy Kodeks Antydopingowy256. Jednak informacja Światowej Agencji 

 
251 Zob. A. Wach, Harmonizacja światowego prawa antydopingowego z polskiej perspektywy, „Państwo 

i Prawo” 2007, z. 8, s. 35-40. 
252 Zob. M. Iwański, Przestępstwo dopingu (art. 50 ustawy o sporcie), „Państwo i Prawo” 2011, z. 7-8, s. 108. 
253 Zob. J. Krzywański, Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych, [w:] Antydoping w Polsce, red. A. Pokrywka, 

Instytut Sportu, Warszawa 2009, s. 39-40. 
254 Zob. A. Łabno, A. Wyrozumska, M. Bojarski, E. Kornberger-Sokołowska, Opinia z dnia 28 września 2016 

r. o projekcie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, „Przegląd Legislacyjny” 2017, nr 4, s. 150. 
255 Zob. A.J. Szwarc, Problemy odpowiedzialności karnej z tytułu stosowania dopingu w sporcie, [w:] 

Kryminalizacja dopingu w sporcie, red. A.J. Szwarc, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, s. 21-

22. 
256 Zob. A. Zwierzyńska-Chlebowska, Kryminalizacja dopingu w sporcie w niektórych wybranych państwach, 

[w:] Kryminalizacja dopingu…, jw., s. 65-66. 
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Antydopingowej do Polskiej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie o niezgodności 

jednego z rozdziałów (konkretnie 9a) ustawy257 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z art. 13 

Światowego Kodeksu Antydopingowego zaowocowała nowelizacją258 ustawy o sporcie 

uchwalonej przez Sejm 7 lipca 2016 r259. Ponadto Światowa Agencja Antydopingowa miała 

zastrzeżenia także do art. 43 ust. 1 ustawy o sporcie znowelizowanej w listopadzie 2013 r.260 

Co więcej Światowa Agencja Dopingowa mocno domagała się, aby to Polska Agencja 

Antydopingowa przejęła od Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie obowiązek 

przeprowadzania badań dopingowych, mając na celu ujednolicenie funkcjonowania takich 

ośrodków we wszystkich krajach261. Klarowną wersją polskich przepisów antydopingowych 

jest ustawa262 z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie 

z 21 kwietnia 2017 r. w kontekście realizowania postanowień Światowego Kodeksu 

Antydopingowego. Niezwykle istotne jest, że działania te mocno kreują korzystny 

wizerunek Polski w zakresie rozwinięcia przepisów antydopingowych czyniąc z naszego 

kraju znakomitego kooperanta do współpracy przy organizowaniu wydarzeń sportowych 

o charakterze międzypaństwowym263. Wydaje się, że prawidłowość ta dotyczy wszystkich 

krajów na świecie. 

Jednym z kroków podjętych do większej międzypaństwowej integralności na rzecz 

walki z dopingiem było zainicjowanie Międzynarodowego Porozumienia 

Antydopingowego (IADA). Przybrało ono postać współpracy międzynarodowej, której 

celem jest harmonizacja narodowych norm kontroli antydopingowej oraz nadanie 

certyfikatów ISO dla systemu kontroli antydopingowej. Porozumienie zostało zawarte 

w 1995 roku. Należą do niego Nowa Zelandia, Australia, Kanada, Wielka Brytania, 

Norwegia, Szwecja, Holandia, Finlandia i Dania264. Zauważa się, że nakłady finansowe na 

rozwój, badania i wsparcie antydopingu są zawstydzająco niewspółmierne do zarobków 

 
257 Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857. 
258 Dz.U. 2016 poz. 1171. 
259 Zob. M. Rynkowski, POLADA – Polska Agencja Antydopingowa, [w:] Polskie Towarzystwo Prawa 

Sportowego w kontekście kształtowania się polskiego prawa sportowego, red. A.J. Szwarc, Wydawnictwo 

Nauka i Innowacje, Poznań 2019, s. 254. 
260 Zob. J. Smorawiński, M. Rynkowski, Udział Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w egzekwowaniu 

odpowiedzialności dyscyplinarnej w sprawach dopingowych, [w:] Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna 

z tytułu dopingu w sporcie, red. A.J. Szwarc, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2017, s. 34. 
261 Zob. A.J. Szwarc, Problematyka prawna dopingu w sporcie, [w:] Prawo sportowe, red. D. Wetoszka, wyd. 

C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 4-5. 
262 Dz. U. 2020 poz. 2391. 
263 Zob. M. Nowak, Walka z dopingiem w Polsce, [w:] Problemy prawne na  styku sportu i medycyny, red. T. 

Gardocka, D. Jagiełło, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 33. 
264 Zob. R. Piechota, Reguły antydopingowe w prawie…, jw., s. 164. 
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gwiazd sportu, które często sięgają dziesiątek milionów dolarów265. Praktykę walki 

z dopingiem w międzynarodowej przestrzeni prawnej najlepiej podsumowuje M. Leciak: 

„(…) system zwalczania dopingu w sporcie jest swoistym patchworkiem, skonstruowanym 

z obszernych regulacji prawa międzynarodowego, (…) a w wersji krajowej także regulacji 

prawa administracyjnego”266. 

Nadmierna mediatyzacja i komercjalizacja sportu zawodowego, w szczególności 

Igrzysk Olimpijskich przyczyniła się do pogłębienia zjawiska dopingu w sporcie. Atleci 

w makiawelicznym dążeniu do zwycięstw przeradzających się w sławę, a co za tym idzie 

w wysokie apanaże, zapomnieli o idei olimpizmu, coraz mocniej oddając się 

niebezpiecznym dla ich zdrowia środkom poprawiającym ich wyniki sportowe. Doping 

obok korupcji jest najistotniejszym problemem współczesnego Ruchu Olimpijskiego, który 

całkowicie zaprzecza pierwotnym ideałom rywalizacji sportowej ze starożytnej Grecji czy 

też tych uosabianych przez barona Pierre’a de Coubertina – twórcy nowożytnych Igrzysk 

Olimpijskich267. O tym jak niejednoznaczne jest zjawisko uczciwości w sporcie nich 

świadczy fakt, że za osobliwą formę dopingu uznano korzystanie przez pływaków 

poliuretanowych strojów, których użytku Światowa Federacja Pływacka zakazała po 

niecałych dwóch latach, gdy okazało się, że w siedemnaście miesięcy pobito ponad 130 

rekordów świata268. 

Ze względu na czyny za korupcję można postrzegać przekupstwo, oszustwo, 

nielegalne zakłady, doping, doping technologiczny, ustawianie wyników zawodów 

sportowych, szpiegostwo, malwersacje finansami organizacji sportowych269. Za pierwszy 

przypadek korupcji w sporcie uznaje się zawody bokserskie w 388 roku p.n.e., gdy podczas 

Igrzysk Olimpijskich Eupolos z Tesalii dał łapówkę w postaci dużej sumy pieniędzy trzem 

swoim rywalom. Wśród przekupionych był ówczesny mistrz – Phormion z Halikarnassos270. 

Nie jest to zatem zjawisko nowe na mapie problemów współczesnego sportu. Zakłady 

sportowe sprzyjające zjawisku manipulacji wynikami sportowymi mają swoje korzenie 

jeszcze w osiemnastym stuleciu, gdy formowano przepisy do gry w krykieta oraz golfa. 

 
265 Zob. L.D. Bowers, The International Antidoping System and Why It Works, „Clinical Chemistry” 2009, nr 

8, s. 1460.  
266 M. Leciak, Przestępstwa związane z dopingiem w sporcie – uwagi przy wsparciu analizy 

prawnoporównawczej, [w:] Prawo sportowe…, jw., s. 67. 
267 Zob. Z. Brodecki, B. Rischka-Słowik, Jaki świat, takie Igrzyska, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, tom 

XXVI, s. 89. 
268 Zob. R. MacDonald, "Doping on a Hanger": Regulatory Lessons from the FINA Elimination of the 

Polyurethane Swimsuit Applied to the International Anti-Doping Paradigm, „Columbia Journal of Law and 

Social Problems” 2018, vol. 51, nr 2, s. 275. 
269 Zob. A. Ahmed, B. Khan, Divulving sports corruption: delineating loop-holes/linkages,„International 

Journal of Information, Business and Management” 2017, nr 4, s. 98.  
270 Zob. R. A. Stefański, Przestępstwo korupcji w sporcie, „Ius Novum” 2011, nr 1, s. 40. 
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Choć charakterystyka sportu niesie za sobą niepewność co do ostatecznego wyniku 

i utożsamia najwyższe wartości rywalizacji, to równocześnie ma także ogromny potencjał 

sprzyjający wykorzystywaniu sportu do zarobku w niegodziwy sposób poprzez zakłady 

bukmacherskie, uprzednio manipulując wynikiem danej sportowej rozgrywki. Problem ten 

został zaobserwowany zanim jeszcze nastąpiła era sportu nowoczesnego, a wzrost znaczenia 

firm bukmacherskich na rynku sportowym zauważa się coraz częściej271. Historię korupcji 

sportowej od czasów starożytnych do czasu XXI wieku wyczerpująco przedstawia  

M. Łuczak272. 

Choć wiele aspektów w zakresie uniwersalności zasady fair play i jej rysu 

historycznego nie zostało jeszcze wyjaśnionych, to jednak jej powszechność okazuje się być 

wielką siłą transnarodową, bez potrzeby wyjaśniania czym de facto fair play jest, nawet 

w najbardziej ogólnoludzkim rozumieniu. Ciekawostką może być fakt, że słowa „fair play” 

po raz pierwszy użył William Szekspir w swoim dramacie zatytułowanym „Król Jan”273. 

Inną hipotezą jest przypisanie debiutu pojęcia „fair play” dla pióra Jamesa Balmforda 

z dzieła pt. „Krótki i jasny dialog dotyczący bezprawności gier i kart”. Oba opracowania 

powstały u schyłku XVI wieku. w literaturze przedmiotu sygnalizuje się, że korzeni fair play 

należy szukać w ethosie rycerskim. Niemniej jednak nie jest to oczywiste i aprobatę zyskują 

także teorie o okresie renesansowych ideałów postawy człowieka oraz modelów 

wychowawczych z Anglii XIX wieku jako inspiracjach do przemianowania pojęcia fair play 

na potrzeby dziedziny sportu274. W kwestii terminologii pojęcia fair play należy odnotować, 

że ugruntowało się ono w różnych językach przenikając z angielskiego dzięki Kirchnerowi. 

Wcześniej większą popularnością cieszyło się określenie barona Coubertina nawiązujące 

do ducha rycerskości275. 

 
271 Zob. D. Forrest, Betting and the Integrity of Sport, [w:] Sports Betting: Law and Policy, red. P.M. Anderson, 

I.S. Blackhaw, R.C.R. Siekmann, J. Soek, wyd. T.M.C. Asser Press, The Hague 2012, s. 14-15. 
272 Por. M. Łuczak, Zjawisko korupcji w sporcie, [w:] Korupcja w sporcie, red. A.J. Szwarc, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2008, s. 21-62. 
273 Zob. A, Bodasińska, Czysta gra w sporcie i życiu codziennym, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała 

Podlaska 2007, s. 14. 
274 Zob. M. Mazurkiewicz, Średniowieczna geneza idei fair play i jej funkcjonowanie we współczesnym sporcie 

– od turniejów rycerskich do nowoczesnego współzawodnictwa na  arenach sportowych, [w:] Ethos rycerski 

w kulturze: Tradycje i kontynuacje, t. 1, w kręgu średniowiecza, red. T. Banaś-Korniak, B. Stuchlik-Surowiak 

przy udziale M. Komendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 138-139.  
275 Zob. A. Ziółkowski, B. Zarańska, J. Piotrowska, O. Moska, System wartości i jego typy a postawa fair play 

młodzieży u progu dorosłości, „Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 

t. 45, s. 4.  
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Fair play jest jednym z najbardziej istotnych wkładów sportu w sferę nowożytnej 

etyki276. Zasada fair play w sporcie jest swoistym amalganatem ideałów. Jej nieodłącznym 

elementem są także wartości etyczne, a wśród nich najistotniejszą rolę odgrywają szacunek 

oraz życzliwość277. Za fair play często wskazuje się normy takie jak: „przestrzeganie reguł 

gry, szacunek dla przeciwnika, zachowanie równych szans w walce, niewykorzystywanie 

przewagi losowej, minimalizacja cierpień przeciwnika, rezygnacja z praktycznych 

korzyści”278. Fair play można także sprowadzić do wymiaru tolerancji dla innych wyznań, 

narodowości, ras, rozwoju osobistego, koncyliacyjnych relacji międzyludzkich, szanowania 

innych, postępowania zgodnie z przyjętymi normami, wiary w czyste ludzkie intencje279. 

Łączy się to z trzema pierwszoplanowymi wartościami Olimpizmu, którymi są uczciwość, 

równość oraz zachowanie etyczne280. Z filozoficznego punktu widzenia, zasadę fair play 

postrzega się jako rudymentarny wzorzec etyczny użyteczny zarówno w sportowej 

rywalizacji, jak i poza sportową rzeczywistością281. Oczywistym więc jest, że w zasadzie 

fair play nie mieszczą się przypadki nadużyć oraz wykorzystywania osób w sporcie282. 

Promowanie wartości fair play może mieć także pozytywny wydźwięk w kontekście 

przeciwstawiania się agresji283. Często w szkołach osią edukacji sportowej wśród dzieci jest 

udzielanie im instrukcji wobec postawy fair play, która niesie za sobą rozwój umiejętności 

społecznych. Należą do nich: spełnienie oczekiwań klasy, wkładanie wysiłku w sprawy 

warte zaangażowania, szanowanie praw innych uczniów do nauki i uczestnictwa w różnych 

przedsięwzięciach, bycie pomocnym rówieśnikom i przestrzeganie ustalonych reguł, 

okazywanie szacunku dla przeciwników oraz sędziów284. Powstają także specjalne 

 
276 Zob. R. Renson, Fair Play: Its origins and meanings in sport and society, „Kinesiology” 2009, vol. 41, nr 

1,s. 13.  
277 Zob. H. Zdebska-Biziewska, w kręgu etyki sportu – szacunek jako naczelna wartość olimpizmu i fair play, 

[w:] Kultura fizyczna a struktura społeczna, red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz, Akademia Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 

2016, s. 277.  
278 R. Żurowska, Przestępstwo korupcji w sporcie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 35. 
279 Zob. J. Kowalska, A. Kaźmierczak, Zasada fair play jako wartość wychowawcza w edukacji szkolnej i 

w przeciwdziałaniu chuligaństwu na stadionach: raport z badań w ramach projektu pilotażowego „Jestem 

fair” realizowanego w łódzkich szkołach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Uniwersytet 

Łódzki, Warszawa 2010, s. 14. 
280 Zob. S.J. Teetzel, Optimizing Olympic education: a comprehensive approach to understanding and teaching 

the philosophy of Olympism, „Educational Review” 2012, vol. 64, s. 318. 
281 Zob. J. Lipiec, Filozofia czystej gry, „Wychowanie fizyczne i sport” 1997, t. 41, nr 1-2, s. 260.  
282 Por. M. Mountjoy, C. Brackenridge, M. Arrington, C. Blauwet, A. Carska-Sheppard, K. Fasting, S. Kirby,T. 

Leahy, S. Marks, K. Martin, K. Starr, A. Tiivas, R. Budgett, International Olympic Committee 

consensusstatement: harassment and abuse (non-accidentalviolence) in sport, „British Journal of Sports 

Medicine” 2016, vol. 50, nr 17, s. 1019-1029. 
283 Por. Z. Żukowska, R. Żukowski, Promotion of fair play values in sport and education by method of 

counteracting manifestations of aggression, „Polish Journal of Sport & Tourism” 2008, vol. 15, nr 4, s. 149-

152. 
284 Zob. C. Vidoni, P. Ward, Effects of Fair Play Instruction on student social skills during a middle school 

Sport Education unit, „Physical Education and Sport Pedagogy”, vol. 14, nr 3, July 2009, s. 286.  
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programy implementujące w szkołach na lekcjach wychowania fizycznego zasady i wartości 

fair play i monitorujące ich wpływ na aktywność sportową młodzieży w wieku szkolnym285.  

Zauważa się także, że jednym z kluczowych aspektów do deliberowania o zasadzie 

fair play jest jej stosowanie przez sportowca w sposób spontaniczny uwzględniając 

nieprzewidywalność kierunków rozwoju konkretnego widowiska sportowego. Zawodnik nie 

ma prawa wiedzieć co za moment wydarzy się na polu sportowej walki, dlatego nie może 

korzystać z niejako gotowego katalogu zachowań fair play do podjęcia w określonych 

przypadkach. Określa się to raczej mianem dyspozycji sportowca do konkretnego 

zachowania się w okolicznościach, które go spotkają. Niejednokrotnie zastosowanie zasady 

fair play godzi w – określony a priori – regulamin danej rozgrywki sportowej286. 

Pierwotność zjawisk kształtujących ideę i postawę fair play nie jest jednoznaczna287. 

Tym bardziej interesujące wydają się być wyszczególnione w literaturze przedmiotu trzy 

typy fair play. Są one wyeksponowane na przykładzie dotyczącym piłki nożnej. Pierwszy  

z nich głosi, że istnieją zasady, bez których gra w piłkę nożną, zgodnie z ideą uprawiania 

tego sportu, nie mogłaby mieć miejsca. Idea ta opiera się konstytutywności elementarnych 

zasad, na przykład niemożności zagrania piłki ręką, gdyż wówczas nie byłaby to piłka nożna, 

tylko inny rodzaj aktywności fizycznej. Ten typ fair play jest ściśle związany ze strukturą 

gry w futbol. Drugi typ fair play mówi, że istnieje szereg zasad, które nie są bezpośrednio 

związane z modelem gry, a mają na celu stworzenie atmosfery serdeczności, szacunku oraz 

równych szans na boisku. Ta konwencja jest najmocniej związana z zachowaniami 

społecznymi takimi jak prowokowanie publiczności lub oficjeli meczowych oraz 

wszelkiego rodzaju przejawami niesportowego zachowania, spośród których część może 

być regulowana dokumentami legislacyjnymi. Trzecia zasada zakłada, że reguły nie są ani 

konstytutywną częścią struktury gry, ani nie są istotne z punktu widzenia starań w aspekcie 

społecznym, lecz są częścią tzw. etykiety oraz konwenansów. Należą do nich na przykład: 

uściśnięcie dłoni przed meczem, wymiana koszulek po spotkaniu, podanie przeciwnikowi 

dłoni po upadku na murawę288. Zauważa się także, że sportowcy uciekający się 

do nieczystych zagrywek nadszarpują pośrednio prawo kibiców do oglądania czystej 

 
285 Zob. szerzej: L. B. Azevedo, C. Vidoni, S. Dinsdale, Effects of “Fair Play Game” Strategy on Moderate to 

Vigorous PhysicalActivity in Physical Education, „The Physical Educator” 2016, vol. 73, nr 4, s. 757-776.  
286 Zob. T. Michaluk, Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu, Wydawnictwo Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 118. 
287 Por. P. Whysall, Reflections on ethics, sportand the consequencesof professionalisation, „Business Ethics: 

a European Review” 2014, t. 23, nr 4, s. 419.  
288 Zob. I-R. Motoarca, Kinds of fair play and regulation enforcement: toward a better sports ethic, „Journal 

of the Philosophy of Sport” 2015, t. 42, nr 1, s. 124-127. 
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rywalizacji sportowej289, choć można spotkać się także z tezami mówiącymi, że 

niedostosowanie się przez zawodnika do zasad fair play podczas sportowej rywalizacji jest 

winą wyłącznie idei sportowego współzawodnictwa, nie zaś jego samego290. W zależności 

od przyjętej perspektywy, a także orientacji naukowej zasadne wydaje się pytanie czy 

korzystanie z naturalnych predyspozycji i zasobów genetycznych nie narusza rywalizacji 

fair play291. Złożoność tematu nie pozwala jednak badaczom na jednoznaczne zabranie 

jednoznacznego stanowiska, a różne wymiary fair play bada się w odniesieniu 

do określonych grup społecznych292. 

 

2.2. Standardy uczciwej rywalizacji sportowej o charakterze powszechnym 

 

2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych 

W 2003 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zauważyła możliwość 

osiągnięcia – poprzez sport – Milenijnych Celów Rozwoju i w ten sposób wspierania pokoju 

na świecie. Zaowocowało to wzrostem popularności sportu masowego, oddolnego. Powstała 

i rozwinęła się mnogość programów dla rozwoju i pokoju293, które używały sportu 

i aktywności fizycznej do promowania pozytywnych zmian, zachęcenia do integracji 

społecznej, propagowania zgody w miejscach objętych ryzykiem pojawienia się 

konfliktów294. Siła sportu objawiająca się między innymi w budowaniu przestrzeni dla 

tolerancji, zrozumienia, dialogu była przedmiotem wielu płomiennych wystąpień polityków, 

dyplomatów i osób mających realny wpływ na światowy kształt sportu295. ONZ na 

przestrzeni lat zachęcała do przestrzegania reguł fair play w wymiarze społecznym, czynnie 

 
289 Zob. A. Wach, Harmonizacja światowego prawa…jw., s. 34. 
290 Por. W. Mackiewicz, Intersubiektywność w sporcie a zasada fair play, „Rozprawy Naukowe Akademii 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2012, t. 36, s. 75.  
291 Por. W. Firek, Granice medycznego i moralnego problemu dopingu w sporcie, [w:] Problemy prawne na 

styku…, jw., s. 14. 
292 Por. F.J. Ponseti Verdaguer, J. Cantallops Ramón, P. A. Borrás Rotger, A. Garcia-Mas, Does cheating and 

gamesmanship to be reconsidered regarding fair-play in grassroots sports?, „Revista de Psicología del 

Deporte” 2017, vol. 26, s. 28-32; A. Ziółkowski, W. Sakłak, P. Włodarczyk, Selected Socio-Educational and 

Personal Aspects of Conditioning Attitudes of Fair Play in Sport, „Baltic Journal of Health and Physical 

Activity” 2009, t. 1, nr 2, s. 134-142; M. Hassandra, M. Goudas, A. Hatzigeorgiadis, Y. Theodorakis, a fair 

play intervention programin school Olympic education, „European Journal of Psychology of Education” 2007, 

t. 22, nr 2, s. 99-114. 
293 Stało się to na skutek United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace. 
294 Zob. L.C. Blom, L. Judge, M. A. Whitley, L. Gerstein, A. Huffman, S. Hillyer, Sport for Development and 

Peace: Experiences Conducting U.S. and International Programs, „Journal of Sport Psychology in Action”, 

vol. 6, 2015, s. 1-2. 
295 Zob. P. Donnelly, From War Without Weapons to Sport for Development and Peace: The Janus-face of 

Sport, „The SAIS Review of International Affairs” 2011, vol. XXXI, nr 1, s. 67. 
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angażując się w południowoafrykański sport i propagując ruchy anty-apartheidowe296. 

Do dobrych praktyk ONZ w kwestii propagowania idei fair play w sporcie należy zaliczyć 

właśnie przyjęcie w 1985 roku Międzynarodowej Konwencji przeciwko apartheidowi 

w sporcie, która weszła w życie trzy lata później297.  

Równie mocno ONZ zalecała używanie sportu i aktywności fizycznej jako sposobu 

na rozwój człowieczeństwa oraz podwyższenie poziomu odczuwanego szczęścia przez 

narody. Chociaż naukowcy nie są zgodni czy aktywność fizyczna i uprawianie sportu 

faktycznie są skorelowane z subiektywnym odczuciem poziomu szczęścia jednostki, to nie 

sposób nie docenić zauważenia przez ONZ wielu wartości, które sport niesie za sobą298.  

Z całą pewnością sport jest interdyscyplinarnym silnikiem rozwoju społeczeństw. 

Jest traktowany jako zjawisko wielowymiarowe, w związku z tym rozwój poprzez sport 

odnosi się do wielu aspektów życia codziennego. Są wśród nich: budowa infrastruktury 

sportowej dzięki organizacji międzynarodowych wydarzeń sportowych, podnoszenie 

świadomości na ważkie społecznie tematy będące poza przestrzenią polityczną, 

wzmocnienie pozycji społeczności odrzuconych i wykluczonych poprzez ich wzmożony 

udział w aktywnościach o charakterze społecznym, poprawa zdrowia i samopoczucia 

fizycznego i psychicznego, rozwój ekonomiczny i redukcja biedy299. ONZ ogłosił rok 2005 

Międzynarodowym Rokiem Sportu i Wychowania Fizycznego. Zauważa się także 

relewantność sportu dla edukacji, zdrowia, rozwoju gospodarczego czy też polepszenia 

warunków życia osób niepełnosprawnych300 oraz szeroko rozumianego rozwoju państw301. 

Praca Biura ONZ ds. Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju służy kształtowaniu postaw 

społeczeństw. 

W 1976 roku w Paryżu w siedzibie UNESCO zorganizowano pierwszą 

Międzynarodową Konferencję Ministrów i Urzędników Wyższego Szczebla 

Odpowiedzialnych za Wychowanie Fizyczne i Sport (MINEPS). Miała ona niebagatelne 

znaczenie dla sporządzenia Międzynarodowej Karty o Wychowaniu Fizycznym i Sporcie 

 
296 Zob. szerzej: M.G. Hunter, The United Nations and the Anti–Apartheid in Sport Movement, „Canadian 

Journal of History of Sport and Physical Education”, vol. 11, issue 1, May 1980, s. 19-35.  
297Zob. 10. International Convention against Apartheid in Sports, New York, 10 December 1985, United 

Nations 1986. 
298 Zob. S.M. Balish, D. Conacher, L. Dithurbide, Sport and Recreation Are Associated With Happiness Across 

Countries, „Research Quarterly for Exercise and Sport”2016, vol. 87, nr 4, s. 382. 
299Zob. R. Levermore, Sport: a new engine of development?, „Progress in Development Studies” 2008, vol. 8, 

nr 2, s. 186-188. 
300 Zob. D. Dutkiewicz, Międzynarodowy Rok Sportu i Wychowania Fizycznego drogą do współpracy i pokoju 

na świecie, [w:] Milenijne Cele Rozwoju przyjęte przez ONZ, red. A. Lech, Instytut Ekonomii UŁ, Łódź 2006, 

s. 73-77. 
301 Por. G.A. Obajimi, P.O. Omoregie, G.B. Akuru, Sport Roles as Correlate of Development and Peace among 

Crisis-Communities Area in Nigeria, „IFE PsychologIA” 2012, nr 2, s. 168-174.  
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przyjętej dwa lata później. Wówczas UNESCO określiła sport oraz wychowanie fizyczne 

mianem fundamentalnego prawa dla wszystkich. 

Jednym z najważniejszych dokumentów ONZ w kwestii standardów uczciwej 

rywalizacji sportowej jest Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

W pierwszej połowie 2004 roku w siedzibie UNESCO odbyły się dwa spotkania ekspertów, 

których celem było stworzenie zarysu konwencji. Końcowy schemat wymodelowano 

w styczniu 2005 roku podczas trzeciej sesji międzyrządowej ekspertów. Projekt końcowy 

konwencji zaprezentowano 19 października 2005 roku na Konferencji Generalnej UNESCO 

podczas jej 33. sesji. Za przyjęciem konwencji głosowało 191 państw członkowskich, 

a weszła ona w życie 1 lutego 2007 roku. Konwencja jako dokument międzynarodowy 

posiada moc oddziaływania prawnego na jej strony, dlatego też spodziewano się, że będzie 

ona uniformizować dotychczasowe normy antydopingowe zawarte w Światowym Kodeksie 

Antydopingowym, który nie mógł być dokumentem mającym powszechne oddziaływanie. 

Jednakże nie podjęto decyzji, aby ów Kodeks był załącznikiem do konwencji. Został jedynie 

jej dodatkiem, przez co jego postanowienia nie musiały być obowiązkowo przestrzegane 

przez państwa w prawie międzynarodowym302. Konwencja składa się z siedmiu części: 

przybliżenia jej zakresu, działań antydopingowych na poziomie krajowym, kooperacji 

międzynarodowej, edukacji i szkolenia, badań naukowych, monitoringu przestrzegania 

konwencji oraz postanowień końcowych303. Konwencja nakazuje państwom-stronom 

ograniczenie dostępności zabronionych substancji (z wyjątkiem udokumentowanych 

przypadków stosowania ich w celach leczniczych), ułatwienie kontroli dopingowych 

i wspieranie narodowych programów przeprowadzania testów dopingowych, zachęcenie 

producentów i dystrybutorów suplementów diety do ustanowienia najlepszych praktyk 

w procesie pozycjonowania i dystrybucji ich produktów, wspomaganie edukacji 

antydopingowej wśród sportowców i szerszego grona społeczności sportowej. Był to 

pierwszy ogólnoświatowy instrument prawny w kwestii zwalczania antydopingu. 

Konwencja ta jest jedną z najczęściej ratyfikowanych konwencji spośród tych wydanych 

przez UNESCO304. Niedługo po przyjęciu konwencji UNESCO – w porozumieniu 

z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim – ogłosiło, że miasta chcące ubiegać się 

o organizację Igrzysk Olimpijskich muszą znajdować się w krajach, które ratyfikowały 

 
302 Zob. R. Piechota, Sport w polityce organizacji międzynarodowych, [w:] Księga pamiątkowa ku czci 

Profesora Jana Białocerkiewicza, M. Balcerzak, T. Jasudowicz (red.),Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2009, 

s. 690-691. 
303 Zob. szerzej:International Convention Against Doping in Sport, Paris 19 October 2005. 
304 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-

against-doping-in-sport/ [data dostępu: 25.02.2022]. 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
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konwencję. Nie powinno to dziwić, gdyż ONZ współpracuje z Międzynarodowym 

Komitetem Olimpijskim na płaszczyźnie sportu wolnego od dopingu oraz korupcji 

i aktywnie uczestniczy w spotkaniach i konferencjach MKOl-u poświęconym tej 

tematyce305. Po 10 latach funkcjonowania Konwencji postanowiono pierwszy raz dokonać 

jej ewaluacji. Kluczowe przesłania z niej płynące mówiły, że Konwencja jest dokumentem 

unikatowym i właściwym, gdyż idzie za nią wartość dodana w postaci zapewnienia podstaw 

prawnych, dzięki którym jej państwa-strony pozostaną wierne swojemu zobowiązaniu 

do wyrugowania dopingu ze sportu. Inne postanowienia ewaluacji zawierały się 

w podkreśleniu roli silnego przywództwa, ulepszenie systemu monitoringu wykonywania 

powinności państw-stron Konwencji, szczegółowe opracowanie strategii komunikacyjnej 

dla zdobycia większego zasięgu przez Konwencję306.  

W 2008 roku powstał Fundusz Dobrowolny na rzecz eliminacji dopingu. Wspiera on 

kraje przynależące do ONZ w kwestii rozwoju oraz implementacji antydopingowych 

projektów poprzez udzielanie rad i tworzenie edukacyjnych projektów skupiających się na 

młodych sportowcach i organizacjach sportowych307.  

W kwestii korupcji należy wspomnieć, że 31 października 2003 roku przyjęto 

Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, lecz odnosi się ona 

do uniwersalnych standardów i nie jest w żadnej swojej części sprofilowana pod dziedzinę 

sportu308. Problemem korupcji w sporcie zajmuje się także Międzyrządowa Grupa Robocza 

ds. przeciwdziałania korupcji, a 9 grudnia uznany Międzynarodowym Dniem 

Przeciwdziałania Korupcji pośrednio dotyczy także korumpowania środowiska sportowego. 

Także temat korupcji w sponsoringu sportowym nie został zepchnięty na margines 

zainteresowań ONZ309. Innym przykładem działań ONZ jest współpraca z FIFA w zakresie 

walki z ustawianiem meczów i manipulowaniem wynikami sportowymi. Powołany program 

ma za zadanie poprawę edukacji oraz zbudowanie integralności wśród wszystkich  

211 państw członkowskich FIFA poprzez dzielenie się wiedzą i zasobami na przykład 

 
305 https://news.un.org/en/story/2007/03/213442-countries-must-ratify-anti-doping-pact-if-they-want-host-

olympic-games-unesco [data dostępu: 25.01.2020]. 
306 Zob. Evaluation of UNESCO’s International Convention Against Doping in Sport, 2017. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/images/Evaluation_insights_10_EN_Antido

ping_18_sept.pdf[data dostępu: 11.03.2021].  
307 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/fund-for-the-elimination-

of-doping-in-sport/ [data dostępu: 25.01.2020].  
308 Por. United Nations Convention against Corruption, United Nations, New York 2004. 
309 Por. Fighting corruption in sport sponsorship and hospitality: a practical guide for companies, United 

Nations Global Compact Office, New York 2014. 

https://news.un.org/en/story/2007/03/213442-countries-must-ratify-anti-doping-pact-if-they-want-host-olympic-games-unesco
https://news.un.org/en/story/2007/03/213442-countries-must-ratify-anti-doping-pact-if-they-want-host-olympic-games-unesco
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/images/Evaluation_insights_10_EN_Antidoping_18_sept.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/images/Evaluation_insights_10_EN_Antidoping_18_sept.pdf
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/fund-for-the-elimination-of-doping-in-sport/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/fund-for-the-elimination-of-doping-in-sport/
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w formie trzymodułowych wirtualnych warsztatów skupiających się na aspekcie 

integralności310. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych bardzo mocno zaznaczyła swoją obecność 

w ruchu na rzecz uczciwej rywalizacji sportowej, szczególnie, jeśli mowa o problemie 

dopingu w sporcie, gdyż aspekt korupcji nie jest ukierunkowany w pracach ONZ wyłącznie 

na sport. Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie jest mocnym 

międzynarodowym instrumentem, który spełnia swoje funkcje. Otwartość ONZ na 

współpracę z innymi instytucjami sportowymi, jak choćby z Międzynarodowym Komitetem 

Olimpijskim, pokazuje, że chęć wymiany doświadczeń w walce z przestępczymi 

procederami w sporcie jest dla niej niezwykle istotna. Co więcej ONZ wydaje się wieść 

prym w środowisku międzynarodowym w dostrzeganiu szans społecznych na lepsze jutro 

dla obywateli wielu państw dzięki istnieniu sportu. 

 

2.2.2. Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

Pierre de Coubertin powołał do życia nowożytne Igrzyska Olimpijskie mając na 

uwadze nie konkretne państwa jak liczące się na arenie międzynarodowej Francja, Anglia, 

Włochy czy kraj protoplastów igrzysk – Grecja, ale całą ludzkość311. Zauważa się, że 

reaktywacja Igrzysk Olimpijskich położyła podwaliny pod dyscyplinę naukową nazywaną 

dziś prawem sportowym312. Inspirację dla Coubertina stanowił konglomerat ideałów ze 

starożytnej Grecji, rycerzy z okresu wieków średnich oraz wzorców dżentelmeństwa 

angielskiego. Uważał on, że synteza rozwoju sportowego, artystycznego oraz 

intelektualnego może oddać pełnię procesu wychowawczego młodzieży313. 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski od 1981 roku posiada status międzynarodowej 

organizacji pozarządowej, której cele nie są lukratywne. Dziś to globalna organizacja, która 

posiada budżet około 4 miliardów dolarów amerykańskich w danym cyklu olimpijskim. 

Stało się tak na skutek prezydentury w MKOl Juana Antonia Samarancha w latach 1980-

2001, który wykorzystał potencjał marketingowy sportu w dobie kształtującej się jego 

 
310 Fifa and UN launch integrity programme to combat match-fixing,https://igamingbusiness.com/fifa-and-un-

launch-integrity-programme-to-combat-match-fixing/?Bibblio_source=true [data dostępu: 27.07.2021].  
311 Zob. P. de Coubertin, Olympism: Selected Writings, International Olympic Committee, Lausanne 2000, s. 

542. 
312 Zob. W. Górny, Proces rozwoju nowożytnej idei olimpizmu, jako płaszczyzna kształtowania systemu prawa 

sportowego, [w:] Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa 

sportowego, red. P. Dobosz, M. Biliński, W. Górny, A. Mazur, M. Hadel, A. Kozień, wyd. Studio Cubus, 

Kraków 2018, s. 181. 
313 Zob. M. Kazimierczak, Etyczna ocena korupcji w sporcie, [w:] Korupcja w sporcie…, jw., s. 95. 

https://igamingbusiness.com/fifa-and-un-launch-integrity-programme-to-combat-match-fixing/?Bibblio_source=true
https://igamingbusiness.com/fifa-and-un-launch-integrity-programme-to-combat-match-fixing/?Bibblio_source=true
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komercjalizacji314. Jedną z ról MKOl jest „kierowanie wysiłków na rzecz zapewnienia, że 

w sporcie zwycięża duch fair play”315, a wzajemna rywalizacja podczas Igrzysk 

Olimpijskich otwiera wręcz unikalne możliwości dialogu pomiędzy olimpijczykami316. 

Funkcjonowanie Komitetu reguluje Karta Olimpijska. Wyłuszcza ona filozoficzne 

aspekty olimpizmu, przybliża zasady wedle których funkcjonuje MKOl, stanowiąc jego 

statut. Ponadto prezentuje obowiązki oraz prawa osób biorących udział w ruchu 

olimpijskim317, normuje funkcjonowanie Ruchu Olimpijskiego, Międzynarodowych 

Federacji, Narodowych Komitetów Olimpijskich, Igrzysk Olimpijskich, a także określa 

środki zaradcze, sankcje, procedury dyscyplinarne i rozwiązywanie sporów. Co więcej 

prezentuje sztandarowe wartości olimpizmu318.  

MKOl dwutorowo rozpatruje aspekt uczciwej rywalizacji sportowej i obu 

zagrożeniom dla czystego sportu stara się poświęcić podobną ilość atencji. Pierwszy aspekt 

dotyczy dopingu sportowego. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku po raz 

pierwszy odbyły się kontrole wśród sportowców mające na celu wykrycie narkotyków, 

w szczególności amfetaminy, w ich organizmach. Było to pokłosie śmierci kolarzy po 

przedawkowaniu narkotyków podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku oraz 

podczas słynnego wyścigu Tour de France w 1967 roku319. Celem pielęgnacji czystości 

sportu MKOl przyjął w 2015 roku deklarację w sprawie „dobrego zarządzania w sporcie 

i dbałości o czystość sportu”. Deklaracja potwierdziła stanowisko braku tolerancji wobec 

wszelkich przejawów manipulowania wynikami sportowymi oraz stosowania środków 

dopingujących oraz zapewniła dalsze wspieranie autonomiczności Światowej Agencji 

Antydopingowej. Ponadto postanowiono powołać do życia niezależną agencję o charakterze 

non-profit, która w imieniu MKOl będzie przeprowadzać testy antydopingowe  

z poszanowaniem WADA320.  

Drugim podłożem jest manipulacja wynikami sportowymi oraz korupcja w sporcie. 

Jedną z najnowszych inicjatyw MKOl jest Kodeks Ruchu Olimpijskiego w zakresie 

 
314 Zob. M. Słoniewski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski – od klubu dżentelmenów do organizacji 

transnarodowej, [w:] Kultura fizyczna a struktura…, jw., s. 248. 
315 Karta Olimpijska – obowiązuje od 9 października 2018 r., Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Lozanna 

2018. 
316 Zob. C.R. Torres, Morally Incompatible? An Analysis of the Relationship Between Competitive Sport and 

International Relations at the Olympic Games, „The SAIS Review of Interrnational Affairs” 2011, nr 1, s. 13.  
317 Zob. K. Grabska-Luberadzka, Karta Olimpijska, [w:] Leksykon prawa sportowego: 100 podstawowych 

pojęć, red. M. Leciak, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 56. 
318 Zob. https://www.olimpijski.pl/Media/files/Karta%20Olimpijska%2015.09.2017_1.pdf [data dostępu: 

05.02.2020].  
319 Zob. J. Dvorak, T. Graf-Baumann, M. D’Hooghe, D. Kirkendall, H. Taennler, M. Saugy, FIFA's approach 

to doping in football, „British Journal of Sports Medicine” 2006, T. 40 supplement, s. 13. 
320 https://www.olympic.org/fight-against-doping/independent-testing-body [data dostępu: 25.01.2020]. 

https://www.olimpijski.pl/Media/files/Karta%20Olimpijska%2015.09.2017_1.pdf
https://www.olympic.org/fight-against-doping/independent-testing-body
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zapobiegania manipulacji zawodami sportowymi, który pozostając w pełnej harmonii 

z Konwencją Rady Europy w sprawie zwalczania manipulowania zawodami sportowymi, 

ma za zadanie chronić wszelkie zawody sportowe od ryzyka wpływania na ich wynik321.  

W lutym 2017 roku podczas Międzynarodowego Forum na rzecz Uczciwości w Sporcie 

MKOl zostało powołane Międzynarodowe Partnerstwo przeciwko Korupcji w Sporcie, 

którego misją jest łączenie międzynarodowych organizacji sportowych, rządowych, 

międzyrządowych oraz innych instytucji, aby wzmocnić wysiłki eliminujące korupcję ze 

świata sportu i promujące kulturę dobrego zarządzania sportem. Partnerstwo realizuje trzy 

główne zadania: redukowanie ryzyka korupcji podczas imprez sportowych, zapewnianie 

prawości w doborze imprez sportowych i eliminowanie potencjalnych konfliktów interesów 

oraz optymalizowanie procesu przestrzegania dobrego zarządzania sportem celem 

zmniejszania ryzyka korupcji322.  

Analizuje się także efektywność antykorupcyjnych przepisów w odniesieniu 

do ryzyka korupcji wśród członków MKOl-u323. Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

w obawie przed niepożądanymi praktykami, które istotnie wpływają na wyniki sportowe 

wprowadził telefony oraz linie zaufania, gdzie można zgłaszać swoje podejrzenia naruszenia 

Kodeksu Etycznego MKOl, poza tym stworzono system monitoringu obstawiania zakładów 

sportowych, w który zaangażowano międzynarodowe służby, w tym Interpol. MKOl walczy 

ze zjawiskiem manipulacji wynikami sportowymi i stworzył specjalny program oparty na 

trzech filarach: przepisów i legislacji, podnoszenia świadomości i budowie potencjału 

do wychwytywania złych praktyk oraz wywiadu i ścigania. Dodatkowo Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski promuje w tej tematyce filmy edukacyjne, warsztaty oraz quizy dla 

młodzieży. Partner MKOl-u w tych działaniach jest Interpol, z którym współprowadzi 

szkolenia i warsztaty dla agencji rządowych, operatorów zakładów sportowych, ciał 

regulujących funkcjonowanie zakładów sportowych celem walki z wpływaniem na wyniki 

zawodów sportowych324. 

Ważną rolę ma także Komisja Zawodnicza MKOl, która jest łącznikiem pomiędzy 

sportowcami a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Komisja jest wyrazem uznania 

sportowców za najważniejszych aktorów Ruchu Olimpijskiego, a ich punkty widzenia na 

 
321 Zob. Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions, International 

Olympic Committee, Lausanne 2018. 
322 https://www.olympic.org/integrity/international-partnership-against-corruption-in-sport [data dostępu: 

25.01.2020].  
323 Por. B. Benitez, J. London, Has the International Olympic Committee Risen Above Corruption?, „Maryland 

Journal of International Law” 2017, t. 32, nr 1, s. 160-187. 
324 Zob. https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport [data dostępu: 30.03.2021]. 

https://www.olympic.org/integrity/international-partnership-against-corruption-in-sport
https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Corruption-in-sport
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dane sprawy są kluczowe ze względu na ich czynny charakter udziału w widowiskach 

sportowych. Komisja wzmacnia pozycję sportowców w procesie podejmowania decyzji 

w Ruchu Olimpijskim, wspiera rozwój sportowych oraz niezwiązanych ze sportem karier 

zawodników, promuje zaangażowanie zawodników w proces podejmowania decyzji 

w Ruchu Olimpijskim.  

W kontekście Ruchu warto jeszcze przywołać XIII Kongres Olimpijski 

w Kopenhadze, który odbył się w 2009 roku i stanowił moment inicjacji zmian. 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski dostrzegł potrzebę modyfikacji funkcjonowania 

ruchu, który, poza standardowymi działaniami skupiającymi się na organizacji igrzysk 

olimpijskich w dwuletnich cyklach (rok 1992 był ostatnim, w którym Letnie oraz Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie odbyły się w tym samym roku), wziął na swoje barki także 

rozwiązywanie innych tematycznie problemów. Były one związane z ochroną środowiska, 

odpowiednim zagospodarowywaniem potencjału cyfryzacji, przyczynianiem się do rozwoju 

organizacji sportowych, aby igrzyska olimpijskie nadal stanowiły przykład dziedzictwa 

wartości człowieczeństwa i poszanowania praw człowieka325.  

W opinii autora MKOl w ścisłej współpracy ze światowymi instytucjami sportowymi 

oraz politycznymi patronuje uczciwości w sporcie. Nie posiada mocy prawnej wydawania 

wiążących dokumentów, jednak stara się łączyć wszystkie sportowe środowiska celem 

wyplenienia haniebnych praktyk, które uwłaczałyby filozofii sportu.  

 

2.2.3. Światowa Agencja Antydopingowa 

Geneza Światowej Agencji Antydopingowej sięga konferencji dotyczącej zjawiska 

dopingu w sporcie zwołanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Odbyła się ona 

w Lozannie w lutym 1999 roku, a jej efektem była tzw. deklaracja lozańska, która 

bezpośrednio odnosiła się do tematu obrad konferencji i stanowiła o powołaniu niezawisłej 

agencji o charakterze międzynarodowym przeznaczonej do walki z dopingiem326. 

Deklaracja składała się z sześciu głównych zagadnień: edukacji, prewencji oraz praw 

sportowców, kodeksu antydopingowego Ruchu Olimpijskiego, sankcji, powołania 

międzynarodowej agencji antydopingowej, obowiązków Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego, międzynarodowych federacji sportowych, narodowych komitetów 

 
325 Zob. N.L. Peshin, Regulacja prawna sportu na poziomie ogólnokrajowym w Rosji, „Państwo i Prawo” 2014, 

z. 6, s. 88. 
326 Zob. R. Piechota, Reguły antydopingowe w prawie…, jw., s. 162. 
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olimpijskich oraz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, współpracy pomiędzy Ruchem 

Olimpijskim oraz władzami publicznymi327.  

Osobliwą cechą WADA jest to, że jest jedyną na świecie organizacją sportową, która 

łączy w sobie rządy krajowe, organizacje rządowe oraz organizacje sportowe328, a jej misja 

polega na prowadzeniu wspólnego, światowego ruchu dla sportu wolnego od dopingu. 

WADA prowadzi także kampanie edukacyjne dotyczące zagrożeń i konsekwencji 

stosowania dopingu dedykowane młodym sportowcom, ich rodzicom, trenerom, lekarzom. 

Niezwykle istotnym osiągnięciem WADA było stworzenie Światowego kodeksu 

antydopingowego. Został on przyjęty w 2003 roku podczas Światowej Konferencji 

Antydopingowej w Kopenhadze i posiadał obowiązującą moc prawną. Światowy kodeks 

antydopingowy wyczerpująco prezentuje wszystkie proceduralne detale kontroli 

dopingowych i zjawiska przeciwdziałania dopingu w sporcie. Składa się on z czterech 

zasadniczych części: toku postępowania kontroli dopingowych, edukacji i prowadzonych 

badań, praw i obowiązków organizacji zaangażowanych w walkę z dopingiem oraz 

wymiaru akceptacji kodeksu, stosowania się do niego, jego modyfikacji i interpretacji. Jest 

on na bieżąco aktualizowany329. Sygnatariuszami światowego kodeksu antydopingowego są 

organizacje wchodzące w skład Ruchu Olimpijskiego, narodowe organizacje 

antydopingowe i organizacje spoza Ruchu Olimpijskiego. 

Jak wspomniano Agencja ściśle współpracuje z wieloma podmiotami, celem 

wzmocnienia wysiłków w zapobieganiu występowania zjawiska dopingu w sporcie. 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski są 

odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu kontroli antydopingowej zgodnie ze 

światowym kodeksem antydopingowym podczas Igrzysk Olimpijskich oraz 

Paraolimpijskich, a także za usankcjonowanie tych, którzy uzyskali negatywny wynik tej 

kontroli. MKOl w imieniu ruchu sportowego zapewnia także finansowanie połowy budżetu 

WADA. Międzynarodowe federacje sportowe stosują się do światowego kodeksu 

antydopingowego i egzekwują przestrzeganie go. Rządy państw umożliwiają i ułatwiają 

proces przeprowadzania kontroli i wspierają go. Narodowe komitety olimpijskie i narodowe 

związki sportowe wypełniają wszystkie postanowienia Kodeksu, narodowe i regionalne 

organizacje antydopingowe przeprowadzają testy podczas trwania zawodów oraz poza nimi, 

 
327 Zob. Lausanne Declaration on Doping in Sport Adopted by the World Conference on Doping in Sport 4 

February 1999, Lausanne, Switzerland; https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/ 

lausanne_declaration_on_doping_in_sport.pdf [data dostępu: 25.01.2020].  
328 Zob. E. Malcourant, A. Vas, T. Zintz, World Anti-Doping Agency: a meta-organizational perspective, 

„Sport, Business and Management” 2015, t. 5, nr 5, s. 452. 
329 Zob. World Anti-Doping Code 2021, World Anti-Doping Agency 2021. 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/%20lausanne_declaration_on_doping_in_sport.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/%20lausanne_declaration_on_doping_in_sport.pdf
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akredytowane przez WADA laboratoria analizują próbki pobrane od sportowców podczas 

kontroli przestrzegając najwyższych medycznych standardów. WADA ma także prawo 

wnosić sprawy związane z dopingiem do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu pod 

jurysdykcją organizacji, które przyjęły światowy kodeks antydopingowy. 

Międzynarodowe federacje danych dyscyplin sportowych deklarują, że walka 

z dopingiem jest dla nich kluczowym obszarem działań i jest traktowana priorytetowo. 

Pozwala to efektywnie współpracować ze Światową Agencją Antydopingową w celu 

wdrożenia programów, mających na celu uczynienie sportu wolnego od dopingu330. 

Dzięki działalności WADA, liczba kontroli antydopingowych zwiększyła się 

w przeciągu kilku lat niemal dwukrotnie. Z 94 tysięcy w roku 1995, liczba ta wzrosła do 183 

tysięcy w 2005, przy jednoczesnym unowocześnieniu metod kontroli331. W porównaniu 

do inicjacyjnych środków przedsięwziętych do walki z dopingiem w sporcie, zauważa się 

znaczące sukcesy na tym polu po ustanowieniu instytucji Światowej Agencji 

Antydopingowej. Żeby zapewnić kontynuację skutecznych działań w przyszłości, narodowe 

organizacje antydopingowe powinny podtrzymywać swoje działania, aby ich doświadczenia 

wobec tego zjawiska były brane pod uwagę podczas podejmowania przyszłych decyzji332.  

WADA wydała dokument zawierający ściśle określone, międzynarodowe standardy 

przeprowadzania testów antydopingowych, a lista zakazanych środków i metod jest 

aktualizowana w cyklu rocznym i uszczegóławia ona zakazane praktyki zarówno podczas 

zawodów, jak i poza nimi. Do kontroli może być pobrana krew i/lub mocz sportowca 

w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Agencja działa w oparciu o sześć grup 

międzynarodowych standardów, które ujednolicają i harmonizują różne sfery walki 

z dopingiem. Należą do nich: lista niedozwolonych środków, przeprowadzanie testów, 

działania laboratoriów, używanie niedozwolonych substancji w celach leczniczych, 

chronienie prywatności oraz danych osobistych, podporządkowanie się światowemu 

kodeksowi antydopingowemu przez sygnatariuszy. WADA jest zaangażowana 

w prowadzenie badań naukowych oraz edukację nt. poprawy świadomości zjawiska 

dopingu. Monitoruje także przestrzeganie światowego kodeksu antydopingowego – 

 
330 Zob. M. Mountjoy, A. Junge, The role of International Sport Federations in the protection of the athlete's 

health and promotion of sport for health of the general population, „British Journal of Sports Medicine” 2013, 

vol. 47, nr 16, s. 1026. 
331 Zob. D.V. Hanstad, I. Waddington, Sport, health and drugs: a critical re-examination of some key issues 

and problems, „Perspectives in Public Health” 2009, t. 129, nr 4, s. 179. 
332 Zob. M. Kamber, Development of the role of National Anti-Doping Organisations in the fight against 

doping: From past to future, „Forensic Science International” 2011, vol. 213, s. 8.  
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dokumentu ujednolicającego reguły antydopingowe we wszystkich krajach we wszystkich 

dyscyplinach sportowych.  

Pomimo wielu wysiłków Agencji, wciąż zauważa się ogrom pracy do wykonania, 

żeby utrzymać czystą rywalizację sportową333. Ważną kwestią – według reguł 

ustanowionych przez WADA – jest wymóg podporządkowania się sportowców jurysdykcji 

Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu334. Agencja deklaruje także deklaruje, że współpraca 

ze sportowcami i ich informacje zwrotne są traktowane priorytetowo. Dlatego też w 2005 

roku został powołany specjalny Komitet Sportowców, żeby reprezentować prawa atletów z 

całego świata i przedstawiać ich punkt widzenia na konkretne zagadnienia 

antydopingowe335. 

Współpraca z WADA może także stanowić wyraz chęci zdobycia 

międzynarodowego uznania, zaufania i prestiżu w zakresie stosowania antydopingowych, 

czego przykładem może być działalność Chin w tym zakresie pod koniec XX wieku336.  

Sprawą, która odbiła się niezwykle głośnym echem w świecie sportu w ostatnich 

latach było wykluczenie Rosji przez WADA z letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 

roku (ostatecznie odbyły się one w roku 2021 przez pandemię Covid-19) oraz zimowych 

w Pekinie w 2022 roku. W sumie nałożono czteroletni zakaz występów na arenach 

sportowych w rosyjskich barwach. Było to pokłosie zmanipulowanych danych, które 

WADA otrzymała od laboratorium antydopingowego w Moskwie. Stwierdzono, że setki 

wyników budzących podejrzenia zostało usuniętych. Były to kolejne zarzuty wobec 

rosyjskiego sportu, po zawieszeniu w 2015 roku RUSADA, czyli rosyjskiej komisji 

antydopingowej. Stało się to na skutek ujawnienia przez WADA raportu wskazującego na 

znaczne nieprawidłowości w zakresie stosowania dopingu wśród rosyjskich sportowców. 

Ponadto orzeknięto, że rosyjscy sportowcy, którzy udowodnią brak swojego udziału 

w krajowym dopingowym procederze będą mogli wystąpić w zawodach pod neutralną 

flagą337.  

Rosja skorzystała z prawa do odwołania do Międzynarodowego Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. TAS utrzymał sankcje, lecz skrócił je z czterech 

 
333 Por. D.J. Gandert, The WADA Code: Optimal on Paper, „Maryland Journal of International Law” 2017, t. 

32, nr 1, s. 274-337. 
334 D. Mahoney, Doping appeals at the Court of Arbitration for Sport: Lessons from Essendon, „Boston College 

Law Review” 2018, t. 59, nr 5, s. 1816. 
335 https://www.wada-ama.org/en/athletes [data dostępu: 25.01.2020].  
336 H. Shixi, The Control and Legal Regulation of Doping in China Sports: What we Learnt and What 

we Should Do, [w:] Sports Law: 15th IASL Congress Proceedings, red. J. Foks, Warsaw 2010, s. 149. 
337 Zob. Jest decyzja WADA. Rosja wykluczona z rywalizacji na cztery lata, Polskie Radio 24, 9.12.2019.  

https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2418565,Jest-decyzja-WADA-Rosja-wykluczona-z-rywalizacji-na-

cztery-lata [data dostępu: 20.02.2022]. 

https://www.wada-ama.org/en/athletes
https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2418565,Jest-decyzja-WADA-Rosja-wykluczona-z-rywalizacji-na-cztery-lata
https://polskieradio24.pl/5/4147/Artykul/2418565,Jest-decyzja-WADA-Rosja-wykluczona-z-rywalizacji-na-cztery-lata
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do dwóch lat począwszy od 17 grudnia 2020 roku338. Jednak pomimo sankcji w postaci 

braku możliwości organizowania przez Rosję turniejów rangi mistrzowskiej, na drodze 

negocjacji ze światową federacją siatkarską uznano, że Mistrzostwa Świata w siatkówce 

mężczyzn w 2022 roku powinny się tam odbyć ze względu na daleko idący stopień 

zaawansowania przygotowań do tej imprezy339. 

W opinii autora Światowa Agencja Antydopingowa spełnia swoją rolę strażniczki 

sportu wolnego od dopingu. Przejawia działania proaktywne, które istotnie przyczyniają się 

do eliminowania prób stosowania dopingu w sporcie. Aktualizacje Światowego Kodeksu 

Antydopingowego oraz list substancji i metod zabronionych są odpowiedzią Agencji na 

ewoluujący kontekst zażywania dopingu w świecie sportu. Warto także wspomnieć 

o zawiązanej w 2009 roku współpracy Agencji z Interpolem. WADA wspomaga 

antydopingowe działania międzynarodowej organizacji policji zapewniając naukowe 

ekspertyzy, szczególnie jeśli chodzi o identyfikowanie nowych substancji dopingujących340.  

 

2.2.4. Międzynarodowy Komitet Fair Play 

Międzynarodowy Komitet Fair Play powstał w 1963 roku. Powołano go do życia 

w Instytucie Młodzieży przy UNESCO w miejscowości Gauting, niedaleko Monachium.  

W spotkaniu na temat eliminacji niepożądanych zachowań ze sportu wzięli udział 

dziennikarze sportowi z Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej oraz 

przedstawiciele Międzynarodowej Rady Wychowania Fizycznego i Sportu. Postanowiono 

przyznawać zawodnikom Trofeum Pierre’a de Coubertina za przejawy postawy fair play 

oraz wydano „Manifest Sportowy”. W następnym kroku nawiązano współpracę 

z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, czego efektem było stworzenie „Manifestu 

o Fair Play” w 1975 roku341. Zauważa się, że Międzynarodowy Komitet Fair Play powstał 

jako ciało mające zbliżyć do siebie UNESCO oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski342. 

Przyczynkiem do powstania Komitetu były Igrzyska XVII Olimpiady w 1960 roku 

w Rzymie, kiedy to duński kolarz Knud Jensen zmarł w wyniku stosowania niedozwolonych 

 
338 Zob. Wyrok TAS z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie World Anti-Doping Agency (WADA) v. Russian Anti-

Doping Agency, skarga nr CAS 2020/O/6689.  
339 Zob. J. Pawłowski, Szokująca decyzja WADA i FIVB! Sankcje uchylone, Rosja organizatorem mistrzostw 

świata 2022 siatkarzy!, Sportowe Fakty, 5 czerwca 2021 r. 

https://sportowefakty.wp.pl/siatkowka/942447/szokujaca-decyzja-wada-i-fivb-sankcje-uchylone-rosja-

organizatorem-mistrzostw-sw [data dostępu: 20.02.2022]. 
340 Zob. https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Anti-doping[data dostępu: 11.03.2021]. 
341 Zob. K. Hądzelek, Międzynarodowy Komitet Fair Play, [w:] Czysta gra: fair play, red. K. Hądzelek, M. 

Rejf, H. Zdebska-Biziewska, R. Żukowski, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2014, s. 283-284. 
342 Zob. Y. Grosset, M. Attali, The International Institutionalization…, jw., s. 521. 

https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Anti-doping
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środków poprawiających wydolność organizmu. Po utworzeniu Komitetu 5 grudnia 1963 

roku jego pierwszym prezydentem został legendarny francuski tenisista lat dwudziestych 

ubiegłego stulecia Jean Borotra, a pierwszym laureatem Trofeum Fair Play Pierre de 

Coubertina został włoski bobsleista Eugenio Monti343.  

We wczesnych latach kapitalizmu sport przestał być już tylko rozrywką w czasie 

wolnym, stał się biznesem. Zakłady i manipulowanie wynikami zawodów coraz mocniej 

wkraczały na terytorium sportu. Fair play pozostało jednak niepisaną zasadą, moralną 

wartością, która reprezentowała prawdziwą i niepodważalną esencję sportu opartą na 

kształtowaniu charakteru oraz rozwoju duszy i ciała, a obecnie postrzega się sport za 

soczewkę społeczeństw344. Szybko zauważono, że wartości warte naśladowania na arenach 

sportowych są także pożądane w życiu codziennym, a hołdowanie im pomaga zbudować 

lepsze społeczeństwa. Komitet wypromował „Społeczeństwo Fair Play”, którego głównym 

konceptem jest promowanie równości szans i możliwości345.  

Stworzono także dekalog fair play dla młodzieży. Jego pierwszy punkt mówi, że 

jedyną drogą postępowania jest fair play. Następne postanowienia odnoszą się do godnego 

traktowania rywali, respektowania decyzji sędziów oraz niepisanych zasad rywalizacji 

sportowej, godnemu obchodzeniu się zarówno z porażką, jak i zwycięstwem. Według 

Komitetu do fundamentalnych wartości fair play zaliczają się uczciwe współzawodnictwo, 

szacunek, przyjaźń, duch współpracy, równość, integracja, brak środków dopingujących, 

solidarność, tolerancja, troska, radość, doskonałość.  

Statut Międzynarodowego Komitetu Fair Play jest jego kodyfikacją podstawowych 

reguł i zasad. Co więcej określa organizację i prowadzenie ruchu fair play, a także ustanawia 

warunki corocznych ceremonii Światowych Nagród Fair Play346. Zaś Deklaracja na temat 

Sportu i Fair Play w XXI wieku w sposób szczegółowy opisuje w jaki sposób zasada fair 

play powinna być interpretowana we współczesnym świecie347.  

Głównym ciałem legislacyjnym Komitetu jest Zgromadzenie Ogólne, które składa 

się z członków uprawionych do głosowania. Każdy z nich ma jeden głos. Zgromadzenie 

Ogólne, któremu przewodniczy Prezydent Komitetu lub jeden z jego zastępców, odbywa się 

w sesji zwyczajnej co najmniej raz na cztery lata w siedzibie Komitetu. Jego celem jest 

zatwierdzenie raportów dotyczących aktywności oraz finansów Komitetu oraz przyjrzenie 

 
343 http://www.fairplayinternational.org/cifp-history [data dostępu: 25.01.2020]. 
344 http://www.fairplayinternational.org/history-of-fair-play [data dostępu: 25.01.2020].  
345 http://www.fairplayinternational.org/fair-society [data dostępu: 25.01.2020]. 
346 http://www.fairplayinternational.org/cifp-statutes [data dostępu: 25.01.2020].  
347 Declaration Sport and Fair Play in the 21st Century, International Committee for Fair Play 

http://www.fairplayinternational.org/downloadmanager/download/nohtml/1/id/7 [data dostępu: 25.01.2020]. 

http://www.fairplayinternational.org/cifp-history
http://www.fairplayinternational.org/history-of-fair-play
http://www.fairplayinternational.org/fair-society
http://www.fairplayinternational.org/cifp-statutes
http://www.fairplayinternational.org/downloadmanager/download/nohtml/1/id/7
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się propozycjom programowym. Prezydent Komitetu pełni także funkcję przewodniczącego 

dwóch pozostałych ciał Międzynarodowego Komitetu Fair Play. Są nimi Rada oraz Komitet 

Wykonawczy. Prezydenta wspiera dwóch wiceprezydentów. Odpowiednie funkcjonowanie 

Komitetu zapewnia sekretarz generalny, którego zadaniem jest koordynowanie działalności 

organizacji. Skarbnik zaś zapewnia odpowiednie zarządzanie finansami Komitetu.  

Rada Komitetu, do której może należeć maksymalnie dwudziestu funkcjonujących 

w świecie międzynarodowego sportu członków, spotyka się dwa razy w roku i przyjmuje 

wewnętrzne regulacje, wypełnia zadania niezbędne do osiągnięcia celów wytyczonych 

przez Zgromadzenie Ogólne, a także wybiera laureatów Światowych Nagród Fair Play.  

Komitet Wykonawczy tworzą wybrani przez Radę Prezydent, dwóch 

wiceprezydentów, sekretarz generalny oraz skarbnik i spotykają się co najmniej dwa razy 

w roku. Komitet posiada uprawnienia do przeprowadzenia wszystkich administracyjnych 

oraz zarządczych zadań korespondujących z celami Międzynarodowego Komitetu Fair Play 

oraz wcielenia w życie postanowień Rady i Zgromadzenia Ogólnego.  

Aktywność Komitetu koncentruje się na narodowych i międzynarodowych 

organizacjach sportowych i edukacyjnych, profesjonalnych sportowcach ze szczególnym 

naciskiem na dzieci, młodzież oraz ich trenerów. Poprzez współpracę z ministerstwami, 

komitetami olimpijskimi, narodowymi komitetami fair play, sportowymi federacjami, 

środowiskami mediów Komitet zwiększa społeczną świadomość fair play, pozwala lepiej 

zrozumieć wartości fair play oraz zapobiega niepożądanym praktykom.  

Jako nawiązanie do głównego celu działalności Komitetu, jakim jest promocja 

i obrona fair play, Komitet przyznaje w cyklu rocznym Światowe Nagrody Fair Play dla 

osób, które swoim postępowaniem potwierdziły, że są doskonałymi ambasadorami idei fair 

play. Każda organizacja oraz osoba prywatna ma prawo zgłosić nominację w trzech 

kategoriach:  

– za akt fair play dzięki stosowaniu się do pisanych oraz niepisanych zasad rywalizacji 

sportowej, 

– za postawę ducha sportowego w czasie całej kariery zawodniczej oraz wykazywanie 

stałego ducha uczciwej rywalizacji sportowej, 

– za aktywność promującą fair play objawiającą się w przygotowywaniu narodowych 

i lokalnych kampanii, wykładów oraz promowaniu książek, artykułów, raportów w mediach.  

Istnieją trzy formaty ww. nagród zhierarchizowane w porządku rosnącym według 

zasług: 

– list gratulacyjny we wszystkich trzech kategoriach, 
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– dyplom honorowy we wszystkich trzech kategoriach,  

– Światowe Trofea Fair Play, wśród których wyróżniamy: Trofeum Pierre de Coubertin 

dla sportowca lub zespołu sportowego za akt fair play, Trofeum Jean Borotry dla 

sportowca za całokształt kariery oraz Trofeum Willy Daume dla osoby lub organizacji 

za promocję fair play. Ponadto przyznawane jest Trofeum Fair Play dla młodzieży pod 

auspicjami Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego348. 

Warto wspomnieć także o instytucji Europejskiego Ruchu Fair Play z siedzibą 

w Wiedniu, która także przyczynia się do propagowania idei fair play. Posiada swój statut 

w ramach którego działają Zgromadzenie Ogólne, komitet wykonawczy i komitet naukowy. 

Organizuje raz w roku kongresy, na których poruszany jest za każdym razem inny aspekt 

różnokierunkowości fair play. 

Powyższa charakterystyka Międzynarodowego Komitetu Fair Play pokazuje, że – 

choć nie posiada mocy oddziaływania prawo międzynarodowe czy też ustawodawstwo 

krajowe w zakresie uczciwej rywalizacji sportowej – pełni szczególną rolę promującą ideę 

fair play. Wydaje się, że Komitet znalazł swoje miejsce w systemie światowej walki 

z dopingiem i stanowi znakomite uzupełnienie dla instytucji sportowych i politycznych 

o większym zasięgu, ukierunkowując swoją aktywność na pracę u podstaw w zwiększaniu 

świadomości społeczeństw nt. wagi czystego sportu. 

 

2.2.5. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu 

Geneza Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu (TAS) sięga roku 1983 roku. Ten 

– znajdujący się w Lozannie – organ jest najbardziej istotnym sportowym sądem 

polubownym. Wydaje on wyroki we wszelkich sprawach, które dotyczą sportu sensu largo. 

Powszechne uznanie TAS zyskał w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy Szwajcarski 

Trybunał Federalny wskazał, że jest on sądem arbitrażowym oraz gdy – na skutek 

przemianowania swoich norm funkcjonowania – usamodzielnił się od Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego. Arbitrzy Trybunału pochodzą z ponad 80 państw i jest ich 348. 

Najczęściej Trybunał zajmuje się odwołaniami od decyzji wydanych przez odpowiednie dla 

danej sprawy organy wewnątrz danej federacji czy związku sportowego349.  

Trybunałem zarządza Międzynarodowa Rada Arbitrażu Sportowego. W myśl prawa 

szwajcarskiego jest to fundacja, która sprawuje opiekę nad Trybunałem i reprezentuje go 

 
348 http://www.fairplayinternational.org/world-fair-play-trophy [data dostępu: 25.01.2020].  
349 Zob. E. J. Krześniak, Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych 

w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 3, s. 26-27. 

http://www.fairplayinternational.org/world-fair-play-trophy
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w środowisku zewnętrznym. Rada upraszcza rozstrzyganie sporów dotyczących sportu 

odwołując się do mediacji i arbitrażu, a także chroni niezależność Trybunału. Posiada ona 

dwudziestu znamienitych prawników. Spośród nich czterech powołują międzynarodowe 

federacje sportowe, kolejnych czterech Międzynarodowy Komitet Olimpijski, następnych 

czterech członków powołuje Związek Narodowych Komitetów Olimpijskich. Ta dwunastka 

wybiera kolejnych czterech członków kierując się dobrem sportowców, a ostatnią czwórkę 

pozostałe grono wybiera spośród osób, które nie były wcześniej związane z ww. ciałami. 

Członkowie Rady nie mają kompetencji do orzekania ani partycypowania w sporach przed 

Trybunałem. Ich kadencja trwa cztery lata. Choć nie występują oni przed Trybunałem, to 

zakres ich obowiązków jest szeroki. Należy do niego między innymi: wybór 

przewodniczącego Rady i dwóch jego zastępców oraz przewodniczących Wydziałów wraz 

z zastępcami, powołanie Sekretarza Generalnego Trybunału, aktualizacja spisu osób 

będących arbitrami i mediatorami, sprawowanie porządku nad finansami Trybunału, 

promowanie arbitrażu jako metody rozstrzygania sporów na płaszczyźnie sportu, 

podejmowanie działań zapewniających całkowitą niezawisłość arbitrom i mediatorom. 

Spory rozwiązywane przez Trybunał mogą dotyczyć innych dziedzin życia np. finansów, 

które odnoszą się do sportu, ale nie są jego przedmiotem sensu stricto. Trybunał jest także 

ostateczną instancją w zakresie zasądzenia kar dla sportowców, którzy dopuścili się 

stosowania środków dopingowych. Do 2012 roku Trybunał pełnił także rolę doradczą dla 

międzynarodowych instytucji związanych ze sportem350. 

Uzupełniając kwestię działalności Rady należy dodać, że ma ona swoje trzy komisje 

stałe i spotyka się w zależności od potrzeb Trybunału, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Prezydent Rady jest także Prezydentem Trybunału i odpowiada za wykonanie 

administracyjnych powinności dotyczących działalności Rady351. Jej początki sięgają 22 

czerwca 1994 roku, kiedy to na mocy tzw. „porozumienia paryskiego” powołano ją 

do życia352. Zdarzeniem, które przyczyniło się do reformy Trybunału i pośrednio do 

powstania Rady była sprawa uprawiającego jeździectwo Elmara Gundela, u którego konia 

wykryto niedozwolone substancje. Gundel złożył wiosek o arbitraż do TAS-u, gdyż karę 

trzymiesięcznej dyskwalifikacji nałożonej na niego przez Międzynarodową Federację 

Jeździecką uważał za niesprawiedliwą. Jednomiesięczna dyskwalifikacja nałożona na 

zawodnika przez TAS nie spotkała się z jego aprobatą, toteż postanowił on postarać się 

 
350 Zob. B. Krzan, Jurysdykcja Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, [w:] Sport w prawie europejskim, 

współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, red. D. Kornobis-Romanowska, wyd. Instytut Wydawniczy 

EuroPrawo, Warszawa 2014, s. 196-201. 
351 https://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html [data dostępu: 26.01.2020].  
352 https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html [data dostępu: 26.01.2020].  

https://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html
https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
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o procedurę odwoławczą w Szwajcarskim Trybunale Federalnym. Ten poddał w wątpliwość 

bezstronność TAS-u i zarekomendował uniezależnienie się administracyjne oraz finansowe 

od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego353. Dlatego też początki Trybunału nie były 

łatwe. Złożyło się na to kilka powodów. W latach osiemdziesiątych minionego stulecia 

problem dopingu w sporcie nie był tak powszechny jak dzisiaj, dlatego aktywność 

Trybunału nie była zbyt wysoka. Po drugie wówczas międzynarodowe federacje sportowe 

zwykły ignorować postanowienia Trybunału, gdyż dysponowały własnymi ciałami 

sądowniczymi. Wreszcie instytucjonalne powiązanie Trybunału z Międzynarodowym 

Komitetem Olimpijskim, który utrzymywał nad nim polityczną i finansową kontrolę nie 

wzbudzało zaufania w innych instytucjach sportowych. Dziś działania Trybunału dotyczą 

głównie trzech sfer: zastosowania ogólnych reguł prawa do sportowych instytucji, a tym 

samym rozwój prawa powszechnego, interpretowanie prawa sportowego i posiadanie 

prawotwórczego wpływu w tym zakresie oraz harmonizowanie światowych norm prawa 

sportowego poprzez orzekanie w procedurze odwoławczej354.  

Do Trybunału mogą być skierowane dwa typy sporów. Pierwsze z nich dotyczą spraw 

o naturze komercyjnej i odnoszą się najczęściej do spraw kontraktowych, sponsoringu, 

sprzedaży praw telewizyjnych, transferów i relacji pomiędzy sportowcami, ich agentami oraz 

trenerami i klubami. Drugą grupę stanowią spory dyscyplinarne, spośród których większość 

stanowią kwestie stosowania dopingu, przemoc na miejscu rywalizacji sportowej, obrażanie 

sędziów zawodów. Trybunał jest podzielony na dwa oddziały: zwyczajowego arbitrażu oraz 

arbitrażu apelacyjnego355. Dodatkowo Oddział antydopingu jest ciałem, które w pierwszej 

instancji – dzięki poparciu między innymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz 

międzynarodowych federacji sportowych – dokonuje oceny czy zostały naruszone przepisy 

antydopingowe356. Języki robocze Trybunału to angielski i francuski. W przypadku pewnych 

rozbieżności w wydanych dokumentach pierwszeństwo ma francuski357.  

Jednakże w opinii K. Fostera funkcją Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu jest nie 

tylko interpretowanie norm prawnych sportowych federacji, ale także wybieranie najlepszych 

przykładów i tworzenie zestawu zharmonizowanych standardów dobrych praktyk358. 

 
353 Tamże.  
354 Zob. L. Casini, The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport, [w:] Lex Sportiva: What 

is Sports Law?, red. R.C.R. Siekmann, J. Soek, T.M.C. Asser Press, The Hague 2012, s. 153-163. 
355 https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html [data dostępu: 26.01.2020].  
356 https://www.tas-cas.org/en/arbitration/cas-anti-doping-division.html [data dostępu: 26.01.2020].  
357 https://www.tas-cas.org/en/icas/code-statutes-of-icas-and-cas.html [data dostępu: 26.01.2020].  
358 Zob. K. Foster, Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence, [w:] Lex 

Sportiva: What is…, jw., s. 123. 

https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
https://www.tas-cas.org/en/arbitration/cas-anti-doping-division.html
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Orzecznictwo Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu spoiwem, które harmonizuje 

sposób postępowania wobec sportowców stosujących środki dopingujące. Kontrastuje to 

z możliwościami oddziaływania na rządy państw przez WADA w kontekście kreacji 

wewnątrzpaństwowych przepisów antydopingowych spójnych z jej Kodeksem. Trybunał nie 

uczestniczy w łańcuchu decyzyjnym w kwestii wyroku, lecz spełnia rolę instytucji 

odwoławczej, której zadaniem jest ocenić czy instytucje sportowe jak np.: międzynarodowe 

federacje sportowe, krajowe organizacje antydopingowe, WADA wydały decyzje zgodne 

z literą prawa359. W niektórych przypadkach zauważa się, że Trybunał w swoich orzeczeniach 

nie dostosowuje się do wykładni zapisów prawnych obowiązujących w międzynarodowych 

federacjach sportowych, jak Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej360. 

Jednym z zasadniczych dylematów skupiających się na działalności Trybunału jest 

mniemanie, że nie należy publicznie „prać sportowych brudów”. Po przeciwległej stronie 

leży pogląd, że istnieje potrzeba publicznego wyłuszczenia jak sprawy rozpatrywane przez 

Trybunał są procedowane361. Tworzy to swego rodzaju paradoks wizji samego siebie 

Trybunału stojący u potrzeb jego szerszej rozpoznawalności. Kontrowersje budzi także 

nadmierne rozszerzenie pola oddziaływania Trybunału. Jak wynika z art. 13.2.1. Kodeksu 

WADA, możliwe są sytuacje, w których sportowiec, łamiący przepisy rywalizacji 

w zawodach krajowych, a wcześniej choć raz brał udział w zawodach o skali 

międzynarodowej – a zatem zyskał status zawodnika międzynarodowego – musi brać udział 

w postępowaniu Trybunału, a nie może przedstawiać swoich racji przed sądem w jego 

ojczyźnie. Z drugiej strony stwarza to możliwość maksymalnego – przy istniejących 

obostrzeniach – harmonizowania i standaryzowania zasad uczciwej rywalizacji sportowej 

wśród wszystkich sportowców, bez względu na narodowość362. 

Dotychczas Trybunał rozstrzygał sprawy z ponad sześćdziesięciu dyscyplin sportowych, 

spośród których piłka nożna jest tą, która angażuje Trybunał najbardziej. Inne dyscypliny, 

których zagadnienia także stosunkowo często są przedmiotem sporów w Trybunale to 

lekkoatletyka, kolarstwo, pływanie, narciarstwo oraz podnoszenie ciężarów. Najczęstsze 

przedmioty spraw rozpatrywanych przez Trybunał to zagadnienia związane z dopingiem, 

kwestiami dyscyplinarnymi, sporami kontraktowymi oraz dylematami transferowymi.  

 
359 Zob. K. Kołodko, Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu jako organ upowszechniający 

międzynarodowe standardy w dziedzinie sportu, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych…, jw., t. 3, s. 

128-134. 
360 Por. L.W. Valloni, Regulacje transferowe FIFA z perspektywy piłkarzy, [w:] Prawne problemy sportu 

piłkarskiego, red. A.J. Szwarc, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013, s. 387-398. 
361 Zob. A. Wild, CAS and Football: Landmark Cases, T.M.C. Asser Press, The Hague 2012, s. 7.  
362 Zob. P. Cioch, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2009, nr 4, s. 81-82. 
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W latach 2015-2018 Trybunał rozpatrzył 199 skarg w materii dopingu. Przychylił się 

do 101 z nich, oddalił zaś 37, a do pozostałych wniosków przychylił się częściowo lub uznał, 

że nie ma w przedstawionych sprawach kognicji do orzekania363. Jednak problematyka 

dopingu w stosunku do Trybunału rodzi nowe pytania. Utrzymuje się pogląd, że sprawy 

dopingowe kreują nowe wyzwania prawne, gdzie najbardziej kłopotliwym zagadnieniem 

w odniesieniu do TAS-u wydaje się być to, że jego struktura i zasady regulujące jego 

działalność nie konweniują z wieloma niuansami oraz specyfiką spraw dopingowych364. 

Wśród spraw dotyczących dopingu nierzadko stroną skarżącą jest WADA, która 

zauważa nieprawidłowości w funkcjonowaniu narodowych organizacji antydopingowych365. 

Charakterystyczne może wydawać się to, że każda dyscyplina sportu ma swoje dominujące 

problemy. Do 2019 roku w przypadku piłki nożnej doping zajmował zaledwie 5 procent spraw 

rozstrzyganych przez Trybunał, znacznie ustępując pola sporom w sprawach kontraktowych 

oraz przy dokonywaniu transferów. Dla porównania w lekkoatletyce doping pochłaniał 85 

procent wszystkich spraw z tej dyscypliny, którymi zajmował się Trybunał. Analizując 

częstotliwość rozpatrywania dopingowych spraw przez Trybunał można zauważyć 

interesujące proporcje. Ogółem doping stanowił blisko 31 procent wszystkich sporów 

prowadzonych w Trybunale. Jednak przy wyłączeniu z analizy piłki nożnej, która – jak 

wspomniano wcześniej zdystansowała inne dyscypliny pod kątem liczby skarg wnoszonych 

do Trybunału, spośród których doping to zaledwie 5 procent – wówczas wskaźnik ten 

podwoiłby się i wskazywałby nieco ponad 62 procent366. W najnowszej historii wyroków 

Trybunału można także znaleźć polskie wątki zarówno dotyczące piłki nożnej, jak i innych 

dyscyplin367.  

 
363 http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/Forms/AllDecisions.aspx [data dostępu: 22.11.2019]. 
364 Zob. R. Downie, Improving the performance of sport’s ultimate umpire: reforming the governance of the 

Court of Arbitration for Sport, „Melbourne Journal of International Law” 2011, vol. 12, nr 2, s. 332. 
365 Zob. Orzecznictwo Trybunału: Wyrok TAS z dnia 20 września 2016 r. w sprawie World Anti-Doping Agency 

(WADA) v. Indian National Anti-Doping Agency (NADA)& Mhaskar Meghali, skarga nr CAS 2016/A/4626; 

Wyrok TAS z dnia 29 września 2017 r. w sprawie World Anti-Doping Agency (WADA) v. Organización Nacional 

Antidopaje  del  Ecuador (ONADE) &  Monica  Maria  Cajamarca  Illescas, skarga nr CAS2016/A/4834; Wyrok 

TAS z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie World Anti-Doping Agency (WADA) v. Egyptian Anti-Doping 

Organisation (EGY-NADO) & Radwa Arafa Abd Elsalam, skarga nr CAS2016/A/4563; Wyrok TAS z dnia 21 

czerwca 2018 r. w sprawie World Anti-Doping Agency (WADA) v. South African Institute for Drug-Free Sport 

(SAIDS) & Gordon Gilbert,skarga nr CAS 2017/A/5369; Wyrok TAS z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie World  

Anti-Doping  Agency(WADA)v. Czech Anti-Doping Committee(CADC)& Remigius Machura Jr., skarga nr 

CAS2015/A/4063; http://jurisprudence.tas-cas.org/Help/Home.aspx [data dostępu: 26.01.2020]. 
366 Opracowanie własne na podstawie: http://jurisprudence.tascas.org/Shared%20Documents/Forms/Per 

Sport.aspx [data dostępu: 22.11.2019]. 
367 Zob. Wyrok TAS z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie Sebino Plaku v Wroclawski Klub Sportowy Slask 

Wroclaw S.A, skarga nr CAS 2015/A/4286; Wyrok TAS z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie Jaroslaw 

Kolakowski v. Daniel Quintana Sosa, skarga nr CAS2017/A/5374;Wyrok TAS z dnia 15 marca 2018 r. 

w sprawie Tomasz Zieliński v. International Weightlifting Federation (IWF), skarga nr CAS2017/A/5178; 

Wyrok TAS z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie Tomasz Hamerlak v. International Paralympic Committee (IPC), 

http://jurisprudence.tas-cas.org/Shared%20Documents/Forms/AllDecisions.aspx
http://jurisprudence.tas-cas.org/Help/Home.aspx
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Jednym z najsłynniejszych wyroków Trybunału była sprawa Oscara Pistoriusa, 

południowoafrykańskiego biegacza, który w wyniku amputacji obu kończyn dolnych biegał 

na specjalnych protezach. Trybunał orzekł, że biegacz – używając protez – może 

rywalizować z pełnosprawnymi sportowcami. Jednocześnie Trybunał podkreślił, że ten 

wyrok nie będzie miał swoich implikacji wobec tożsamych lub podobnych przypadków 

innych sportowców i każdy z nich będzie rozpatrywany indywidualnie368. Innymi znanymi 

sprawami jest oczyszczenie z zarzutów złamania reguł antydopingowych słynnej jamajskiej 

sprinterki Veroniki Campbell-Brown369, czy też odrzucenie odwołania piłkarskiego klubu 

Legii Warszawa w sprawie występu nieuprawnionego zawodnika w meczu eliminacyjnym 

Ligi Mistrzów przeciwko Celtikowi Glasgow370. 

Jednym z przełomowych wdrożeń Trybunału było powołanie w 1996 roku podczas 

Letnich Igrzysk XXVI Olimpiady w Atlancie sekcji ad hoc371. Jej zadaniem było 

rozstrzyganie w ciągu dwudziestu czterech godzin wszelkich sporów, które ujrzały światło 

dzienne podczas Igrzysk. W skład sekcji weszło dwunastu arbitrów, których powołuje Rada. 

Realizacja tego pomysłu odniosła sukces i postanowiono kontynuować ją podczas kolejnych 

Igrzysk. Ponadto sekcje ad hoc tworzono także w XXI wieku podczas finałowych turniejów 

piłkarskich mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. Powołanie sekcji ad hoc 

wypromowało także działalność Trybunału wśród sportowców, organizacji i mediów 

sportowych. Po reformie Trybunał wydaje się dobrze spełniać swoją funkcję i odpowiadać 

na nowe wyzwania świata sportu. Zakres tematyczny rozpatrywanych przez niego spraw jest 

ogromny i choć z pewnością Trybunał posiada pewne rezerwy w swojej efektywności, to 

nie można zapominać, że jego oddziały poza Lozanną znajdują się także w Nowym Jorku 

oraz Sydney, a liczba rozstrzygniętych przez niego spraw liczona jest w tysiącach. 

O zasadności istnienia i funkcjonowania tej instytucji symptomatyczna może być 

wzmianka, że już Homer w „Iliadzie” oraz „Odysei” opisywał przypadki zażegnywania 

nieporozumień powstałych w wyniku sportowych zmagań372.  

 
skarga nr CAS2016/A/4439; Wyrok TAS z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Jan Lach v. World  Archery 

Federation (WAF), skarga nr CAS2015/A/4303. 
368 Zob. Wyrok TAS z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie Pistorius v. IAAF, skarga nr CAS 2008/A/1480. 
369 Zob. Wyrok TAS z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawieVeronica Campbell-Brown v. Jamaica Athletics 

Administrative Association (JAAA) & International Association of Athletics Federations (IAAF), skarga nr 

CAS 2014/A/3487. 
370 Zob. Wyrok TAS z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Legia Warszawa SA v. Union des Associations 

Européennes de Football (UEFA), skarga nr CAS 2014/A/3703. 
371 Por. M. Schimke, Praktyczne metody postępowania Wydziału CAS Ad-Hoc w igrzyskach olimpijskich, [w:] 

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego w kontekście…,jw. 
372 Zob. W. Stodółka, M. Szymura, Sportowy Sąd Arbitrażowy jako przykład wykorzystania alternatywnych 

metod rozstrzygania sporu w prawie sportowym na szczeblu międzynarodowym, „Rozprawy Naukowe 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2016, t. 53, s. 34-35. 
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Wobec sekcji ad hoc ponownie głośno zrobiło się podczas zimowych Igrzysk 

Olimpijskich Pekin 2022, a sprawa dotyczyła rosyjskiej łyżwiarki figurowej Kamiły 

Walijewej. Zaledwie 15-letnia gwiazda światowego łyżwiarstwa figurowego otrzymała 

pozytywny wynik testu dopingowego. Test ten przeprowadzono na nieco ponad miesiąc 

przed Igrzyskami, dokładnie 25 grudnia 2021 r., natomiast jego wynik ujrzał światło dzienne 

już w trakcie Igrzysk 8 lutego 2022 r. Problem sytuacji polegał na tym, że dzień wcześniej 

– 7 lutego 2022 r. Walijewa wygrała zmagania drużynowe na Igrzyskach wraz 

z reprezentacją Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. W zaistniałej sytuacji postanowiono 

wstrzymać się z przyznaniem medali za tę konkurencję do czasu ostatecznego wyjaśnienia 

sprawy. Próbka B nie została bowiem jeszcze wówczas przebadana, a zabroniona substancja 

wykryta u Rosjanki to trimetazydyna podawano jako lek nasercowy, ale także zwiększająca 

możliwości podczas aktywności fizycznej. Osobną kwestią był udział Walijewej 

w rywalizacji indywidualnej. Wówczas sekcja ad hoc Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu 

uznała, że Rosjanka ma prawo wystąpić w konkursie indywidualnym. Podkreślono między 

innymi rozbieżność czasową powiadomienia zawodniczki o pozytywnym wyniku testu, co 

– w obliczu trwających Igrzysk Olimpijskich – uniemożliwiło zawodniczce odpowiednią 

obronę373. Ostatecznie, pomimo faktu bycia faworytką indywidualnej konkurencji, 

zakończyła te zmagania na czwartym miejscu.  

 

2.3. Standardy uczciwej rywalizacji sportowej o charakterze regionalnym 

 

2.3.1. Rada Europy 

Rada Europy wydaje swoje publikacje dotyczące sportu374 i skupia się na dwóch 

głównych obszarach do niego się odnoszących. Są nimi: promowanie sportu jako środka 

do poprawy jakości życia, wzmacniania integracji i spójności społecznej, szczególnie wśród 

młodzieży oraz kształtowanie tolerancji poprzez sport i bronienie go przed poważnymi 

zagrożeniami, z jakimi musi się mierzyć375. 

 
373 Zob. Wyrok TAS z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie International Olympic Committee (IOC), World 

Anti-Doping Agency (WADA), International Skating Union (ISU) v. Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), 

Kamila Valieva, Russian Olympic Committee (ROC), skarga nr CAS OG 22/08 -CAS OG 22/09 -CAS OG 

22/10.  
374 Por. D. Bodin, G. Sempé, Ethics and sport in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2011; J-L. 

Chappelet, Autonomy of sport in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2010. 
375 Zob. A. Alexopoulos, Sport policy in the European Union versus sport policy in Cyprus, [w:] Sport and 

Society, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów, 

European Association for Sociology of Sport, University of Rzeszów, Rzeszów 2004, s. 35.  
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Pierwsza konwencja Rady Europy dotycząca sportu została przyjęta 1985 roku. Była 

nią Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, 

a w szczególności meczów piłki nożnej. W zakresie tego zagadnienia schemat normatywny 

jest dwupoziomowy. Zawiera on warstwę prawną w postaci właściwej konwencji oraz 

standardów zalecanych, czyli odpowiada on konwencjonalnemu dla Rady Europy 

schematowi postępowań376. Konwencja jest pionierskim aktem prawnym w sferze 

wyplenienia chuligaństwa ze stadionów. Pokazała ona w jakich kierunkach powinno 

zmierzać przeciwdziałanie temu niepokojącemu zjawisku zostawiając miejsce na 

uzupełnienia w formie zaleceń. Warto zauważyć, że przedmiot zaleceń ewoluował na 

przestrzeni lat. Lata osiemdziesiąte minionego stulecia przyniosły troskę o zagwarantowanie 

bezpiecznej infrastruktury stadionowej, zaś zalecenia w nowym milenium już 

koncentrowały się na harmonizacji pracy policji w ujęciu międzynarodowym oraz na 

poszukiwaniu i wydaleniu społecznych korzeni wandalizmu ze stadionów377. Państwa, które 

podpisały Konwencję miały za zadanie umieścić w wewnętrznych systemach prawnych 

odpowiednie przepisy karne. Za kontrolę urzeczywistniania postanowień Konwencji 

odpowiadał Stały Komitet, w którego skład wchodzili przedstawiciele państw 

członkowskich. Działania przyniosły pożądany skutek. W większości państw Unii 

Europejskiej kluby miały nałożony na siebie obowiązek między innymi zamontowania 

monitoringu stadionowego, zwiększenie liczebności służb porządkowych, zaostrzenie 

sankcji karnych z wydaniem czasowego lub dożywotniego zakazu stadionowego. Odbyło 

się to we współpracy z Unią Europejskich Związków Piłkarskich, która przygotowała 

odpowiednie dokumenty z wytycznymi dla organizatorów piłkarskich wydarzeń378. Celem 

Konwencji jest zagwarantowanie bezpieczeństwa imprez masowych przez stosowne władze 

państwowe, a także organizacje sportowe, które posiadają komplementarną wobec władz 

państwowych odpowiedzialność za eliminowanie aktów wandalizmu379. Europejska 

konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych,  

a w szczególności meczów piłki nożnej380, zapewniała współpracę pomiędzy władzami 

publicznymi a niezależnymi organizacjami sportowymi celem zapobiegania przemocy na 

meczach piłki nożnej. Objawiało się to w restrykcjach pod kątem sprzedaży napojów 

 
376 Zob. P. Chlebowicz, Międzynarodowe uregulowania tzw. przestępczości stadionowej, „Państwo i Prawo” 

2009, z. 8, s. 103. 
377 Zob. Tamże s. 100-103. 
378 Zob. Ł. Cora, Zatrzymanie stadionowe, „Prokuratura i Prawo” 2009, z. 2, s. 57-58. 
379 Zob. M. Dróżdż, Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - przykład aktu państwa prawa 

czy państwa w prawie, „Ius Novum” 2014, t. 2, Numer specjalny, s. 163.  
380 European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football 

Matches (ETS No. 120). 
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alkoholowych, kontroli sprzedaży biletów, wnoszeniu oskarżeń wobec przestępców 

i karaniu ich.  

W kwestii zachowania porządku publicznego na stadionach podczas imprez 

sportowych wydano kilka zaleceń, które miały stanowić uzupełnienie treści konwencji381, 

a w literaturze przedmiotu dotyczącej chuligaństwa stadionowego wskazuje się, że eskalację 

agresywnych i dewiacyjnych zachowań kibiców należy rozpatrywać równolegle zarówno 

w kontekście mającego miejsce meczu, jak i bez powiązania z konkretnym widowiskiem 

sportowym382. Stały Komitet tej konwencji także wystosował na przestrzeni lat swoje 

zalecenia, które były dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa przy 

organizacji meczów piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych383. 

Swoistą ewolucją lub też nowym wcieleniem bardziej dostosowanym do 

współczesnych wyzwań do omówionej wyżej Konwencji jest Konwencja Rady Europy  

w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas 

meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych. Zakłada ona skonsolidowane działania 

organów zapewniających bezpieczeństwo, a nie ich rozwarstwienie, jak przewidywała to 

Konwencja z 1985 roku. do ratyfikacji nowej Konwencji konieczne jest wypowiedzenie 

starego dokumentu, czyli wspomnianej Europejskiej konwencji w sprawie przemocy  

i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej384. 

Nierzadko współpraca międzynarodowa pomiędzy państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, a zatem także Rady Europy, pozwalała na posiłkowanie się doświadczeniami 

w zakresie przygotowania bezpiecznych stadionów i walki ze wszczynaniem zamieszek 

podczas widowisk sportowych (najczęściej meczów piłki nożnej)385. Celem Konwencji 

 
381 Recommendation of the Standing Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and other 

Sports Events Rec (2015) 1, Recommendation of the Committee of Ministers on the prevention of racism, 

xenophobia and racial intolerance in sport Rec (2001)6,Recommendation of the Committee of Ministers to 

Member States on the Reduction of Spectator Violence at Sporting Events and in particular at Football Matches 

R. (84)8, Recommendation 144 (2004) of the Congress of Local and Regional Authorities on the prevention 

of violence in sport, in particular at football matches: the role of local and regional authorities, 

Recommendation of the Parliamentary Assembly on Football hooliganism REC 1434 (1999). 
382 Zob. D. Morgała, Definicja i zakres pojęcia „chuligaństwo stadionowe”, „Prokuratura i Prawo” 2012, z. 7-

8, s. 86.  
383 Por. Recommendation of the Standing Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and 

other Sports Eventson guidelines for ticket sales (89/1); Recommendation of the Standing Committee on 

Safety, Security and Service at Football Matches and other Sports Events to Parties on Measures to be taken 

by the Organisers of Football Matches and Public Authorities (93/1); Recommendation of the Standing 

Committee on Safety, Security and Service at Football Matches and other Sports Eventsto parties on measures 

to be taken by organisers and public authorities concerning high-risk indoor sports events (94/1).  
384 Zob. R. Piechota, Rada Europy a sport, [w:] Leksykon prawa…, jw., s. 187. 
385 Zob. M. Dobrowolska-Opała, Przestępczość pseudokibiców a organizacja międzynarodowego meczu piłki 

nożnej na obszarze Unii Europejskiej. Implikacje prawne i organizacyjne, [w:] Problemy bezpieczeństwa 

Europy i Azji, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, S. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2016, s. 499.  
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Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia  

i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych386 jest oparcie się na 

międzynarodowej pracy wykonanej od czasu przyjęcia w 1985 roku Europejskiej konwencji 

w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności 

meczów piłki nożnej. Ponadto ukierunkowuje ona swoje podejście do działań ze 

zorientowanego na przemoc na skoncentrowanie się na trzech nowych filarach, którymi są 

bezpieczeństwo, zabezpieczenie i obsługa. Konwencja bazuje na środkach zapewniających 

najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony w Europie, promując współpracę pomiędzy 

wszystkimi prywatnymi i publicznymi interesariuszami zaangażowanymi w organizację 

imprez sportowych. Konwencja także ustanawia Komitet ds. bezpieczeństwa  

i zabezpieczenia imprez sportowych, który monitoruje wypełnianie przez kraje – strony 

konwencji jej postanowień, a także służy im radą i wsparciem w implementacji założeń. 

Każdy spośród trzech filarów konwencji odnosi się do podobnych, lecz różniących się od 

siebie sfer. Bezpieczeństwo jednoczy wszelkie możliwe środki chroniące ludzi przed 

obrażeniami fizycznymi, a także ryzykiem utraty zdrowia podczas imprezy sportowej. 

Obejmuje to między innymi infrastrukturę stadionową i plany awaryjne postępowań. 

Zabezpieczenie to filar odnoszący się do zapobiegania i sankcjonowania wszelkich 

przejawów przemocy oraz niewłaściwego zachowania podczas meczów piłki nożnej oraz 

innych dyscyplin sportowych na stadionach i poza nimi. Aspekt obsługi ma za zadanie 

uczynić mecze piłkarskie oraz inne zawody sportowe przyjemnymi do odbioru w miejscu 

ich rozgrywania, a także poza nimi – w miejscach, gdzie fani gromadzą się przed oraz po 

zakończeniu meczu. Odnosi się to do zapewnienia odpowiedniej liczby punktów 

cateringowych, toalet i sposobu traktowania ludzi uczestniczących w widowisku387.  

Konwencja ta jest jedynym międzynarodowym narzędziem integrującym aspekty 

bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas wydarzeń sportowych. Propaguje ona 

współpracę pomiędzy władzami państwowymi, miejskimi, policją, władzami piłkarskimi 

oraz kibicami. Została ona otwarta do podpisania 3 lipca 2016 roku w podparyskim Saint-

Denis podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji388. Konwencja nakłada na 

państwa – strony zapewnienie widzom poczucia dobrego traktowania podczas imprez, 

uczynienie stadionów bardziej dostępnymi dla dzieci, osób starszych oraz 

 
386 Zob. Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football 

Matches and Other Sports Events (CETS No. 218).  
387 https://www.coe.int/en/web/sport/the-purpose-of-the-convention [data dostępu: 26.01.2020]; 

https://www.coe.int/en/web/sport/-/the-new-convention-on-safety-security-and-service-now-in-force- 

[data dostępu 26.01.2020]. 
388 Tamże. 

https://www.coe.int/en/web/sport/the-purpose-of-the-convention
https://www.coe.int/en/web/sport/-/the-new-convention-on-safety-security-and-service-now-in-force-
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niepełnosprawnych. Ponadto wymogiem jest dostosowanie infrastruktury stadionowej 

do najwyższych narodowych oraz międzynarodowych standardów, żeby móc bezpiecznie 

i efektywnie zarządzać tłumem na nim przebywającym. Konwencja przewiduje środki karne 

za przekroczenie obowiązujących norm w postaci wydawania zakazów stadionowych, 

procedury sankcyjne w miejscu popełnienia przestępstwa lub kraju zamieszkania 

przestępcy, zakaz zagranicznych podróży na mecze piłkarskie389. Warto odnotować, że 

w polskiej literaturze przedmiotu zauważa się delikatnie optymistyczną optykę na kwestię 

redukcji aktów wandalizmu na stadionach nad Wisłą390. 

Rada Europy wydatnie przyczyniła się także do ustanowienia międzynarodowych 

standardów antydopingowych. Podczas sporządzania Konwencji Antydopingowej Rady 

Europy z 1989 roku391 stawiano sobie za cel uczynienie trudniejszym nabycie i użycie 

substancji takich jak sterydy anaboliczne, wspieranie finansowania testów antydopingo-

wych, regularne kontrole antydopingowe w czasie trwania zawodów sportowych oraz poza 

nimi. W Konwencji wyrażono świadomość, że „sport powinien odgrywać ważna rolę 

w dziedzinie ochrony zdrowia, w wychowaniu moralnym i fizycznym, w propagowaniu 

międzynarodowego porozumienia”392. Konwencja wyszczególnia pracę laboratoriów, grup 

monitoringowych, współpracy międzynarodowej, kooperacji z organizacjami sportowymi, 

aspekt edukacji. W 2002 roku Komitet Ministrów Rady Europy przyjął Protokół Dodatkowy 

do Konwencji Antydopingowej393. Zastrzega on wzajemne uznawanie przez strony 

protokołu kontroli antydopingowych dokonanych na sportowcach z innych państw – stron 

konwencji oraz nadaje Światowej Agencji Antydopingowej prawo do kontroli sportowców 

w momencie, gdy nie uczestniczą oni w zawodach sportowych, tym samym wzmacniając 

mechanizmy kontrolne stosowania się do konwencji.  

Powołano Grupę Monitorującą Konwencję Antydopingową, która czuwa nad 

wdrażaniem postanowień Konwencji w państwach, które ją ratyfikowały. Objawia się to 

w wizytach i spotkaniach konsultacyjnych, sporządzaniu raportów, tworzeniu zaleceń. 

Ponadto uaktualnia ona i akceptuje listę zakazanych środków i metod dopingu. Grupę 

Monitorującą tworzy jeden lub więcej nominowanych delegatów z każdego z krajów 

będących stroną Konwencji. Grupa spotyka się w siedzibie Rady Europy w Strasbourgu dwa 

 
389 https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/opening-ceremony-for-the-signature-of-the-council-of-

europe-convention-on-integrated-approach-to-safety-security-and-service-at-football-matches-and-o 

[data dostępu: 31.01.2020].  
390 Por. P. Chlebowicz, Zmierzch chuligaństwa stadionowego w Polsce?, [w:] Polskie Towarzystwo Prawa 

Sportowego w kontekście…, jw. 
391 Anti-Doping Convention (ETS No. 135). 
392 Wybór konwencji Rady Europy, wyd. PWN, Warszawa 1999, s. 272.  
393 Additional Protocol to the Anti-Doping Convention, Warsaw, 12.IX.2002. 

https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/opening-ceremony-for-the-signature-of-the-council-of-europe-convention-on-integrated-approach-to-safety-security-and-service-at-football-matches-and-o
https://www.coe.int/en/web/secretary-general/-/opening-ceremony-for-the-signature-of-the-council-of-europe-convention-on-integrated-approach-to-safety-security-and-service-at-football-matches-and-o
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razy w roku. Decyzje podejmuje się większością głosów, a każda krajowa delegacja ma 

do dyspozycji jeden głos.  

O niekwestionowanym zainteresowaniu Rady Europy tą problematyką świadczy 

szereg wydanych zaleceń i rezolucji394. 

Kolejny znaczący problem w dziedzinie sportu będący przedmiotem zainteresowań 

Rady Europy dotyczy wpływania na wyniki imprez sportowych. Konwencja Rady Europy 

w sprawie manipulowania zawodami sportowymi została otwarta do podpisania 18 września 

2014 roku395. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie, wychwytywanie manipulacji 

wyników sportowych, podobnie jak poprawienie wymiany informacji oraz narodowa 

i międzynarodowa współpraca pomiędzy władzami publicznymi, organizacjami 

sportowymi oraz operatorami firm bukmacherskich. Konwencja ma za zadanie zapobiegać 

konfliktom interesów organizacji sportowych oraz firm bukmacherskich, zachęcić komórki 

regulujące zakłady bukmacherskie do walki przeciwko oszustwom, a w razie konieczności 

ograniczyć lub zawiesić zakłady sportowe, walczyć z nielegalnymi zakładami 

 
394 Por. Recommendation Rec(2000) 16 of the Committee of Ministers to member states on common core 

principles to be introduced into national legislation to combat the traffic in doping agents; Recommendation 

No. R (88) 12 of the Committee of Ministers to Member States on the Institution of Doping Controls without 

Warning Outside Competitions; European Anti-Doping Charter for Sport (1984); Recommendation Rec (84) 

19of the Committee of Ministers to Member States on the „European Anti-Doping Charter for Sport”; 

Recommendation No. R (79) 8 of the Committee of Ministers to Member States concerning Doping in Sport; 

RecommendationT-DO/Rec (2018) 01of the Monitoring Group of the Anti-Doping Conventionon the 

operational independence of National Anti-Doping Organisations; RecommendationT-DO/Rec (2017) 01 of 

the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention  on ensuring the independence of hearing panels (bodies) 

and promoting fair trial in anti-doping cases; RecommendationRec (2016) 2 of the Monitoring Group of the 

Anti-Doping Covention on Anti-Doping Education Guidelines for Tertiary Education Institutions; 

Recommendation Rec (2016) 1of the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention on Information 

Sharing between Public Agencies and Anti-Doping Organisations in the Fight against Doping; 

RecommendationRec (2011) 1 of the Monitoring Groupf the Anti-Doping Convention on the use of the model 

guidelines for core information/education programmes to prevent doping in sport; Recommendation Rec (98) 

3of the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention on blood sampling for doping medical controls; 

Recommendation Rec (98) 2 of the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention on basic principles for 

disciplinary phases of doping control; Recommendation Rec (98) 1 of the Monitoring Group of the Anti-

Doping Conventionon standard operating procedures at doping control laboratories [procedures for non-

analytical phases]; Recommendation Rec (96) 1 of the Monitoring Group of the Anti-Doping Conventionon 

disciplinary measures to be taken with regard to members of the athlete's entourage in application of Article 

7.2.e of the Convention; RecommendationRec (95) 1 of the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention 

to Parties on Standard Urine Sampling Procedures for Doping Control in and out of Competition; 

Recommendation Rec (94/2) of the Monitoring Group of the Anti-Doping Convention to Parties on Measures 

to restrict the availability of Anabolic Steroids and its Explanatory Memorandum; Resolutions of the 14th 

Council of Europe Conference of Ministers responsible for Sport 2016; Resolutions of the 13th Council of 

Europe Conference of Ministers responsible for Sport 2014; Resolution (1/2000) of the European Ministers in 

charge of Sport on the fight against doping; Resolution (97/1) of the Monitoring Groupof the Anti-Doping 

Convention on the approval of a new reference list of prohibited pharmacological classes of doping agents and 

doping methods; Resolution (89/1) of the European Ministers in charge of Sport on Doping in sport and the 

draft Anti-doping Convention; Resolution (86/4) of the European Ministers in charge of Sport on Doping in 

Sport; Resolution (78/3) of the European Ministers in charge of Sport on Ethical and Human Problems in Sport; 

Resolution (67/12) of the Committee of Ministers on the Doping of Athletes.  
395 Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions. 
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bukmacherskimi i blokować przepływ finansów pomiędzy nimi a ich klientami. Co więcej, 

organizacje sportowe oraz organizatorzy zawodów są zobowiązani do wdrożenia 

surowszych reguł w stawianiu czoła korupcji, a informatorzy oraz świadkowie mają – wedle 

Konwencji – zapewnioną ochronę.  

Z racji tego, że problem korupcji w sporcie jest przedmiotem zainteresowań Rady 

Europy, konwencje dotyczące korupcji, ale nie odnoszące się do sportu mają pośredni 

związek ze standardami uczciwej rywalizacji sportowej396. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Europejska konwencja w sprawie przemocy 

i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, 

była najszybciej wówczas przyjętą konwencją Rady Europy i była odpowiedzią na 

wydarzenia z piłkarskiego meczu finałowego Pucharu Europy na stadionie Heysel 

w Brukseli pomiędzy Liverpoolem a Juventusem, kiedy to w wyniku zamieszek pomiędzy 

kibicami zginęło 39 osób397. Podobnie Konwencja Antydopingowa Rady Europy stanowiła 

reakcję na wpadki dopingowe, z których najbardziej jaskrawą była ta Bena Johnsona 

podczas Letnich Igrzysk XXIV Olimpiady w Seulu w 1988 roku. Słynny kanadyjski sprinter 

został zdyskwalifikowany po zwycięskim dla niego biegu na 100 metrów, w którym pobił 

ówczesny rekord świata398. Pokazuje to szybkie i zdecydowane reakcje Rady Europy na 

zdarzenia uwierające idei czystego sportu.  

Jednym z istotnych wydarzeń było ustanowienie Rozszerzonego Porozumienia 

Częściowego ws. Sportu (EPAS), którego celem była promocja rozwoju sportu 

w nowoczesnych społeczeństwach poprzez rozwijanie polityki sportowej, tworzenie 

przestrzeni dla dobrych praktyk w sporcie, czynienie go czystszym i bardziej uczciwym 

w zgodzie z wysokimi etycznymi standardami399. Rada Europy więc z całą pewnością czyni 

wiele, aby uczynić świat sportu bardziej odpowiedzialnym w wymiarze idei fair play. Mając 

możliwość prawnego oddziaływania na krajowe ustawodawstwo skrzętnie z tego przywileju 

korzysta reagując szybko na palące problemy środowiska sportowego, ale także monitorując 

aktualność swoich pierwotnych postanowień, czy też dostosowując je do okoliczności 

i kontekstu czasów współczesnych.  

 

 
396Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 173); Civil Law Convention on Corruption (ETS No. 

174); Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 191). 
397https://www.coe.int/en/web/sport/historical-background-of-the-convention [data dostępu: 26.01.2020].  
398https://www.olympic.org/news/johnson-falls-from-hero-to-zero-in-100m-disgrace 

[data dostępu: 31.01.2020].  
399 Zob. A. Di Giandomenico, Toward a european regulation on sports fraud? Legal criticalities, 

„International Sports Law Review Pandektis” 2014, vol. 10, nr 3-4, s. 371. 

https://www.coe.int/en/web/sport/historical-background-of-the-convention
https://www.olympic.org/news/johnson-falls-from-hero-to-zero-in-100m-disgrace
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2.3.2. Unia Europejska 

Choć w Traktatach rzymskich z 1957 roku sport nie został ujęty, to jednak przyjęta 

ścieżka integracji europejskiej zostawiła sportowi podwaliny do tego, by stał się on ważnym 

zjawiskiem w procesie konsolidacji Europy400. Dziedzina sportu może przywodzić 

ambiwalentne odczucia w kontekście jej zainteresowania przez Unię Europejską. 

Z pewnością nie można uznać UE za „regulatora” sportu na Starym Kontynencie, ale należy 

mieć na uwadze, że przez 35 lat – przed wprowadzeniem Traktatu Lizbońskiego UE 

zaznaczyła swoją obecność na regulacjach prawnych dotyczących sportu właśnie401.  

W działalność w zakresie sportu zaangażowane są aktualnie niemal wszystkie organy 

unijne: Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej402. Organy te wydają stosowne dokumenty jak 

deklaracje, komunikaty, odpowiedzi, rezolucje, opinie dotyczące spraw sportu oraz czystej 

rywalizacji o sportowe laury403. Odnoszą się one do różnych sektorów dziedziny sportu, 

uwzględniając wielowymiarowość jego rozwoju w stosownych dokumentach404.  

Można zauważyć chęć zaznaczenia przez Unię swojej obecności i wolę spełniania 

ciała doradczego wobec różnych problemów dotykających sport, na przykład 

bezpieczeństwa na międzynarodowych meczach piłkarskich405, zwalczania dopingu 

w sporcie rekreacyjnym (co było pionierskim podejściem do tego zagadnienia)406, 

transparentności dużych widowisk sportowych407, planowania dalszych prac w kontekście 

rozwoju sportu408. Rozwój ten często wyznacza kierunki prac transnarodowych organizacji, 

 
400 Zob. R. Parrish, Sports regulation in the European Union: a new approach?, „Managing Leisure” 2001, t. 

6, nr 4, s. 189. 
401 Zob. R.C.R. Siekmann, Introduction to International and European Sports Law: Capita Selecta, T.M.C. 

Asser Press, The Hague 2012, s. 14. 
402 Por. J. Kornbeck, Inspiration from Brussels? The European Union and Sport, Europäischer 

Hochschulverlag, Bremen 2013, s. 35-49. 
403 Por. R.C.R. Siekmann, J. Soek, The European Union and Sport: Legal and Policy Documents, T.M.C. Asser 

Press, The Hague 2005, s. 643-648. 
404 Zob.Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, 

aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci (2015/C 417/09); Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów 

państw członkowskich zebranych w Radzie na temat sportu jako siły napędowej innowacji i wzrostu 

gospodarczego (2014/C 436/02); Commission of the European Communities, White Paper on Sport 

COM(2007) 391 final, Brussels, 11.7.2007. 
405 Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotycząca bezpieczeństwa w związku 

z meczami piłki nożnej o charakterze międzynarodowym (2002/348/WSiSW). 
406 Zob. Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 

w Radzie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie walki z dopingiem w sporcie rekreacyjnym (2012/C 169/03).  
407 Zob. Conclusions of the Council of the European Union and of the Representatives of the Governments of 

the Member States, meeting within the Council, on enhancing integrity, transparency and good governance in 

major sport events (2016/C 212/07). 
408 Zob. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych 

w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2014–2017 

(2014/C 183/03). 
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gdyż w Raporcie Helsińskim zauważono, że należy pielęgnować tradycyjne wartości sportu 

przy uwzględnieniu przystosowywania się do zmian prawniczego i ekonomicznego 

środowiska409. 

Jednym z trzech priorytetów ostatniego planu prac UE w dziedzinie sportu była 

uczciwość w sporcie, co pokazuje, że Unia zdaje sobie sprawę z wciąż istniejących zagrożeń 

nieczystej rywalizacji sportowej. Doświadczenia wskazują, że w tematyce sportu 

zwalczanie zjawiska korupcji oraz dopingu w sporcie są także istotnym elementem Rady ds. 

Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu Rady Unii Europejskiej i kieruje się na nią niemało 

atencji podczas półrocznych prezydencji państw w Radzie Unii Europejskiej. Podobnie 

Komisja Europejska w swojej działalności w obszarze sportu skupia się na trzech głównych 

aspektach, którymi są: uczciwość w sporcie, ekonomiczny wymiar sportu oraz społeczne 

znaczenie sportu. Prowadzi także inicjatywy popularyzujące zjawisko sportu jak 

Europejskie Forum Sportu czy Europejski Tydzień Sportu. 

Zauważa się, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie chętnie kooperują 

w obszarze sportu z Radą Europy, innymi organizacjami międzynarodowymi oraz 

państwami trzecimi410. Unia Europejska przewiduje dla siebie rolę wspomagającą 

i dopełniającą wobec działań rządów państw członkowskich. Może być także dobrą 

platformą do wymiany i porównywania zróżnicowanych danych branży sportowej411.  

Deklaracja Sportu będąca aneksem do Traktatu Amsterdamskiego z 1997 roku 

mocno akcentowała społeczne walory sportu, w tym zbliżanie ludzi do siebie412. 

Zobowiązała organy unijne do słuchania związków sportowych w istotnych kwestiach 

oddziałujących na sport. Deklaracja ta nie miała mocy prawnej, była dokumentem 

prezentującym politykę UE wobec sportu. Deklaracja na temat Sportu z 2000 roku 

dołączona do Konkluzji Prezydenckich ze Szczytu Rady Europejskiej w Nicei bazowała na 

Helsińskim Raporcie ds. Sportu z 1999 roku. Stwierdzała ona, że sport musi być zdolny 

do przystosowania się do nowych, komercyjnych standardów w ramach których musi się 

rozwijać, jednak bez tracenia swojej tożsamości i autonomii, które pozwalają rozpatrywać 

go w wymiarach społecznym, kulturowym, zdrowotnym i edukacyjnym. Ponadto, 

 
409 Zob. R. Parrish, S. Miettinen, The Sporting Exception in European Union Law, T.M.C. Asser Press, The 

Hague 2008, s. 36.  
410 Zob. B. Rischka-Słowik, Acquis communautaire sportive, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, tom XXV, 

s. 394. 
411 Zob. Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Developing the European 

Dimension in Sport COM(2011) 12 final, Brussels, 18.1.2011. 
412 Zob. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European 

Communities and certain related acts - Declarations adopted by the Conference - Declaration on sport, Official 

Journal C 340, 10/11/1997. 
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Deklaracja uznała piramidowy model sportu od poziomu najniższego zaawansowania 

sportowego, aż do najwyższego światowego szczebla. Wydana w 2007 roku Biała Księga 

na temat Sportu była kulminacją długiego procesu, w którym sport zaczął zyskiwać sobie 

coraz ważniejsze miejsce w hierarchii spraw Unii. Średnio wydaje się dwie lub trzy Białe 

Księgi rocznie i poświęcenie jednej z nich dziedzinie sportu z pewnością było przejawem 

długofalowego planowania polityki dotyczącej sportu przez UE. Księga była niejako 

rozszerzeniem i kontynuacją Deklaracji Amsterdamskiej oraz Nicejskiej dotyczącej sportu. 

Po raz pierwszy w historii użyto w niej pojęcia „specyfika sportu”, gdyż wcześniej 

w Helsińskim Raporcie widniało określenie „specyficzna charakterystyka sportu”. 

W odpowiedzi na nowe społeczne i ekonomiczne wyzwania sportu, Biała Księga zawierała 

także hybrydę instrumentów do uwydatnienia roli sportu, wśród nich: ankiety, badania, 

platformy i sieci, ulepszenie współpracy w strukturach programowych UE413. 

Jednym z głównych celów powstania Białej Księgi na temat sportu było zebranie 

w jednym miejscu wszystkich aspektów sportowych dotychczas obradowanych na forum 

Unii, a także przedstawienie przyszłych kierunków europejskich działań w zakresie sportu. 

Dokonano podziału dokumentu na trzy pryncypialne kategorie: gospodarczy wymiar sportu, 

społeczna rola sportu, organizacja sportu w Europie. Zaprezentowano także wskazania, 

zalecenia do zrealizowania dla państw członkowskich Unii, podmiotów organizujących 

sport w szerokim tego słowa znaczeniu oraz do organów unijnych414. Dokument został 

dobrze odebrany przez wszystkich jej adresatów. Pozwolił Unii Europejskiej wkroczyć na 

scenę walki z dopingiem. Choć Księga nie zawiera legislatywnych propozycji na poziomie 

UE, może mieć nieformalny wpływ na wewnątrzkrajowe prawodawstwo415. Jest ona 

niewątpliwym zaznaczeniem wkładu Komisji Europejskiej w dziedzinę sportu i jego funkcji 

dla społeczeństw. Definiuje potrzeby sportu uwzględniając jego specyfikę oraz wyznacza 

kierunki jego rozwoju w ramach Unii Europejskiej. Ponadto jednoznacznie określa, że 

mocny angaż władz publicznych jest jedyną drogą do zapewnienia równych szans oraz 

inkluzywnego dostępu do możliwości uprawiania sportu na poziomie powszechnym416. 

Należy pamiętać, że dopiero Traktat Lizboński nadał Unii Europejskiej kompetencje 

do zajmowania się dziedziną sportu i współpracy na tej płaszczyźnie z rządami państw 

 
413 Zob. R.C.R. Siekmann, Introduction to International…, jw., s. 70-77. 
414 Zob. B. Rischka-Słowik, Konstytucja sportu w Unii Europejskiej, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 126. 
415 Zob. J. Kornbeck, Anti-Doping in and beyond the European Commission’s White Paper on Sport, [w:] EU, 

sport, law and policy : regulation, re-regulation and representation, red. S. Gardiner, R. Parrish, R.C.R. 

Siekmann, wyd. T.M.C. Asser Press, The Hague 2009, s. 481. 
416 Zob. M.K. Kolasiński, Subsydiowanie ze źródeł publicznych inwestycji w infrastrukturę sportową w prawie 

Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Toruniensia” 2013, t. XIII, s. 71. 
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członkowskich417, choć literatura przedmiotu wskazywała także, że sport traktowany 

pośrednio był obecny w kreowaniu polityki społecznej, jeśli chodzi o edukację, promocję 

zdrowia i politykę wobec osób niepełnosprawnych418. Pojęcie polityki Unii Europejskiej 

wobec sportu było – bez zagospodarowania sportu w żadnym z traktatów – koncepcją 

iluzoryczną. Bez posiadania kompetencji w tym zakresie UE miała związane ręce 

w aspekcie wypracowywania polityki wobec sportu w namacalny sposób z korzyściami dla 

samego świata sportu oraz samej siebie419.  

Konkretnie art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – dał Unii 

Europejskiej umocowanie prawne do zajmowania się dziedziną sportu. Rozwinięciem tej 

kompetencji jest art. 165 TFUE, który mówi, że Unia będzie starać się kreować europejski 

wymiar sportu, wspierać działania mające na celu zapewnienie uczciwości w rywalizacji 

sportowej oraz wszelką współpracę między organizacjami tworzącymi funkcjonowanie 

sportu. Działania Unii opierają się zatem na przyjmowaniu aktów, które nie mają charakteru 

prawnie wiążącego. Najczęściej są to zalecenia, opinie, uchwały. Inicjowanie rozwiązań 

o charakterze tzw. „twardego prawa” pozostaje w gestii państw członkowskich, które muszą 

jednak pozostać w zgodzie z prawem UE. Kompetencje Unii w zakresie stanowienia 

o prawie sportowym są dość skromne. Organy unijne mają za cel wspieranie inicjatyw 

dotyczących optymalizacji wszelkich działań przyczyniających się do rozwoju sportu 

z pełnym poszanowaniem jego niebagatelnej roli społecznej. O tym, że sport nie jest 

marginalną materią dla Unii Europejskiej świadczy wydanie wspomnianych Deklaracji na 

temat sportu w Nicei oraz Białej Księgi na temat sportu420.  

Traktat lizboński dał Unii Europejskiej trzy poziomy kompetencji do ingerowania 

w różne obszary prawa. Najmocniejszy poziom daje Unii Europejskiej wyłączne prawo 

do ustanawiania prawa i przyjmowania aktów prawnie wiążących. Drugi poziom pozwala 

na ruchy legislacyjne zarówno Unii, jak i państwom członkowskim. Trzeci zaś poziom daje 

Unii zaledwie możliwość wsparcia legislacji państw członkowskich bez możliwości 

wniknięcia w nią. To pokazuje wahanie Unii Europejskiej przed zbyt głębokim wniknięciem 

 
417 Zob. R. Kopczyk, Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej, wyd. Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2013, s. 74. 
418 Zob. A. Smoleń, Sport as an Element of Economic and Social Policy of European Union, [w:] Sport and 

Society…, jw., s. 176. 
419 Zob. R. Parrish, European Union and Sport, [w:] Unia Europejska i sport oraz wspieranie społecznego 

dialogu w europejskim piłkarstwie zawodowym, red. A.J. Szwarc, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 

41-42.  
420 Zob. D. Kornobis-Romanowska, Szczególny charakter sportu w prawie Unii Europejskiej, [w:] Sport 

w prawie europejskim…, jw., s. 13-20. 
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do zawiadywania sportem421. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zapewnia 

Unii prawa do harmonizowania ustaw i przepisów wykonawczych w krajach członkowskich 

w dziedzinie sportu, nawet w przypadku dokumentów prawnie wiążących. Działania Unii 

zmierzają do współpracy w rozwoju sportu z wyspecjalizowanymi organizacjami 

o charakterze transnarodowym, szczególnie z Radą Europy422. Przykładem może być 

przeciwdziałanie aktom wandalizmu podczas wydarzeń sportowych, szczególnie podczas 

meczów piłki nożnej, wobec czego organy Unii Europejskiej wydały sporą liczbę 

dokumentów. Jednak tylko dwa z nich miały swoje odzwierciedlenie w wewnętrznym 

prawie państw członkowskich. Dotyczyły one transnarodowej współpracy w wymianie 

informacji celem uniknięcia aktów wandalizmu na stadionach oraz ustanawiały narodowe 

związki piłki nożnej odpowiedzialnymi za wymianę tych informacji423. 

Unia Europejska od zawsze była orędownikiem sportu bez dopingu, czego dowodem 

była jej partycypacja w tworzeniu WADA. Dziś Unię reprezentują w niej Przewodniczący 

Rady oraz jeden z członków Komisji. Obszar edukacji sportowej wysuwał się na pierwszy 

plan. Rok 2004 został ustanowiony Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport424. Także na 

polu działań antydopingowych Unia Europejska wykazuje aktywność w publikacji 

dokumentów przybliżających jej rolę w tym aspekcie425. Unia zauważała problem 

narastającego dopingu już pod koniec XX stulecia zaznaczając w swoich dokumentach 

konieczność wzmocnienia ochrony zdrowia sportowców, priorytetyzacji etyki sportowej 

oraz partnerstwa z WADA426. Ewolucja aktywności Unii Europejskiej w kwestii zwalczania 

dopingu w sporcie może być podzielona na trzy etapy. W pierwszym z nich uznawano 

doping za problem o stosunkowo małym znaczeniu. Jednak wraz z upływem czasu pod 

naciskiem Parlamentu Europejskiego oraz Rady, Komisja przyjęła kodeks postępowania, 

zawierający dziesięć reguł. Druga faza to przejawianie większej inicjatywy ze strony Unii, 

która została także zaproszona przez Ruch Olimpijski do uczestnictwa w procesie tworzenia 

Światowej Agencji Antydopingowej. Trzecie stadium dotyczy zmiany podejścia UE 

do tematu dopingu w sporcie. Zauważono, że UE może przyłączyć się do walki z dopingiem 

 
421 Zob. K. Kehrli, The unspecified specificity of sport: a proposed solution to the European Courts of Justice’s 

treatment of the specificity of sport, „Brooklyn Journal of International Law” 2014, t. 39, nr 1, s. 421-422. 
422 Zob. B. Rischka-Słowik, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej a sport, [w:] Leksykon prawa…, jw., 

s. 239-240. 
423 Zob. R.C.R. Siekmann, Introduction to International…, jw., s. 374-375. 
424 Zob. B. Rischka-Słowik, Konstytucja sportu w Unii…, jw., s. 122.  
425 Zob. Anti-doping & data protection : An evaluation of the anti-doping laws and practices in the EU Member 

States in light of the General Data Protection Regulation : executive summary, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg 2017. 
426 Zob. Communication (COM(1999) 643 final) from the Commission of the European Communities to the 

Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 

Community support plan to combat doping in sport, Brussels, 1.12.1999. 
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usadawiając się po jednej stronie z Ruchem Olimpijskim i mieć swoją koordynującą, 

wspierającą i komplementarną funkcję w tej materii sportu427. W ostatnich latach Unia 

Europejska mocno wspierała działania antydopingowe428 i akcentowała, że należy walczyć 

z dopingiem nie tylko w sporcie wyczynowym, lecz także rekreacyjnym429. Choć nie 

znajdziemy w dokumentach unijnych regulacji prawnej dotyczącej tego zjawiska, to Unia 

wielokrotnie stara się zaznaczać, iż zauważa ten rosnący problem. Efektem tego było między 

innymi wydanie Wspólnotowego planu dotyczącego zwalczania dopingu, którego celem 

było podjęcie akcji edukacyjnych nt. szkodliwości stosowania dopingu oraz wsparcie badań 

naukowych w tym zakresie. Wielokrotnie z aprobatą wypowiadano się na unijnym forum 

o międzynarodowej współpracy, doceniano także rolę WADA. Co więcej Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydawał wyroki dotyczące spraw dopingowych430. 

Zauważalny wzrost zainteresowania sprawami dotyczącymi dopingu w sporcie przez 

Unię Europejską jest przedmiotem niepokoju Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 

oraz innych instytucji dotychczas zaangażowanych w tworzenie antydopingowych ram 

w sporcie. Obawy są związane z potencjalnymi przyszłymi naruszeniami zasady autonomii 

sportu, choć de facto może to skutkować wzrostem efektywności systemu antydopingo-

wego431. Należy wspomnieć, że prawo unijne w niektórych przypadkach stoi w sprzeczności 

z regulaminami wewnętrznymi międzynarodowych federacji sportowych. Może to 

skutkować precedensami, które wywierają spore piętno na dotychczasowym funkcjonowa-

niu regulacji szeroko pojętego rynku sportowego432. Organy Unii Europejskiej dostrzegły 

także problem ustawianie wyników sportowych i nie pozostały wobec tego obojętne. 

W wydanych dokumentach akcentuje się potrzebę zwrócenia baczniejszej uwagi na 

integralność sportu wobec zakładów bukmacherskich oraz etykę sportu433. Ponadto 

 
427 Zob. J. Soek, The European Union and Doping in Sport, [w:] EU, sport, law…, jw., s. 469. 
428 Por. Study on Doping Prevention: a map of Legal, Regulatory and Prevention Practice Provisions in EU 

28, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014. 
429 Zob. Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 

w Radzie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie walki z dopingiem w sporcie rekreacyjnym (2012/C 169/03). 
430 Zob. R. Kopczyk, Zakaz dyskryminacji w sporcie…, jw., s. 105. 
431 Zob. K. Skup, Walka z dopingiem w prawie…, jw., s. 320-321. 
432 Por. R. Niwiński, Zakaz third-party ownership przejawem naruszenia unijnych reguł ochrony konkurencji 

przez FIFA?, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 1, s. 102-108. 
433 Zob. European Parliament resolution of 10 March 2009 on the integrity of online gambling (2008/2215(INI)); 

European Parliament resolution of 10 September 2013 on online gambling in the internal market 

(2012/2322(INI)); European Parliament resolution of 2 February 2012 on the European dimension in sport 

(2011/2087(INI)); European Commission Green Paper On on-line gambling in the Internal Market COM(2011) 

128 final, Brussels, 24.3.2011; Communication from the European Commission to the European Parliament, the 

Council and the European Economic and Social Committee: Fighting Corruption in the EU COM(2011) 308 final, 

Brussels, 6.6.2011; Council of the European Union conclusions on combating match-fixing (2011/C  378/01).  
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identyfikuje się w nich ustawianie meczów jako formę korupcji, podkreślając 

transnarodowy wymiar tego zjawiska434. 

 

2.3.3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

Geneza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie sięga 1 sierpnia 1975 

roku, gdy w wyniku wielomiesięcznych negocjacji podpisano w Helsinkach Akt Końcowy 

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Stała się ona miejscem politycznego 

dialogu i stanowiło to odpowiedź na możliwe niepokojące rezultaty wyścigu militarnego 

bloku wschodniego oraz zachodniego. Momentalnie zauważono, że oprócz kwestii 

bezpieczeństwa wspólnej dla państw obu bloków, kluczowe znaczenie dla wschodu miała 

kooperacja gospodarcza, dla zachodu zaś na pierwszy plan wysuwało się przestrzeganie 

prawa człowieka. To, czy ustalone kwestie zawarte w Akcie Końcowym KBWE weszły 

w życie sprawdzano podczas tzw. konferencji przeglądowych. System KBWE sprzyjał 

szukaniu zbieżnych wartości wśród państw, które podążały odmiennymi ścieżkami rozwoju, 

a także przyczyniał się do dialogu pomiędzy krajami małymi a światowymi mocarstwami. 

Istotne dla KBWE promowanie zagadnienia praw człowieka i społeczeństwa 

obywatelskiego miało swój udział w upadku „żelaznej kurtyny”. To spowodowało 

reorientację celów działalności Konferencji i jej obowiązek usadowienia się przy stole 

nowego politycznego rozdania, jakie zapanowało w Europie. Mocniejszy zwrot 

programowy KBWE w kierunku praw człowieka, praworządności i demokracji sprzyjał 

współpracy z Radą Europy oraz Wspólnotami Europejskimi. Lata 90. przyniosły także 

sformułowanie nowych funkcji Konferencji bardziej dostosowanych do nowych wyzwań 

i zagrożeń na arenie europejskiej. Od 1 stycznia 1995 roku spadkobiercą Konferencji jest 

OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i stanowi ona bardziej 

skoordynowany podmiot współdziałania w Europie, choć nie ma możliwości wpływania na 

systemy prawne państw będących jej członkami435. O OBWE mówi się jako o szczególnym 

podmiocie międzynarodowej geopolityki ze względu na proces jej instytucjonalizacji 

i finalne stanie się organizacją międzynarodową oraz ze względu na zmianę orientacji jej 

działalności po roku 1989. Po drugie akcentuje się jej nietypowe oblicze kompetencyjne, 

 
434 Por. Match-fixing in sport. a mapping of criminal law provisions in EU 27, KEA European Affairs, March 

2012. 
435 Zob. J. Jaskiernia, Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemian 

politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 549-560. 
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które wyrasta z projektu całościowego bezpieczeństwa436. Docenia się także niebagatelną 

rolę standardów stworzonych przez OBWE w zakresie ochrony praw i wolności 

człowieka437 i wskazuje na jej „polityczną wiarygodność” wynikającą z aktywności 

w czasie reorganizacji Europy na gruncie politycznym po zakończeniu „zimnej wojny”438.  

Sport dla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie nie stanowi 

priorytetowego pola działań. Choć dziedzina sportu słusznie może wydawać się pozostającą 

w OBWE na uboczu tematyką, nie oznacza to, że jest ona dla Organizacji zupełnie obca. 

OBWE nie kreuje standardów fair play w rywalizacji sportowej i traktuje to pojęcie w sensie 

largo, stojąc na straży wartości równych szans w sporcie, zwalczaniu dyskryminacji, 

ksenofobii, przemocy439. Służą temu organizowane wydarzenia, konferencje we współpracy 

z Radą Europy.  

Jednym z najczęściej podnoszonych problemów na forum OBWE jest przemoc 

i chuligaństwo na stadionach. Podczas sesji roboczych opisywane są zabiegi prewencyjne 

dyskryminacji na tle rasowym na stadionach oraz wobec wandalizmu szczególnie podczas 

meczów piłki nożnej. Niewielka liczba publikacji najczęściej opiera się na badaniu 

przypadków wandalizmu i nadużyć w konkretnych krajach440. Wykłady i seminaria 

internetowe najczęściej także traktują o tej tematyce i służą zwiększaniu świadomości 

społeczeństwa wobec tego problemu.  

OBWE nie kreuje zatem standardów uczciwej rywalizacji sportowej. Co najwyżej 

pomaga przestrzegać dobrej etykiety w sportowym środowisku, lecz i w tym zakresie pełni 

funkcję wspomagającą do Rady Europy, nie wysuwając się na pierwszy plan rozwiązywania 

problemów trapiących współczesny sport.  

  

 
436 Zob. P. Grudziński, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, wyd. Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 303. 
437 Zob. K. Spryszak, Miedzynarodowe obserwowanie wyborów jako instrument ochrony praw i wolności 

człowieka w systemie aksjologicznym OBWE, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw 

człowieka: Efektywność mechanizmów ochrony…, jw., s. 692. 
438 R. Jung, Konferencja/Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE/OBWE), [w:] Liga 

Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE, organizacje pozarządowe, red. P. Żurawski vel Grajewski, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 287. 
439 Zob. OSCE Supplementary Human Dimension Meeting: Combat Racism, Intolerance and Discrimination 

on Society through Sport, Final Report, 19-20 April 2012, Vienna. 
440 Por. S. Milojević, B. Simonović, B. Janković, B. Otašević, V. Turanjanin, Youth and hooliganism at sports 

events, Organisation for Security and Co-operation In Europe, Mission to Serbia, Belgrade 2013. 
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Rozdział 3: Standardy Rady Europy dotyczące zasad uczciwej rywalizacji sportowej 

 

3.1. Standardy dotyczące uczciwej rywalizacji sportowej w systemie aksjologicznym 

Rady Europy 

Do systemu aksjologicznego Rady Europy należy jej Statut, którego preambuła 

uwypukla wartości, którym Rada Europy hołduje441. Do tego należy dodać Europejską 

Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jej proces 

implementacji nakłada na państwa-strony obowiązek poddania się kontroli 

międzynarodowej w zakresie weryfikacji respektowania przez nie postanowień 

Konwencji442. Do pozostałych elementów systemu aksjologicznego Rady Europy zaliczamy 

inne konwencje przez nią przyjęte, deklaracje interpretacyjne, orzecznictwo Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, dokumenty soft law, dokumenty Europejskiej Komisji na Rzecz 

Demokracji przez Prawo, Europejską Kartę Społeczną443. System aksjologiczny Rady 

Europy w wielu jej wymiarach był dotychczas jednym z elementów znajdujących się 

w centrum uwagi badań z pogranicza dziedziny prawa oraz politologii444.  

Statut Rady Europy445 odnosi się głównie do rozpowszechniania i utrzymywania 

zasad rządów prawa. Choć nie ma w nim żadnej wzmianki o standardach dotyczących 

uczciwej rywalizacji sportowej, to jednak można wyczytać z niego, że wymagana – przez 

Radę Europy na jej członkach – praworządność, z całą pewnością nie pozostawi sfery sportu 

jako samotnej wyspy, z której wyłączona będzie sprawiedliwość. Dlatego Statut pełni 

funkcję fundamentu, który dzięki swoim ogólnym założeniom, pozwala kreować 

szczegółowo określone standardy w rozmaitych dziedzinach życia. Należy jednak pamiętać, 

że standardy te zawsze będą wtórne wobec głównego założenia Statutu, którego warunkiem 

wypełnienia sine qua non jest praworządność.  

 
441 Zob. J. Jaskiernia, Opozycja parlamentarna w świetle…, jw., s. 302. 
442 Zob. R. Hliwa, Model ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy Mechanizmy Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Ochrona praw człowieka w świecie, 

red. L. Wiśniewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań 2000, s. 193. 
443 Zob. J. Jaskiernia, Funkcje Konstytucji RP w dobie…, jw., s. 251 i nast.  
444 Por. Human Rights Monitoring Mechanisms of the Council of Europe, red. G. Beco, wyd. Routledge, 

Abington 2011; When human rights clash at the European Court of Human Rights: conflict or harmony?, red. 

S. Smet, E. Brems, wyd. Oxford University Press, Oxford 2017; J. Jaskiernia, Council of Europe’s Activities 

in the Field of Setting-up  Constitutional Standards, [w:] Law in Greater Europe. Towards a Common Legal 

Area. Studies in Honour of Heinrich Klebes, red. B. Haller, H. Ch. Krüger, H. Petzold, Kluwer Law 

International, The Hague-London 2000, s. 22-26; A. Drzemczewski, The Council of Europe cooperation and 

assistance programmes for countries of Central and Eastern Europe in the field of human rights field, „Human 

Rights Law Journal” 1991, nr 8-9, s. 335-343; J.A. Sweeney, The European Court of Human Rights in the 

Post-Cold Era: Universality in Transition, Routledge, Abington 2013; A. Mowbray, a Study of the Principle 

of Fair Balance in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, „Human Rights Law Review” 

2010, nr 2, s. 289-317. 
445 Zob. Dz.U. 1994 nr 118, poz. 565. 
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Preambuła do Statutu Rady Europy także uwydatnia pewną paralelę do wartości 

idących za sportem. Chodzi tutaj o następujący fragment: „(…) utrwalenie pokoju oparte na 

sprawiedliwości i współpracy międzynarodowej ma podstawowe znaczenie dla przetrwania 

społeczności ludzkiej i cywilizacji (…)”. Narzucająca się tutaj analogia do pokoju 

olimpijskiego, gdy na czas starożytnych igrzysk zawieszano wszelkie wojny, choć bardzo 

nie wprost, to jednak może tworzyć pewne odwołanie do dziedziny sportu. Choć daleko jej 

do jakiegokolwiek umocowania prawnego i z pewnością nie może stanowić zwiastunu 

przyszłych prac Rady Europy nad sferą sportu, to pod kątem interpretacji na europejskiej 

płaszczyźnie kulturowej może stanowić wyraz symbolicznego nawiązania do starożytnych 

zwyczajów z chęcią ustanowienia ich zjawiskiem ciągłym, a nie incydentalnym.  

Jak powszechnie wiadomo Rada Europy jest pionierską organizacją wymagającą na 

swoich członkach ucieleśnianie koncepcji państwa prawa, a w ślad za tym wszystkie wydane 

przez nią dokumenty (w tym konwencje) biorą za podstawę praworządność i odnoszą się 

do poglądu dotyczącego praw pierwszej generacji obejmujących wolności personalne 

i obywatelskie, praw drugiej generacji sięgających aspektów społeczno-ekonomicznych 

oraz praw trzeciej generacji nawiązujących do społeczeństw jako całości446. Jak zauważa 

Piotr Sendecki kolejne generacje praw integrują się z ewolucją praw człowieka zgodnie 

z hasłami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, od wolności poprzez równość, na braterstwie 

skończywszy447. Akces przynależności do Rady Europy (ale także innych organizacji 

międzynarodowych) musiał wyrażać się między innymi w akceptacji zasady 

praworządności zawartej w jej systemie aksjologicznym448. W zakresie rządów prawa Rada 

Europy bywa nawet nazywana „promotorem harmonizacji krajowych porządków 

prawnych” oraz „demokratycznym sumieniem Europy”449. Jak zauważa Kamil Spryszak 

refleksja nad systemem aksjologicznym Rady Europy pozwoli dojść do wniosku, że 

instytucja ta wyznacza nowe standardy oraz determinuje drogę ich ewolucji w trakcie prac 

 
446 Zob. R. Stefański, Państwo prawne jako jedna z naczelnych zasad europejskiego systemu aksjologicznego, 

[w:] Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa prof. Jerzego Jaskierni z okazji 45-lecia 

pracy naukowej, red. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 728-

730. 
447 Zob. P. Sendecki, Refleksje nad prawami człowieka w praktyce ich stosowania, [w:] Ochrona praw 

człowieka w systemie prawa europejskiego, red. H. Machińska, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 

2003, s. 75. 
448 Zob. J. Jaskiernia, Konstytucjonalizacja zasady państwa prawnego a proces konsolidacji politycznej 

w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Demokratyczne państwo prawne w teorii i w praktyce 

w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red. K. Skotnicki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2010, 

s. 28-29. 
449 J. Barcik, Skuteczność procedur ochrony praworządności w Radzie Europy i jej państwach członkowskich, 

„Państwo i Prawo” 2019, z. 6, s. 56. 
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nad traktatami z zakresu praw człowieka450. Rada Europy permanentnie dąży do co najmniej 

utrzymywania tempa biegu historii, ażeby móc rozwikływać bieżące problemy (lub nawet 

je ubiegać) strzegąc tym samym swoich wartości451. Eksploracja instytucjonalnych 

gwarancji ochrony praw i wolności człowieka powinna zawierać odpowiedź na dylemat na 

ile są one efektem czynników wewnętrznych (chęci do ich stanowienia) danego państwa,  

a na ile następstwem wpływu wywieranego przez standardy w ramach organizacji 

międzynarodowych, w tym także Radę Europy452. Rada Europy swoją największą 

aktywność notuje w sferze politycznych i społecznych praw w zakresie edukacji, kultury, 

mediów i komunikacji, zdrowia, planowania przestrzennego, środowiska, lokalnej 

demokracji, młodzieży i sportu453.  

Istotnym novum w rozumieniu statutowych warunków przystąpienia do Rady 

Europy jest praca K. Drzewickiego. Zawarta tam teza głosi, że najczęściej wymieniane 

i najbardziej popularne warunki takie jak zachowanie rządów prawa, podstawowych praw 

i wolności człowieka oraz rzetelna współpraca państw dla urzeczywistnienia celu 

osiągnięcia większej jedności między członkami dla ochrony wspólnego dziedzictwa oraz 

ułatwienia postępu ekonomicznego i społecznego należy rozszerzyć o dodatkowe 

zagadnienia. K. Drzewicki zwraca uwagę, że system demokracji nie jest wyrażony explicite 

w Statucie jako warunek przyjęcia do Rady Europy, lecz – w myśl ust. 3 preambuły – 

stanowi raczej rezultat spełniania wymienionych wcześniej rządów prawa oraz praw 

człowieka. Dlatego też demokracja pluralistyczna z pewnością stanowi czwarty warunek 

przyjęcia państwa do Rady Europy. Do tego należy dodać dwa warunki: europejskie 

powołanie wraz z tożsamością kulturową, a także pokojowy charakter państwa. Pierwszy 

z nich może być odczytany z ust. 4 oraz ust. 5. preambuły do Statutu oraz dokumentów 

Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego, gdy okoliczności wymagają 

zbadania tej kwestii w zakresie danego państwa454. Należy jednak zaznaczyć, że praktyka 

 
450 Zob. K. Spryszak, Wpływ „miękkiego prawa” organizacji międzynarodowych na zmiany norm 

konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 106. 
451 Zob. J. Dinsdale, Rola Rady Europy w ustalaniu standardów w zakresie praw człowieka, „Biuletyn Centrum 

Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek Informacji Rady Europy” 1999, nr 1, s. 8. 
452 Zob. J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na kształtowanie systemu instytucjonalnych gwarancji ochrony 

praw człowieka w państwach Europy Srodkowej i Wschodniej, [w:] Środki ochrony praw człowieka 

w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, red. A. Frankiewicz-Bodynek, A. Pawlak, AT 

Wydawnictwo, Kraków 2015, s. 102. 
453 Zob. D. Pinto, The three pillars of democratic security, [w:] The challenges of a greater Europe: the Council 

of Europe…, jw., s. 39. 
454 Por. Parliamentary Assembly Recommendation 1247 (1994) Enlargement of the Council of Europe; 

Parliamentary Assembly Opinion 209 (1999) Georgia's application for membership of the Council of Europe; 

Parliamentary Assembly Opinion 221 (2000) Armenia’s application for membership of the Council of Europe; 

Parliamentary Assembly Opinion 222 (2000) Azerbaijan’s application for membership of the Council of 

Europe. 
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Rady Europy w ocenie spełnienia danego warunku może być wtórna wobec wcześniej 

podjętych decyzji o charakterze geopolitycznym. Drugi zaś warunek jest kompatybilny 

z osiągnięciem jedności pomiędzy członkami Rady Europy i wynika z chęci uchowania 

w przyszłości świata od okropieństw II wojny światowej. W myśl powyższej perspektywy 

istnieje sześć warunków przystąpienia do Rady Europy455. W literaturze przedmiotu podaje 

się także cztery stopnie zaawansowania demokracji wraz z przyporządkowanymi im 

standardami. Stopnie te określa się mianem demokracji podstawowej, rozwiniętej, stabilnej 

oraz silnej456. Dodaje się, że łatwo zauważalny stał się proces „internacjonalizacji 

standardów demokratycznych i prawnoczłowieczych”457.  

Europejska Karta Społeczna458 nie uwzględnia tematyki sportu, natomiast wydaje 

się, że niektóre kwestie przez nią poruszane mogą być pośrednim odniesieniem dla 

sportowców w zakresie dochodzenia przez nich swoich praw (np. prawo do pracy, prawo 

do ochrony zdrowia). Podobnie próżno można szukać w dokumentach Europejskiej Komisji 

na Rzecz Demokracji przez Prawo tematyki sportu. Jednak nie powinno to dziwić, gdyż 

organ ten zajmuje się zupełnie inną problematyką, tj. prawami człowieka, demokracją, 

praworządnością. Natomiast na przeciwległym biegunie znajduje się Europejska Karta 

Sportu z dnia 24 września 1992 roku uzupełnia Kodeks Etyki Sportowej i jest efektem VII 

Konferencji ministrów państw europejskich odpowiedzialnych za sport. Karta jest 

kierunkiem dla państw członkowskich Rady Europy do udoskonalenia istniejącej legislacji 

i polityki sportowej oraz do rozwoju kompleksowych ram sportu. Rządy państw 

zobowiązały się do zapewnienia ich mieszkańcom możliwości uprawiania sportu 

w poprawnych warunkach. Według nich sport musi być dostępny dla wszystkich, możliwy 

do praktykowania w szczególności przez dzieci i młodzież, zdrowy i bezpieczny, uczciwy 

i tolerancyjny, zbudowany na wysokich wartościach etycznych, sprzyjający samorealizacji 

na wszystkich poziomach, pełen szacunku dla środowiska, chroniący ludzką godność, być 

przeciwko jakiemukolwiek wykorzystywaniu osób w niego zaangażowanych. Karta 

osiągnęła trzy zasadnicze wymogi jej stawiane. Są nimi określenie stałych norm, wśród 

 
455 Zob. K. Drzewicki, Triada czy sekstet? Kontrowersje wokół warunków członkostwa w Radzie Europy, [w:] 

Konstytucjonalizm polski: refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora 

Andrzeja Szmyta, red. A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 495-500. 
456 Zob. H. Machińska, Umacnianie zasady niedyskryminacji jako standardu funkcjonowania państwa 

demokratycznego. Rola Rady Europy, [w:] Standardy antydyskryminacyjne Rady Europy, red. H. Machińska, 

Biuro Informacji Rady Europy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 38. 
457 J. Jaskiernia, Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczłowieczych 

we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania – aksjologia – perspektywy), [w:] Wpływ 

standardów międzynarodowych…, jw., t. 1, s. 156. 
458 Zob. B. Bocian, M. Ożóg-Radew, Prawa i wolności w systemie Rady Europy, Wydawnictwo Akademii 

Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 88-113. 
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których możliwy jest rozwój polityki sportowej, ustanowienie powszechnych ram 

i powszechnych zasad dla narodowej polityki sportowej państw, zapewnienie niezbędnej 

równowagi pomiędzy rządowymi a pozarządowymi działaniami i zapewnienie 

komplementarności obowiązków pomiędzy nimi459. Rozszerzone Porozumienie Częściowe 

ws. Sportu przeprowadza wizyty kontrolne i opiniodawcze w poszczególnych krajach na ich 

prośbę oceniając politykę w zakresie sportu danego kraju w nawiązaniu do postanowień 

karty460. Karta była i wciąż jest punktem odniesienia dla rozwoju sportu w Europie od 

momentu jej przyjęcia w 1992 roku, jednak jej ostatnia aktualizacja została poczyniona 

w 2001 roku. W minionych dwóch dekadach sport musiał stawić czoła istotnym wyzwaniom 

w zmieniającym się świecie pod względem technologicznym, politycznym, zdrowia 

publicznego, komercjalizacji i globalnej demografii. Zmiany te miały w różnej formie 

wpływ na prawa człowieka, praworządność i demokrację oraz nieodwołalnie na sport.  

W obecnej formie Europejska Karta Sportu nie jest w stanie tej próbie podołać. Proces 

zrewidowania Karty miał swój początek w Tbilisi podczas 15. Konferencji Ministrów 

krajów europejskich odpowiedzialnych za sport, gdzie zaproszono do współpracy 

Rozszerzone Częściowe Porozumienie ws. Sportu w celu przeglądu obecnej Karty i jej 

reformy. W pażdzierniku 2021 roku Komitet Ministrów wydał zalecenie w sprawie 

Zrewidowanej Europejskiej Karty Sportu461.  

Niebagatelna rolę w systemie aksjologicznym Rady Europy odgrywa Europejska 

Konwencja Praw Człowieka. Zakłada ona powołanie do życia transgranicznego aparatu 

porządku prawnego, dzięki któremu władze państwowe będą respektować prawa i wolności 

obywateli. Wyroki Trybunału w Strasburgu są ostateczne, a ich wykonywanie objawia się 

w prawidłowym kierunku prac sądownictwa wewnątrzkrajowego oraz innych ciał władzy 

publicznej462. Niewątpliwym jest, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nakazuje 

dostosowanie prawodawstwa krajowego jej państw-stron do jej postanowień463. Zbyt ogólny 

 
459 Zob. Recommendation No. R (92) 13 Rev of the Committee of Ministers to member states on the Revised 

European Sports Charter. 
460 Por. EnlargedPartial Agreement On Sport (EPAS) Report of the evaluation visit in Norway on the European 

Sports Charter (20-21 March 2018); Enlarged Partial Agreement On Sport (EPAS) Report of the consultative 

visit in Georgia on the European Sports Charter (13-15 October 2014); Enlarged Partial Agreement On Sport 

(EPAS) Report of the consultative visit to Albania 28-29 June 2012; Enlarged Partial Agreement On Sport 

(EPAS) Report of the Consultative visit in Bosnia and Herzegovina on the European Sports Charter, as well as 

the implementation of the Recommendation Rec(2001)6 of the Committee of Ministers to member states on 

the prevention of racism, xenophobia and racial intolerance in sport. 
461 Zob.Recommendation CM/Rec(2021)5 of the Committee of Ministers to member States on the Revised 

European Sports Charter. 
462 Zob. L. Garlicki, Rola prawników w strasburskim systemie ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka: Efektywność mechanizmów ochrony…, jw., s. 45-46. 
463 Zob. P. Hofmański, S. Zabłocki, Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

na rozwój polskiego procesu karnego, [w:] Polska w Radzie Europy: 10 lat…, jw., s. 124. 
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język Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie mógł stanowić scenariusza rozwiązań 

danych sytuacji prawnych. Musiało się to stać udziałem orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, a co za tym idzie procesu przemianowania mało szczegółowego 

tekstu Konwencji na imponujących rozmiarów pakiet spraw drobiazgowych, który 

doskonale wpisywał się w możliwości stosowania go przez sądownictwo krajowe464. Nie 

brakuje jednak głosów, że język tych dokumentów jest twórczy i w związku z tym zachodzi 

nawet potrzeba zaistnienia wydawnictw objaśniających pewne sformułowania w nich 

użyte465. Zauważa się także w mechanizmie kontrolnym brak przyjęcia odpowiedniej skali 

w postępowaniach sądowych. Sugeruje się znaczną dysproporcję w podmiotowości prawnej 

państwa oraz jednostki, które mogą być dwiema stronami sporu o stwierdzenie złamania 

zasad w ramach Konwencji. Nie można jednak zaprzeczyć, że skonstruowany system służy 

pomocą obywatelom w bataliach prawnych ze zdecydowanie silniejszymi podmiotami, 

a sposobność skierowania sprawy do zewnętrznej instytucji sama stanowi walor ochrony 

praw człowieka466. Europejska Konwencja Praw Człowieka467 w żaden sposób nie odnosi 

się do standardów uczciwej rywalizacji sportowej. Nie może to dziwić, gdyż zawarte są 

w niej – zgodnie z jej oficjalną nazwą – prawa i podstawowe wolności człowieka, czyli 

absolutne fundamenty funkcjonowania prawa, które zostały stworzone na długo zanim Rada 

Europy podjęła swoją działalność w dziedzinie sportu. Jeśli zaś chodzi o inne konwencje 

przyjęte przez Radę Europy w tej problematyce wyróżnić należy pięć dokumentów, które 

stanowią jej dorobek w dziedzinie sportu. Europejska Konwencja w sprawie przemocy 

i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej468 

oraz jej ideowa następczyni, czyli Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego 

podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej 

i innych imprez sportowych469 są stosunkowo daleko od zasad fair play i dotykają tego 

aspektu co najwyżej w wymiarze kulturalnego zachowywania się na stadionach. Natomiast 

Konwencja Antydopingowa Rady Europy470, Dodatkowy Protokół do Konwencji 

 
464 Zob. L. Garlicki, Kryteria oceny efektywności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, [w:] 

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka: Ewolucja i uwarunkowania…, jw., s. 825. 
465 Por. M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: angielsko-francusko-polski, 

z objaśnieniami, z indeksem haseł francuskich i polskich, wyd. Zakamycze, Kraków 2004. 
466 Zob. P. Tacik, Strasburskie perpetuum mobile: problem zobowiązań państw wynikających z jednostronnych 

deklaracji o uznaniu naruszenia EKPC oraz nadzoru nad ich wykonywaniem, „Problemy Współczesnego 

Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2017, vol. XV, s. 50. 
467 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Rzym, 4 listopada 1950 r., European 

Treaty Series nr 5. Tekst polski: Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284. Zob. Wybór konwencji Rady Europy, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 27 i nast. 
468 Zob. ETS No. 120. 
469 Zob. CETS No. 218. 
470 Zob. ETS No. 135. 
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Antydopingowej471, Konwencja Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami 

sportowymi472 dotyczą już stricte obszaru ochrony sportu przed nieczystymi działaniami i są 

one szeroko omówione w kolejnym podrozdziale.  

W tym miejscu wypada ograniczyć się tylko do komentarza, że być może liczbowo 

– w pierwszej chwili – dorobek Rady Europy w dziedzinie sportu nie przedstawia się 

nadzwyczaj imponująco, jednak przyjęcie takiego poglądu byłoby dla samej Rady Europy 

krzywdzące, a także stanowiłoby uproszczenie ogromnych rozmiarów, które przegrałoby 

każdą konfrontację z niezaprzeczalnymi faktami. Należą do nich: zawarcie najistotniejszych 

problemów sportu (doping oraz zewnętrzny wpływ na wyniki wydarzeń sportowych) 

w dokumentach prawnie wiążących, szybkie reakcje objawiające się powstawaniem danych 

konwencji tuż po eskalacji skali problemów trapiących zawodowy sport, skłonność 

do dokonania refleksji nad dotychczas przyjętymi rozwiązaniami w konwencjach, ocena ich 

adekwatności do biegu czasu oraz próba ich ulepszenia (vide Dodatkowy Protokół 

do Konwencji Antydopingowej oraz Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego 

podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej 

i innych imprez sportowych). Wszystko to pozwala wysnuć wniosek, że sport nie pozostaje 

na peryferiach zainteresowań Rady Europy, co znajduje swoje odzwierciedlenie 

w dokumentach tzw. „twardego prawa”, uwydatniając potrzebę ingerencji Rady 

w kreowaniu oblicza współczesnego sportu.  

Źródłowe uporządkowanie zasady praworządności tworzą specjalistyczne organy 

Rady Europy oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. I o ile pierwsze, a szczególnie 

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, próbują uchwycić istotę sprawy 

w sposób całościowy wymieniając w swoim raporcie473 legalność, w tym przejrzysty, 

odpowiedzialny i demokratyczny proces stanowienia prawa, pewność prawa, zakaz 

arbitralności, dostęp do wymiaru sprawiedliwości przed niezależnymi i bezstronnymi 

sądami, w tym do sądowej kontroli aktów administracyjnych, poszanowanie dla praw 

człowieka, niedyskryminacja i równość wobec prawa, o tyle charakterystyka tej czynności 

w przypadku Trybunału nakazuje uznać ją za wyrywkową, gdyż każda kolejna sprawa 

będąca na wokandzie Trybunału jest analizowana odrębnie i Trybunał każdorazowo 

poświadcza zgodność lub niezgodność danego aspektu praworządności w zakresie 

 
471 Zob. ETS No. 188. 
472 Zob. CETS No. 215. 
473 Zob. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Report on the Rule of Law, 

Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011). 
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Europejskiej Konwencji Praw Człowieka474. Został on nawet szumnie nazwany „Złotą 

koroną Rady Europy”475.  

Jednym z głównych zmartwień funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka jest paradoksalnie jego spora aktywność orzecznicza, co w połączeniu 

z przyjmowaniem do Rady Europy nowych członków, a zatem zwiększaniem się terytorium 

stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, powoduje stały wzrost spraw 

do rozpatrzenia. To z kolei implikuje uzasadnienie pytania o wydolność całego systemu 

strasburskiego oraz obawę o możliwości zagwarantowania ochrony praw człowieka przez 

Europejską Konwencję Praw Człowieka476. Niejednokrotnie zdarza się, że charakter spraw 

rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka ma dualny charakter. Chociaż 

nie ma wątpliwości wobec tego co jest przedmiotem spraw, to jednak nakładanie się w nich 

kilku dziedzin prowadzi do wieloaspektowości spraw i nie ułatwia Trybunałowi orzekania. 

Przedmioty spraw rozstrzyganych przez Trybunał odnoszą się także do sportu. Wśród nich 

możemy znaleźć takie podłoża skarg jak na przykład: prawa do życia w kontekście 

zawalenia się trybuny stadionowej w wyniku czego śmierć poniosło 96 osób477, zakazu 

nieludzkiego i poniżającego traktowania kibiców przez policję478, prawa do wolności 

i bezpieczeństwa osobistego w kontekście zatrzymania przez policję kibiców celem 

uniknięcia przemocy chuligańskiej479. W kontekście prawa do rzetelnego procesu 

sportowego sprawy z wątkiem sportowym w tle dotyczyły pieniędzy z transakcji 

transferowych zawodnika480, walki z organami podatkowymi481, zgodności z prawem obrad 

przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu482, bezstronności i niezależności 

 
474 Zob. J. Barcik, Skuteczność procedur ochrony praworządności…, jw., z. 6, s. 60. 
475 Zob. P. Kułak, Konsekwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej kognicją Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne…, jw., s. 183. 
476 Zob. L. Garlicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka – aktualne problemy i wyzwania, [w:] Państwo 

i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, t. I, Teoria i filozofia 

państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka, red. R.M. Czarny, K. Spryszak, wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 595-597. 
477 Wyrok ETPC z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie Harrison and Others v. the United Kingdom, skarga nr 

44301/13, 44379/13 oraz 44384/13. 
478 Wyrok ETPC z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Hentschel and Stark v. Germany, skarga nr 47274/15. 
479 Wyrok ETPC z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Ostendorf v. Germany, skarga nr 15598/08; Wyrok ETPC 

z dnia 22 października 2018 r. w sprawie S., V. and A. v. Denmark, skarga nr 35553/12, 36678/12 oraz 

36711/12. 
480 Wyrok ETPC z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie FC Mretebi v. Georgia, skarga nr 38736/04. 
481 Wyrok ETPC z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie Liga Portuguesa de Futebol Profissional v. Portugal, 

skarga nr 49639/09. 
482 Wyrok ETPC z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Mutu and Pechstein v. Switzerland, skarga nr 

40575/10 oraz 67474/10. 
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w orzekaniu483, wolności do aktywności zawodowej484, wolności wyrażania opinii485, 

wolności zgromadzania się i stowarzyszania się486, zakazu ponownego sądzenia lub 

karania487.  

 

3.2. Standardy Rady Europy o charakterze prawnie wiążącym dotyczące uczciwej 

rywalizacji sportowej 

 

3.2.1. Konwencja Antydopingowa Rady Europy 

Konwencja Antydopingowa została otwarta do podpisu 16 listopada 1989 roku488. 

Jej cel zakładał w perspektywie krótkoterminowej redukcję, a w długofalowej 

zneutralizowanie zjawiska dopingu w sporcie. Konwencja zawierała kilka głównych 

założeń, objawiających się w podanych wskazaniach. Najistotniejsze z nich mówiły, że 

każde państwo-strona scala przedsięwzięcia wszystkich swoich krajowych instytucji 

zwalczających doping, każde państwo-strona przyjmuje rozwiązania prawne służące 

minimalizacji dostępności i zażywania środków dopingujących. Pojawia się tutaj warunek 

dotowania danych organizacji sportowych wyłącznie przy przestrzeganiu przez nie 

przyjętych przepisów antydopingowych. Ponadto położony jest nacisk w Konwencji na 

zapewnienie wsparcia finansowego przy przeprowadzaniu kontroli oraz analiz 

dopingowych, brak tegoż wsparcia na czas karencji dla sportowców zawieszonych za 

przewinienia dopingowe, promowanie wykonywania wszelkich kontroli dopingowych na 

wniosek kompetentnych międzynarodowych organizacji sportowych. Dodatkowo każde 

państwo-strona powołuje do życia na swoim terytorium co najmniej jedno laboratorium 

kontroli antydopingowej, którego dodatkowym obowiązkiem powinno być prowadzenie 

specjalistycznych badań rozwojowych nad możliwymi środkami raz metodami 

dopingującymi489.  

 
483 Wyrok ETPC z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Ali Riza and Others v. Turkey, skarga nr 30226/10, 

17880/11, 17887/11, 17891/11 oraz 5506/16. 
484 Wyrok ETPC z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie Platini v. Switzerland, skarga nr 526/18. 
485 Wyrok ETPC z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Hachette Filipacchi Presse Automobile and Dupuy v. 

France, skarga nr 13353/05 oraz Wyrok ETPC z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie Société de Conception de 

Presse et d’Edition et Ponson v. France, skarga nr 26935/05; Wyrok ETPC z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie Šimunić v. Croatia, skarga nr 20373/17. 
486 Wyrok ETPC z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Association Nouvelle Des Boulogne Boys v. France, skarga 

nr 6468/09; Wyrok ETPC z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Les Authentiks and Supras Auteuil 91 v. 

France, skarga nr 4696/11. 
487 Wyrok ETPC z dnia 9 października 2018 r. w sprawie Seražin v. Croatia, skarga nr 19120/15. 
488 Por. E.J. Krześniak, Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, wyd. 

Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 68.  
489 Zob. ETS Nr 135. 
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Strony przygotowują także programy edukacyjne uwypuklające destrukcyjne 

działania dopingu w aspekcie zdrowia sportowców oraz etycznych wartości sportu oraz 

podejmą pracę nad badaniami nad opracowaniem programów treningowych bazujących na 

fizjologii oraz psychologii człowieka. Co więcej wskazano jako powinność współpracę 

państw-stron z organizacjami sportowymi celem harmonizacji ich regulacji 

antydopingowych oraz zakazanych farmakologicznych klas środków dopingujących i metod 

dopingowych w zgodzie z decyzjami właściwych międzynarodowych organizacji 

sportowych. Harmonizacja miała także objąć procedury kontroli dopingowej oraz procedur 

dyscyplinarnych z zaznaczeniem, że te ostatnie muszą zawierać poszanowanie 

fundamentalnych praw sportowców, w tym prawo do bezstronnej rozprawy. Inne procedury 

do zharmonizowania przez Strony w ramach Konwencji dotyczą procesu wymierzania kar 

osobom, które przyczyniły się do naruszenia zasad dopingowych oraz aspektu wspólnego 

uznawania kar i zawieszeni nałożonych np. w innym kraju. Poza tym Konwencja zakłada 

poddawanie kontroli dopingowej sportowców trenujących zagranicą przez organy 

dopingowe danego państwa, losowe kontrole dopingowe dla sportowców podczas zawodów 

sportowych i poza nimi oraz udział sportowców w aktywnościach antydopingowych. 

Dążenie państw-stron do międzynarodowej współpracy ich organizacji sportowych na niwie 

zwalczania antydopingu dla realizacji postanowień konwencji ma objawiać się także 

poprzez kooperację pracowników laboratoriów z różnych krajów, a także dzielenie się 

doświadczeniami i dobrymi praktykami z tymi państwami, które nie zdołały utworzyć 

swojego laboratorium, o którym mówi Konwencja w artykule 5490. 

Celem dokumentu nie było rozwiązanie technicznych problemów związanych 

z dopingiem w sporcie, lecz harmonizacja międzynarodowej kooperacji na tej 

płaszczyźnie491. Konwencja definiuje przez co rozumie takie pojęcia jak „doping w sporcie”, 

„farmakologiczne klasy środków dopingujących lub metody dopingowe” oraz „sportowcy”, 

co służy usystematyzowaniu terminologicznemu zjawisk, do których się odnosi, a także 

eliminacji ryzyka zaistnienia polemiki wobec nieprecyzyjnych jej wskazań. Konwencja, jak 

widać, zostawia autonomię państwom-stronom w ustanawianiu ich wewnętrznych 

antydopingowych regulacji, jednak docenia też rolę zewnętrznej współpracy, czego 

przykładem może być artykuł 5 pkt. 1b., dotyczący dostępu organizacji sportowych 

do laboratoriów na terenie innych państw-stron. Wydaje się jednak, że wspomniana powyżej 

autonomia stanowiła zagrożenie dla spójnej, paneuropejskiej, antydopingowej myśli. Mało 

 
490 Tamże. 
491 Zob. R. Piechota, Pluralism and the Diverse Character of Anti-Doping Rules, [w:] Sports Law: 15th IASL…, 

jw., s. 130. 
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precyzyjny język Konwencji nie mógł stanowić twardego podłoża do spójnej walki 

z dopingiem w sporcie, a zawarte w niej określenia takie jak: „podejmowanie odpowiednich 

działań”, „prowadzenie odpowiednich programów badawczych”, „inicjować i wspierać 

badania”, „podejmowanie wszelkich właściwych działań”, „zachęcać do przeprowadzania, 

na skuteczną skalę, kontroli dopingowych”, stanowią zbyt elastyczne wskazania wobec 

próby twardego umocowania reguł antydopingowych. Może to wywoływać trudności 

w przyjmowaniu kryteriów do oceny wywiązywania się przez poszczególne państwa-strony 

z postanowień Konwencji, a także prowadzić do pozorowania prac mających na celu 

wdrożenie danych reguł antydopingowym wśród Stron. Nie zostały bowiem określone ani 

żadne miary i/lub kryteria tego, co „odpowiednie”, „skuteczne”, czy też „właściwe”, 

ewidentnie tworząc pole do interpretacyjnych sporów.  

Analizując sprawę z innego punktu widzenia, należy pamiętać, że Konwencja ta była 

pionierskim dokumentem w dziedzinie dopingu w sporcie i należy docenić samą próbę 

podjęcia tego tematu w działalności Rady Europy. Mało ekspansywny charakter niektórych 

artykułów Konwencji mógł wynikać z ówczesnego braku doświadczeń implementowania 

transnarodowych reguł antydopingowych oraz braku jakiegokolwiek – mniej lub bardziej 

skutecznego – wzorca, o który można byłoby się oprzeć tworząc udoskonalenia przepisów 

w tej materii. Nie można też powiedzieć, że Konwencja jawi się jako dokument zupełnie 

pozbawiony konkretów. Takowe w niej istnieją, szczególnie jeśli mowa o powołaniu 

do życia i funkcjonowaniu laboratoriów oraz współpracy z organizacjami sportowymi. 

Można zatem odnieść wrażenie, że Konwencja nie do końca wykorzystała swój potencjał, 

jednak sama fakt jej wydania z pewnością był ogromnym krokiem naprzód w walce 

z dopingiem i doświadczenia wynikłe po jej wejściu w życie stanowiły kanwę dalszego 

rozwoju przepisów antydopingowych zarówno w obrębie Rady Europy, jak i poza nią.  

Instytucją doradczą przy tworzeniu Konwencji był Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski492. Jej podstawowym celem Konwencji Antydopingowej Rady Europy było 

zaangażowanie rządów państw do walki z dopingiem. Zawiera ona wiele postanowień, które 

ponowiła Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie493. Trzy główne 

cele Konwencji Antydopingowej dotyczyły zredukowania, a jeśli możliwe to 

wyeliminowania, dopingu ze sportu, narodową koordynację walki z dopingiem oraz 

międzynarodową harmonizację środków do walki z dopingiem. Przy okazji kraje 

 
492 Zob. B. Houlihan, Detection and education in anti-doping policy: a review of current issues and an 

assessment of future prospects, „Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences” 2008, nr 49, s. 57. 
493 Zob. M. Straubel, The International Convention Against Doping in Sport: Is It the Missing Link to USADA 

Being a State Actor and WADC Coverage of U.S. Pro Athletes?, „Marquette Sports Law Review” 2008, vol. 

19, s. 65. 
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sygnatariusze przyjęły na siebie lub delegowały na narodowe federacje sportowe szeroką 

gamę środków prawnych, finansowych, technicznych, edukacyjnych do walki z dopingiem. 

Konwencję ocenia się jako wielki sukces i zaznacza się, że po jej podpisaniu kraje wzięły 

na siebie zwiększoną, szczególnie finansową, odpowiedzialność za walkę z dopingiem494.  

Z drugiej strony, analizując w literaturze przedmiotu ewolucję zjawiska dopingu 

w sporcie po podpisaniu Konwencji, wypada stwierdzić, że Konwencja nie spełniła 

do końca wiązanych z nią oczekiwań. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze brak 

w niej zasady uniwersalizmu w zakresie stosowania jej postanowień we wszystkich 

stopniach i aspektach rywalizacji sportowej. Po drugie, w części decyzji pozostawiono 

wolną rękę rządom państw stron Konwencji, co znacznie osłabiło potencjał do harmonizacji 

przepisów antydopingowych w skali międzynarodowej. Po wtóre, dość ogólny kształt jej 

zapisów nie pozwolił na rozwiązanie systemowych problemów na drodze likwidowania 

dopingu ze sportu. W wyniku braku spodziewanych efektów – po ustanowieniu Konwencji 

– w walce z dopingiem, powołano do życia Światową Agencję Antydopingową w 1999 

roku, czemu przewodniczył Międzynarodowy Komitet Olimpijski495. Nie można jednak 

zapominać, że Konwencja Antydopingowa stanowiła wzorzec dla ustanowionego przez 

WADA Światowego Kodeksu Antydopingowego496. Niemniej sposób organizacji pracy 

WADA oraz określenie priorytetów swej działalności przez nią samą budzi pewne 

wątpliwości dotyczące zasadności formułowania poszczególnych celów istnienia tej 

organizacji oraz skuteczności jej funkcjonowania. Zauważa się, że w WADA podstawowe 

prawo domniemania niewinności nie ma swojego odniesienia w praktyce, a promocja 

zdrowia jako jeden z jej celów nie przystoi do rzeczywistości. Gdyby było inaczej np. 

kolarski wyścig Tour de France powinien być zabroniony, podobnie jak wiele innych 

wydarzeń sportowych. Pojawiają się także głosy, że wyścig ten jest prawdopodobnie, choć 

paradoksalnie, zdrowszy z użyciem dopingu niż bez niego. Co do poddawania się przez 

zawodników kontroli antydopingowej, trzy opuszczone kontrole i/lub nieprawidłowe 

podanie miejsca pobytu w przeciągu osiemnastu miesięcy prowadzi do postępowania 

dyscyplinarnego przez organizacje antydopingowe z sankcjami pomiędzy rokiem a dwoma 

latami zawieszenia497.  

 
494 Zob. M. Kamber, Development of the role of National Anti-Doping Organisations…, jw., s. 4. 
495 Zob. M. Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie: komentarz, wyd. PRESSCOM, Wrocław 2011, s. 216-217. 
496 Zob. L.W. Valloni, T. Pachmann, Sports Law in Switzerland, wyd. Kluwer Law International, Alphen aan 

den Rijn 2011, s. 110.  
497 Zob. R. Morte Ferrer, The Fight against Doping: Are we Fighting the Right Way? Some Examples, Specially 

about the Activity of WADA and Some Data Privacy Problems, [w:] Sports Law: 15th IASL..., jw., s. 28-31. 
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Właśnie z WADA związany jest organ Rady Europy przewidziany do walki 

z dopingiem, który nie został ujęty w Konwencji Antydopingowej. To europejski Komitet 

Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA), do którego obowiązków należy między innymi 

monitorowanie kooperacji Rady Europy i jej państw członkowskich z WADA oraz 

przygotowywanie opinii w tym zakresie dla Komitetu Ministrów. To właśnie WADA – 

wobec braku zdecydowanych i jednoznacznych postanowień Konwencji – wzięła na siebie 

rolę ciała harmonizującego przepisy międzynarodowe w zakresie antydopingu, jednak rolą 

Konwencji pozostało kreowanie kolektywnej przestrzeni dla jej sygnatariuszy w zakresie 

zwalczania dopingu tak na arenie wewnątrzkrajowej, jak i międzynarodowej. Koresponduje 

to z działalnością Grupy Monitorującej T-DO ustanowionej do Konwencji. Grupa 

Monitorująca zachęca do wprowadzania zmian w przepisach antydopingowych tam, gdzie 

widzi ku temu konieczność i sprawdza urzeczywistnianie postanowień Konwencji, także 

w formie wizytacji w poszczególnych państwach-stronach. Co więcej, dzięki działalności 

Grupy Monitorującej spodziewane jest przyjęcie przez Radę Europy w niedalekiej 

przyszłości kolejnego dokumentu wielostronnego w ramach tej problematyki. Dzięki jednej 

z uchwał przyjętej w 2016 roku podczas Konferencji Ministrów ds. Sportu Rady Europy 

Grupa ma możliwość zarekomendowania Komitetowi Ministrów pewnych zmian 

w zapisach Konwencji Antydopingowej, po wnikliwej eksploracji jej postanowień 

w konfrontacji z realiami obecnych czasów498. W obliczu ogólnoświatowej walki 

z dopingiem w sporcie prowadzony jest monitoring możliwości harmonizacji przepisów 

tworzonych przez organizacje o wymiarze powszechnym jak ONZ czy WADA oraz 

regionalnym w postaci Rady Europy499. Konwencja Antydopingowa obliguje państwa 

strony do przyjęcia odpowiedniej legislacji oraz środków administracyjnych mających na 

celu ograniczenie dostępności zakazanych substancji, włączając w to kontrolę przepływu, 

posiadania, importu, dystrybucji i sprzedaży. Warunek ten może być interpretowany jako 

wymóg podawania miejsca pobytu. W tym sensie kraje powinny ułatwiać organizacjom 

sportowym kontrole dopingowe, będąc jednocześnie pewnym, że respektują one 

podstawowe prawa sportowców. Protokół Dodatkowy do Konwencji Antydopingowej 

nakazuje państwom stronom uznanie kompetencji Światowej Agencji Antydopingowej oraz 

innych organizacji kontroli dopingowych. Ani Konwencja Antydopingowa, ani jej Protokół 

Dodatkowy nie ilustrują mechanizmu wprowadzenia w życie ich postanowień, ale należy 

pamiętać o szczególnej roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który może 

 
498 Zob. M. Leciak (red.), Prawo sportowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 137-143. 
499 Por. Conference of Parties to the International Convention against Doping in Sport: Fourth Session Paris, 

UNESCO Headquarters, Room XI 19-20 September 2013. 
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w sposób interpretacyjny nawiązywać do ich norm w swoich orzeczeniach500. Zachęty dla 

rządów państw zawarte w postanowieniach Konwencji są postrzegane jako słaby instrument 

oddziaływania501, a o problemach wynikających z implementacji reguł antydopingowych 

oraz poszukiwaniu optymalnego rozwiązania mającego znamiona „złotego środka” powstał 

szereg publikacji502. Poza tym nie można zapominać, że czasami ogólny charakter 

standardów Rady Europy zawartych w jej dokumentach, wynikający z maksymalnego 

poszanowania suwerenności państwowej, jest postrzegany jako słabość funkcjonowania 

organów Rady Europy, ze względu na małą liczbę dogłębnych wskazań służących 

rozwiązaniu kwestii, do których się odnoszą503.  

Protokół Dodatkowy do Konwencji Antydopingowej przyjęty został 3 lipca 2002 

roku i miał za zadanie uelastycznić zawartość Konwencji do ówczesnych okoliczności, 

warunków i wyzwań na tle zwalczania dopingu504. Jego istota została oparta o wzajemne 

uznawanie kontroli dopingowych przez Strony Konwencji celem uzyskania większej 

transparentności takich kontroli oraz tworzenia dla nich odpowiedniej przestrzeni prawnej. 

Protokół zakłada, że Strony będą wzajemnie uznawać kompetencje organizacji 

antydopingowych wobec kontroli przeprowadzonych na sportowcach z krajów będących 

Stronami Konwencji, z respektowaniem prawa wewnętrznego państwa, na którym kontrola 

dopingowa miała miejsce. Informacje o wynikach kontroli dopingowej przekazane zostaną 

do krajowych organizacji antydopingowych sportowca oraz „kraju-gospodarza” kontroli, 

 
500 Zob. O. MacGregor, R. Griffith, D. Ruggiu, M. McNamee, Anti-doping, purported rights to privacy and 

WADA’s whereabouts requirements: a legal analysis, „Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del 

Deporte” 2013, vol. 1, num. 2, s. 19. 
501 Zob. K.D. Wolf, The non-existence of private self-regulation in the transnational sphere and its implications 

for the responsibility to procure legitimacy: The case of the lex sportiva, „Global Constitutionalism” 2014, vol. 

3, nr 3, s. 293. 
502 Por. D. V. Hanstad, E. A. Skille, Harmonization of anti-doping work: myth or reality?, „Sport in Society: 

Cultures, Commerce, Media, Politics” 2010, vol. 13, s. 418-430; B. Houlihan, Achieving compliance in 

international anti-doping policy: An analysis of the 2009 World Anti-Doping Code, „Sport Management 

Review” 2014, vol. 17, Issue 3, s. 265-276; A. Ljungqvist, Brief History of Anti-Doping, [w:] Acute Topics in 

Anti-Doping, red. O. Rabin, Y. Pitsiladis, vol. 62, wyd. Karger, Basel 2017, s. 1-10; U. Wagner, D. V. Hanstad, 

Scandinavian perspectives on doping – a comparative policy analysis in relation to the international process 

of institutionalizing anti-doping, „International Journal of Sport Policy and Politics” 2011, vol. 3, s. 355-372; 

S. Gray, Achieving compliance with the World Anti-Doping Code: learning from the implementation of another 

international agreement, „International Journal of Sport Policy and Politics” 2019, vol. 11, nr 2, s. 247-260; 

Y.A. Yanishevskaya, Institutional  Mechanisms  of  International  Judicial  Cooperation  in  Combating  

Doping  in Sport, „Journal of Advanced Research in Law and Economics” 2019, vol. X, issue 3(41), s. 959-

963; A. Ljungqvist, The fight against doping is afightfor the protection of the clean athlete,the health of the 

athlete and the integrity of sport, „British Journal of Sports Medicine” 2014, vol. 48, s. 799; D. Goldsworthy, 

Faster, higher, stronger, upgraded: a conceptual basis for the future regulation of elite sport, „University of 

Queensland Law Journal” 2019, vol. 38, nr 1, s. 163-181; F. Botre, X. de la Torre, F. Donati, M. Mazzarino, 

Narrowing the gap between the number of athletes who dope and the number of athletes who are caught: 

scientific advances that increase the efficacy of antidoping tests, „British Journal of Sports Medicine” 2014, 

vol. 48, nr 10, s. 833-836.  
503 Zob. J. Jaskiernia, Prawo Rady Europy a prawo krajowe…, jw., s. 267-268. 
504 Zob. R. Piechota, Reguły antydopingowe w Polsce, [w:] Antydoping w Polsce…, jw., s. 18. 
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a także do krajowej federacji sportowej zawodnika i międzynarodowej federacji sportowej. 

Aby zapewnić odpowiednią i powszechną jakość kontroli dopingowych, krajowe oraz 

sportowe organizacje antydopingowe będą musiały legitymować się certyfikatem norm 

jakościowych ISO, uznawanych przez Zespół Kontrolny Konwencji, do przeprowadzania 

kontroli antydopingowych. W związku z powołaniem do życia w 1999 roku Światowej 

Agencji Antydopingowej Protokół nakazuje Stronom respektowanie jej kompetencji. 

Nowością w zakresie kontroli nad wypełnianiem postanowień Konwencji jest powołany 

przez Zespół Kontrolny tzw. zespół oceniający, do którego zadań należy analiza raportów 

przygotowanych przez dane Strony, prowadzenie wizyt terenowych oraz sporządzanie 

raportów oceniających te wizyty. Kryteria ocen realizacji Konwencji, procedury 

prowadzenia wizyt oraz aktywności po odbyciu kontroli określi Zespół Kontrolny505. 

Protokół wszedł w życie 1 kwietnia 2004 roku. Po 13 latach doświadczeń od wejścia w życie 

Konwencji Antydopingowej, zaistniała potrzeba zrewidowania pewnych jej postanowień, 

a co za tym idzie zwiększenia jej stopnia oddziaływania oraz lepszego dostosowania jej 

do okoliczności zastanych w XXI wieku, kiedy to doping w sporcie nadal był obecny, a jego 

formy ewoluowały. Wydaje się, że zmiany, które inicjował w przepisach antydopingowych 

Protokół były potrzebne i służyły uzyskaniu większej przejrzystości przepisów 

antydopingowych, a także je optymalizowały pod kątem przeprowadzania kontroli 

i uznawania ich wyników za wiążące. Choć nie przestrzeń prawna nie została ujednolicona 

pośród Stron Konwencji, to zobowiązanie do wzajemnego uznawania wyników Kontroli 

przez Strony znacznie uprościło procedurę kontrolną. Nałożyło to także na sportowców 

obowiązek precyzyjnej znajomości przepisów antydopingowych w tych krajach, w których 

przygotowywali się do startów. Powołanie zaś zespołu oceniającego w ramach Zespołu 

Kontrolnego z pewnością nadało kwantyfikowalnego charakteru procesowi badania w jakim 

stopniu wypełniana jest Konwencja w danych krajach, co znacznie sprzyjało uproszczeniu 

wysnucia klarownych wniosków.  

Choć badacze wskazują na rozwój efektywnej prewencji i kontrolowania zjawiska 

dopingu jako spraw wymagających permanentnego nadzoru506, to snuje się rozważania 

o możliwości uchylenia zakazu stosowania środków dopingujących507. W analizach takiej 

ewentualności wskazuje się, że potencjalna legalizacja dopingu w sporcie, o której mówi się 

w środowisku sportowym coraz głośniej, ukierunkowałaby sport ku zjawiskom 

 
505 ETS Nr 188, Dz.U. 2006 nr 13, poz. 82. 
506 Zob. J.A.R. Nafziger, The principle of Fairness in the Lex Sportiva of CAS Awards and Beyond, [w:] Lex 

Sportiva: What is…, jw., s. 270. 
507 Por. J. Anderson, Doping, sport and the law: time for repeal ofprohibition?, „International Journal of Law 

in Context” 2013, vol. 9, nr 2, s. 135-159. 
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pauperyzującym kulturę, gdzie – w drodze po jak najlepszy wynik sportowy – zupełnie 

przestałoby się liczyć to, jak duża skala znieprawienia była tego ceną508. Wśród argumentów 

formułowanych za legalizacją dopingu pojawiają się tezy mówiące, że: 

– nie powinna mieć miejsca ingerencja w wolność człowieka, nawet jeśli jego czyny mogą 

być dla niego szkodliwe,  

– stosowanie niedozwolonych środków stanowi porównywalne zagrożenie dla sportowców 

co mordercze treningi, a legalizacja dopingu spowodowałaby większą kontrolę lekarzy nad 

tym procesem, co wiązałoby się z większym niż obecnie bezpieczeństwem osób 

zażywających doping, 

– doping jest wyrazem rozwoju pozwalającego zwiększać ludzkie predyspozycje, 

– kontrole antydopingowe nie są kompatybilne z prawem do prywatności, a konsekwencją 

zawieszenia sportowców dopingowiczów może być brak sposobności dla nich 

do gromadzenia środków na codzienne życie, 

– powszechność dopingu jest zbyt rozległa, by sądzić, że jego zalegalizowanie 

w jakikolwiek sposób przemodeluje praktykę postępowania w tym zakresie, 

– nie można całkowicie wyplenić dopingu ze świata sportu, więc zmagania z nim są iluzją.  

Ponadto należy mieć na uwadze, że sportowcy, często jako idole młodzieży, przyczyniają 

się do zwiększania potencjału marketingowego reklamowanych przez nich produktów 

i wzrostu ich sprzedaży. Ma to niestety także swoje implikacje w kwestii dopingu, co 

pokazuje przypadek Marka McGwire. Ten amerykański baseballista został złapany na 

stosowaniu androstenedionu, a w ślad za tym poszedł pięciokrotny wzrost zażywania tej 

substancji wśród młodzieży509. Można także spotkać się z poglądem mówiącym o tym, że 

sportowcy i trenerzy przypisują nadmierną wartość środkom dopingującym w kwestii 

osiągania znakomitych rezultatów sportowych. Świadczy o tym sięganie po laury przez 

sportowców, którym podano placebo, co wskazuje na niebagatelną rolę pobudzenia 

mentalnego w rywalizacji sportowej510. Z perspektywy dzisiejszych doświadczeń 

w problematyce dopingu teoria amerykańskiego profesora J. Lietzkego o ograniczoności 

człowieka i braku możliwości pokonania przez niego pewnych granic, których miarą miało 

 
508 Zob. K. Sas-Nowosielski, Glosa do dyskusji nad legalizacją dopingu w sporcie, „Sport wyczynowy” 2006, 

nr 3-4, s. 62. 
509 Zob. K. Sas-Nowosielski, Czy zło usankcjonowane przestanie być złem? Refleksje na temat legalizacji 

dopingu, „Sport wyczynowy” 2002, nr 5-6, s. 33-39. 
510 Zob. W. Rewerski, W. Pasierbski, Farmakologiczne aspekty dopingu, [w:] Doping, W. Rewerski, K. Nazar 

(red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995, s. 143. 
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być nienaruszenie czasu czterech minut na dystansie jednej mili, wydaje dziś być zaledwie 

mało pamiętaną ciekawostką początku poprzedniego stulecia511.  

 

3.3.2. Konwencja Rady Europy przeciwko manipulacji wynikami sportowymi 

Jedną z głównych przyczyn przygotowania tej Konwencji był fakt, że o ile niektóre 

istotne aspekty korupcji w sporcie doczekały się zauważenia w międzynarodowych 

konwencjach takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej 

przestępczości zorganizowanej z 2000 roku512 czy też Konwencja Narodów Zjednoczonych 

Przeciwko Korupcji z 2003 roku513, to jednak te międzynarodowe instrumenty prawne nie 

koncentrowały się konkretnie na sprawach obejmujących manipulację zawodami 

sportowymi. Zjawisko to może mieć miejsce poza transnarodową siecią przestępczą lub też 

nie mieć znamion wpisujących się w definicję popełnianego czynu korupcyjnego. Podobnie 

dwie konwencje Rady Europy związane z korupcją oraz praniem brudnych pieniędzy jak 

Prawnokarna Konwencja o Korupcji514 oraz Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu 

i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu515 

także nie do końca wypełniały przestrzeń prawną stosowną do zjawiska wpływania na 

wyniki zawodów sportowych oraz nielegalnych zakładów bukmacherskich.  

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego o potrzebie zachowania europejskiego 

modelu sportu516 wskazała, że kilka skandali w europejskich państwach związanych 

z nielegalnymi zakładami bukmacherskimi czy manipulacją wynikami sportowymi 

poważnie uszkodziło wizerunek sportu. Rezolucja ta wezwała do wprowadzenia 

mechanizmów ograniczających ryzyko ustawiania meczów oraz innych form korupcji. 

Zgodnie z postanowieniami zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy517 Sekretariat 

Rozszerzonego Częściowego Porozumienia ws. Sportu został zaproszony do współpracy 

z międzynarodowymi ciałami do przeprowadzenia badania dotyczącego możliwości 

przyjęcia prawnego instrumentu wobec ustawiania meczów sportowych. Wynik prac został 

zaprezentowany na Konferencji Ministrów Rady Europy ds. Sportu w Belgradzie w 2012 

 
511 Por. T. Olszański, Rekordy przyszłości!, „Kultura fizyczna” 2001, nr 1-2.  
512 Zob. Dz.U. 2005 nr 18 poz. 158. 
513 Zob. Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563. 
514 Zob. ETS Nr 173. 
515 Zob. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 

Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198). 
516 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 1602 (2008) The need to preserve the European Sport Model. 
517 Zob.Recommendation of the Committee of Ministers to member states on promotion of the integrity of 

sport to fight against manipulation of results, notably match-fixing – CM/Rec (2011) 10, Adopted by the 

Committee of Ministers on 28 September 2011at the 1122nd meeting of the Ministers’ Deputies. 



116 

 

roku i podsuwał wniosek, że międzynarodowa konwencja zawierająca wszystkie środki 

zapobiegawcze oraz sankcje wycelowane w osłabienie manipulacji zawodami sportowymi 

była najbardziej logicznym rozwiązaniem. W związku z tym Rada Europy, jako organizacja 

międzynarodowa sprawująca funkcję ustanawiania standardów na różnych polach była 

idealnym forum do przygotowania tego instrumentu, zważywszy szczególnie na 

międzynarodową skalę problemu. Pojawienie się Konwencji wiąże się z faktem kojarzenia 

manipulacji zawodami sportowymi z oszustwem, zorganizowaną przestępczością 

i korupcją. Jeśli zaś połączy się to z zakładami sportowymi, wówczas stawki stają się bardzo 

pokaźne. Manipulacja zawodami sportowymi stanowi także zagrożenie dla przyszłości 

sportu jako działalności o charakterze społecznym, ekonomicznym, kulturowym 

i politycznym, która jest kwestionowana, kiedy tylko rosną wątpliwości dotyczące jego 

wartości oraz uczciwości. Narażone na szwank zostają etyka sportu i jego 

nieprzewidywalność, która, z kolei, powinna stanowić podstawę każdych zawodów 

sportowych. Może się to przełożyć na podanie w wątpliwość publicznego zainteresowania 

sportem oraz chęci sponsorów z sektora prywatnego i publicznego do finansowania go. Aby 

osiągnąć swoje cele Konwencja angażuje wszystkich istotnych interesariuszy w walce 

z manipulacją zawodami sportowymi, to znaczy władze publiczne, organizacje sportowe, 

operatorów zakładów sportowych oraz ciała nadzorujące zakłady sportowe. Celem przyjęcia 

poglądu, że problem ten ma wymiar światowy, do Konwencji mogą przystąpić kraje, które 

nie są członkami Rady Europy518. 

„Konwencja Macolin”, jak jest potocznie nazywana od nazwy szwajcarskiej 

miejscowości, w której została podpisana, Magglingen Macolin, jest podzielona na dziewięć 

zasadniczych części, które poruszają następujące obszary: cel, zasady przewodnie, definicje, 

włącznie z definicją manipulacji (art. 1-3), prewencja (art. 4-11), wymiana informacji 

z uwzględnieniem idei stworzenia krajowych platform (art. 12-14), prawo karne 

i współpraca z organami ścigania (art. 15-18), jurysdykcja, postępowanie karne, środki 

egzekwowania oraz ochrona świadków i osób zeznających (art. 19-21), sankcje i środki (art. 

22-25), środki współpracy międzynarodowej (art. 26-28), kontrola Konwencji (art. 29-31), 

postanowienia końcowe (art. 31-41). Jeżeli chodzi o rozdział skupiający się na prewencji, 

celem Konwencji jest ugruntowanie drogi do bardziej systematycznego stosowania środków 

przyjętych przez organizacje sportowe, operatorów zakładów sportowych i władze 

publiczne umożliwiające im wspólną identyfikację i prewencję manipulacji zawodami 

 
518 Zob. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports 

Competitions, Magglingen, 18.IX.2014. 
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sportowymi i zapewniające lepszą koordynację pomiędzy nimi. Konwencja prowadzi także 

do wprowadzenia mechanizmu wymiany informacji pomiędzy rozmaitymi systemami 

narodowymi w postaci narodowych platform. Co więcej, zachęca władze publiczne 

do przyjęcia niezbędnych prawnych lub innych, także finansowych, środków wspierających 

inicjatywy prowadzone przez inne podmioty walczące z manipulacją zawodami 

sportowymi. Wobec organów ścigania Konwencja formułuje powinność wychwytywania 

tych działań, które powinny zostać poddane oskarżeniu, jednak nie wymusza tworzenia 

w każdym państwie-stronie Konwencji wewnętrznych przepisów prawa odnoszących się 

do przestępstw kryminalnych w tym zakresie. Celem wyklarowania jaki sposób 

postępowania będzie postrzegany jako przewinienie jest ułatwienie sądowej i policyjnej 

współpracy pomiędzy państwami-stronami. Mając na horyzoncie zapewnienie efektywnego 

systemu ścigania, Konwencja uwzględnia szeroki wachlarz karnych, administracyjnych oraz 

dyscyplinarnych sankcji i wymaga na jej państwach-stronach zapewnienie kar efektywnych, 

proporcjonalnych i odstraszających. Ze względu na ponadnarodowy aspekt manipulacji 

zawodami sportowymi i potrzebę walki z istniejącą w niej przestępczością za zasadną 

uznano intensyfikację współpracy międzynarodowej. Zamysłem Konwencji jest 

zajmowanie się w takim samym wymiarze ściganiem, jak prewencją włącznie 

z wykrywaniem i wymianą informacji oraz edukacją. Zatem międzynarodowe organizacje 

sportowe są postrzegane jako mające do odegrania rolę kluczowych partnerów władz 

publicznych w walce z manipulowaniem zawodami sportowymi. Kluczowymi partnerami – 

w zakresie prewencji i wymiany informacji o manipulacji związanej z zakładami 

bukmacherskimi – są także operatorzy zakładów sportowych. Konwencja zobowiązuje także 

Strony do propagowania zasady wzajemnego uznania sankcji dyscyplinarnych przyjętych 

przez narodowe organizacje sportowe, celem uniknięcia sytuacji, gdy sportowiec ukarany 

przez narodową organizację może uniknąć kary poprzez uczestnictwo w innych zawodach 

oraz uniknięcia ryzyka nałożenia podwójnej kary dyscyplinarnej za to samo przewinienie519.  

Celem Konwencji jest walka z manipulowaniem zawodami sportowymi, aby 

ochronić czystość sportu, a służyć ma temu zapobieganie, wykrywanie i karanie sytuacji 

manipulowania wynikami sportowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz 

promowanie współpracy na tych szczeblach. Dla swoich celów Konwencja definiuje 

następujące, kluczowe – jak się wydaje – pojęcia: zawody sportowe, organizacja sportowa, 

organizator zawodów, manipulacja zawodami sportowymi, zakłady sportowe (w tym m.in. 

 
519 Zob. Tamże. 
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nielegalne oraz podejrzane zakłady sportowe), sportowiec, zespół wsparcia sportowca, 

urzędnik, informacja z wewnątrz520. 

W kwestii wewnątrzkrajowej koordynacji każda Strona Konwencji powinna scalać 

politykę działania i aktywności wszystkich władz publicznych zaangażowanych w walkę 

z manipulowaniem zawodami sportowymi oraz w ramach przyjętej jurysdykcji, zachęcać 

organizacje sportowe, operatorów zakładów sportowych, organizatorów zawodów 

sportowych do tej współpracy poprzez powierzanie im do zaimplementowania 

poszczególnych postanowień Konwencji. Podmioty te powinny także poddać identyfikacji 

i analizie zagrożenia związane ze zjawiskiem manipulacji wynikami sportowymi oraz 

podjąć procedury walczące z tym procederem. Przyjęte zasady postepowania winny – wg 

Konwencji – odnosić się do uniknięcia możliwego konfliktu interesów, gdy osoby 

zaangażowane w różnym charakterze w zawody sportowe miałyby wynik tych właśnie 

zawodów obstawiać w zakładach bukmacherskich lub miałyby wykorzystać w złym celu lub 

rozpowszechniać informacje wewnętrzne z zawodów sportowych. Osoby te miałyby także 

obowiązek zgłaszania wszelkich podejrzanych działań lub incydentów mogących być 

egzemplifikacją manipulowania wynikami sportowymi. Strony Konwencji mają także 

zachęcić organizacje sportowe do zapewnienia efektywnego monitoringu przebiegu 

zawodów sportowych oraz do wyznaczania sędziów zawodów tak krótko przed imprezą, jak 

tylko będzie to możliwe. Innym zadaniem Stron jest wypracowanie przez krajowe 

organizacje sportowe i następnie międzynarodowe organizacje sportowe sankcji 

dyscyplinarnych oraz wzajemnego uznawania sankcji nałożonych przez inne organizacje 

sportowe, szczególnie w innych krajach, przy zastrzeżeniu, że ów dyscyplinarna 

odpowiedzialność nie może wykluczać odpowiedzialności karnej, cywilnej lub 

administracyjnej. w zakresie finansowania organizacji sportowych Konwencja daje 

konkretne wskazówki. Strony powinny przyjąć prawne lub inne środki zmierzające 

do transparentności finansowania tych organizacji sportowych, które są wspierane 

materialnie z budżetu danego państwa-strony. Ponadto Strony powinny rozważyć 

wstrzymanie finansowanie tych organizacji sportowych, które nie wypełniają efektywnie 

regulacji prowadzących do walki z manipulacją wynikami sportowymi, a organizacje 

sportowe do odmowy przyjęcia wsparcia finansowego od podmiotów objętych sankcją za 

manipulowanie wynikami sportowymi na czas trwania kary521.  

 
520 Zob. CETS Nr 215. 
521 Tamże. 



119 

 

Każde państwo-strona powinno powołać władze, które w ramach istniejącego 

porządku prawnego Strony, będą odpowiedzialne za implementację regulacji zakładów 

bukmacherskich, a także wdrożenie odpowiednich środków walki z ustawianiem wyników 

sportowych. Miałoby się to stać między innymi poprzez regularną w odstępach czasu 

wymianę informacji, czy też zawieszanie – w zgodzie z wewnętrznym prawem – zakładów 

dotyczących zawodów, wobec których zostało zgłoszone zawiadomienie alarmowe. Strony 

powinny też przyjąć prawne lub inne rozwiązania, mogące być koniecznymi 

do zobligowania operatorów zakładów sportowych do zgłaszania bez zbędnej zwłoki 

podejrzanych zakładów do władz odpowiedzialnych za implementację regulacji zakładów 

bukmacherskich. Strony powinny także przedsięwziąć środki z operatorami nielegalnych 

zakładów bukmacherskich, jak np.: zakaz reklamowania nielegalnych bukmacherów, czy 

też blokowanie finansowego przepływu pomiędzy operatorami nielegalnych zakładów 

bukmacherskich a ich konsumentami. Według Konwencji aktywnością wzmacniającą walkę 

z manipulacją zawodami sportowymi będzie podnoszenie świadomości społeczeństwa 

o tym zjawisku poprzez badania, szkolenia i edukację. Strony powinny także – pozostając 

w zgodzie ze swoimi porządkami prawnymi – ułatwiać na poziomie krajowym oraz 

międzynarodowym wymianę informacji pomiędzy władzami publicznymi, organizacjami 

sportowymi, organizatorami zawodów, operatorami zakładów sportowych oraz platformami 

krajowymi522. 

A skoro o platformach krajowych mowa to Konwencja zakłada ich powołanie oraz 

działalność w postaci centrum informacyjnego zbierającego i rozpowszechniającego 

informacje istotne do walki z manipulacją wynikami sportowymi, kooperację ze wszystkimi 

zaangażowanymi w tę walkę podmiotami, także z platformami innych krajów, 

koordynowanie działań zwalczających manipulację wyników sportowych, odbieranie 

i analizowanie wszelkich informacji o możliwych podejrzanych zakładach bukmacherskich 

umiejscowionych na terenie danego państwa. Strony powinny zagwarantować prawne lub 

inne konieczne środki do zapewnienia, że wszystkie zabiegi związanie z przeciwdziałaniem 

manipulacji wynikami sportowymi są wypełniają krajowe i międzynarodowe prawo 

i standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Każda Strona powinna zapewnić 

wewnętrzne prawo pozwalające na sankcje karne za manipulacje wynikami sportowymi, 

a także powinny wziąć pod uwagę włączenie tego zjawiska do swoich ram zapobiegających 

praniu brudnych pieniędzy, a także ustanowić poplecznictwo oraz pomoc i nakłanianie do 

przymusowych, niemoralnych i nielegalnych czynów jako przestępstwo kryminalne. Strony 

 
522 Zob. Tamże. 
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są zobowiązane w ramach Konwencji do przyjęcia rozwiązań służących zabezpieczeniu 

dowodów w postaci elektronicznej, m.in. poprzez ułatwione zabezpieczenie 

magazynowanych danych komputerowych. Są także zobowiązane do rozważenia przyjęcia 

rozwiązań służących zapewnieniu efektywnej ochrony osobom, które w dobrej wierze 

przekazują informacje o nieprawidłowościach w aspekcie manipulowania wynikami 

sportowymi, osobom współpracującym z organami śledczymi oraz prokuraturą, świadkom 

zeznającym w sprawie przestępstw popełnionych na tej niwie oraz rodzinom ww. osób. 

Konwencja określa także kwestie sankcjonowania osób fizycznych popełniających 

wykroczenia manipulacji wynikami sportowymi. Konwencja stawia także na 

międzynarodową wzajemną współpracę Stron w najszerszym możliwym wymiarze, także 

w sprawach karnych oraz z organizacjami sportowymi. Dla celów Konwencji ustanawia się 

Komitet Kontynuacyjny odpowiedzialny za dalszą implementację postanowień Konwencji. 

W ramach swoich kompetencji Komitet może wystosowywać zalecenia państwom-stronom 

dotyczące wypełniania postanowień Konwencji, informowania międzynarodowych 

organizacji oraz opinii publicznej o podjętych działań w związku z ramami przyjętymi przez 

Konwencję, inicjowania i aranżowania spotkań ekspertów, prowadzenia wizytacji państw-

stron po wcześniejszym uzgodnieniu tej czynności z nimi523.  

Wieloaspektowy charakter Konwencji sprawia, że jawi się ona jako dokument, 

którego treść i formuła są przemyślane i dostosowane do realiów drugiej połowy XXI 

wieku, kiedy powstał. Osobliwym zabiegiem w Konwencji jest wskazywanie w niej, że dane 

działania do podjęcia mają być „odpowiednie”, czyli postawiony jest ogólnikowo 

zarysowany problem, natomiast efekt tych działań państw-stron określany jest już 

szczegółowo. Zatem Rada Europy nie jest w pierwszej kolejności zainteresowana jak coś 

zostanie wykonane (poza oczywistymi w jej realiach okolicznościami jak poszanowanie 

praw człowieka), tylko priorytet nadaje efektom działań Stron. Droga przebyta z punktu 

początkowego do punktu końcowego ma swoje ramy, jak choćby wspomniana wcześniej 

zgodność z EKPCz), lecz nie wyłania się na pierwszy plan. Nie oznacza to jednak, że może 

być zupełnie dezawuowana, gdyż rozwiązania wypracowane przez poszczególne państwa 

mogą stanowić inspirację dla innych krajów i być treścią wymiany doświadczeń pomiędzy 

Stronami, do której Konwencja zachęca. Innym przejawem pozostawienia niemałej – jak się 

wydaje – autonomii Stronom Konwencji jest częste używanie sformułowań „tam, gdzie to 

stosowne” oraz „mogący/e być konieczne”, „w zgodzie z wewnętrznym prawem”. Oznacza 

to, że to konkretne państwo ma ostateczną decyzję w swoich rękach, w jaki sposób podejść 

 
523 Zob. Tamże. 
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do poszczególnych zapisów Konwencji. Ukazuje to inspiracyjny charakter Konwencji, 

z którego wyłania się obraz traktowania jej Stron przez Radę Europy jako dojrzałych 

partnerów do współpracy na niwie rozwiązywania palących problemów życia społecznego. 

Charakteryzuje się to dużą dozą zaufania do rezolutnego wykorzystania przez Strony szans 

tworzonych przez Radę. 

W Konwencji zauważa się dużą precyzję językową pod katem definiowania zjawisk 

nielegalnych zakładów sportowych, nieprawidłowych zakładów sportowych oraz 

podejrzanych zakładów sportowych. Konwencji przypisuje się ugruntowanie standardów 

Unii Europejskiej w zakresie uczciwej rywalizacji sportowej (z uwzględnieniem zagrożeń 

idących za zakładami sportowymi) oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za proces 

ewolucji tychże prawideł. Z pozytywnym odzewem można spotkać się wobec art. 10 

Konwencji, który tworzy niemałe pole do zwiększenia uczciwości w sporcie poprzez 

eliminowanie z zakładów sportowych osób mających możliwość ingerencji w bieg danych 

rozgrywek i stawki potencjalnych wygranych z zakładów. Dla równowagi za daremny 

przyjmuje się zapis w ramach art. 11 Konwencji nakazujący zlikwidowanie lub ograniczenie 

działalności do firm świadczących usługi nielegalnych zakładów sportowych na odległość 

oraz zlikwidowanie ich w przypadku prowadzenia tego typu usług na terenie danego kraju. 

Pewną wątpliwość może stanowić poprawne odczytanie intencji punktu b) art. 11 ust. 1 

Konwencji. Chodzi w nim o to, by krajowe regulacje pozwalały powstrzymywać obieg 

środków pieniężnych pomiędzy operatorami nielegalnych zakładów sportowych 

a odbiorcami ich usług. Nie jest to rozwiązanie nowatorskie, bowiem miało ono już swoje 

odniesienie w legislacji Stanów Zjednoczonych, i interpretuje się je w literaturze jako chęć 

przeniesienia amerykańskiego odpowiednika na grunt europejski, choć zaznacza się, że 

praktyka identyfikacji operatorów nielegalnych zakładów sportowych mogłaby być 

karkołomna524. 

Według Konwencji istotne jest, aby brać pod uwagę dwie fazy walki 

z manipulowaniem wynikami sportowymi: zapobieganie ryzyka oraz zarządzanie nim. 

W aspekcie prewencji Konwencja kładzie nacisk na podnoszenie świadomości wśród 

krajowych i międzynarodowych operatorów zakładów bukmacherskich (ich właścicieli oraz 

pracowników) o konsekwencjach walki z manipulowaniem wynikami sportowymi poprzez 

edukację, szkolenia i rozpowszechnianie informacji oraz na ustanowienie odpowiednich ram 

prawnych. W zakresie wykrywania manipulacji wynikiem sportowym Konwencja mówi 

 
524 Zob. M. Lewandowicz, Hazard internetowy a sport, [w:] Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne…,jw., 

s. 49-52. 
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o ulepszonej współpracy oraz usprawnionym dzieleniu się informacjami. W kontekście 

zarządzania ryzykiem Konwencja dostrzega niebagatelną rolę ciał regulujących działalność 

zakładów bukmacherskich, powinność odpowiednich mechanizmów współpracy 

z organizacjami sportowymi przez operatorów zakładów, a także kooperacji pomiędzy nimi 

samymi. Dodać należy do tego potrzebę wysokiej świadomości organów ścigania oraz 

prokuratury na temat implikacji i źródeł manipulacji zawodami sportowymi celem 

możliwości miarodajnego oszacowania ryzyka pomiędzy manipulacją wynikami 

sportowymi a czynnikami przestępczymi. Konwencja nie tylko po raz pierwszy daje ramy 

odpowiedniego obchodzenia się z nielegalnymi zakładami sportowymi celem ułatwienia 

zarządzania ryzykiem w tym zakresie, ale także unaocznia zwiększone ryzyko pojawienia 

się nielegalnych operatorów zakładów w państwach, które mogą być niechętne do dzielenia 

się informacjami w tym zakresie w obawie przed kompromitacją, co z kolei powoduje, że 

wiele manipulacji wynikami sportowymi w tym kraju może pozostać niewykrytych przez 

ich organizatorów525.  

Na Cyprze dźwignią działań zwiększających świadomość było spotkanie Sportowej 

Organizacji Cypru z reprezentantami UEFA na międzynarodowej konferencji Rady Europy 

dotyczącej manipulowania zawodami sportowymi we wrześniu 2016 roku. Wówczas Cypr 

przez blisko rok posiadał asystę projektu Rady Europy oraz Unii Europejskiej pn. 

„Trzymajmy przestępstwa z dala od sportu”, sekretariatu Rady Europy oraz innych 

ekspertów celem pracy nad krajową legislacją. W międzyczasie Cypr podpisał także 

Konwencję. Znacząco poprawiła się także współpraca pomiędzy różnymi narodowymi 

interesariuszami. Inne kraje, jak Dania czy Gruzja, podchodziły do problemu w ten sposób, 

że ustanowiły, często z inicjatywy rządu, grupę roboczą pracującą nad obszarem manipulacji 

wynikami sportowymi, aby zrozumieć wyzwania kryjące się dla nich w tej materii oraz żeby 

zaangażować wszystkich istotne strony do rozwoju kompleksowej strategii i planu 

działania. Choć presja szybkiego działania jest często usprawiedliwiona ważne jest by nie 

spieszyć się, tylko wcześniej upewnić się, że działania są dobrze zaplanowane, spójne 

i pokrywające wszystkie obszary tego zagadnienia. Takie podejście jest zdecydowanie 

lepsze, aniżeli tkwienie w reaktywnej tylko formie mogącej stanowić odzew na zaledwie 

częściowe, konkretne objawy całego niekorzystnego zjawiska526.  

Nadanie niskiego priorytetu sprawom walki z manipulacją wyników zawodów 

sportowych może być spowodowane kilkoma czynnikami. Wśród nich: brak świadomości 

 
525 Zob. KCOOS Guidebook 2017, Guidebook on understanding and effectively combating the manipulation 

of sports competitions. Convention on the manipulation of sports competitions, Version1 –21 December 2017. 
526 Zob. Tamże. 
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problemu i zagrożenia, które sprawia istocie sportu oraz społeczności jego kluczowych 

interesariuszy, bardzo mała liczba przypadków manipulacji zawodami sportowymi w danym 

kraju i w związku z tym wiara, że nie ma konieczności nadawać zagadnieniu rangi 

priorytetu, chęć nieprzyciągania uwagi do tego tematu, żeby nie sygnalizować, że zjawisko 

to jest lub może stać się problemem w danym państwie. Na Litwie do zjawiska manipulacji 

wynikami sportowymi nie przywiązuje się zbyt dużej priorytetowości, acz zauważa się, że 

w minionych latach tamtejsza federacja piłkarska poczyniła wysiłki celem zwiększenia 

świadomości tego zjawiska. Podobnie Europol wspierał inicjatywy temu służące. Na Łotwie 

także nie istniały mechanizmy do radzenia sobie z zagrożeniem manipulacji wynikami 

sportowymi do czasu aż tamtejsze ministerstwo sportu postanowiło uczynić krok naprzód 

i zaangażować interesariuszy w działania projektu „Trzymajmy przestępstwa z dala od 

sportu”. Zaowocowało to misją ekspercką i w listopadzie 2017 roku wdrażano tam legislację 

związaną z manipulacją wynikami sportowymi, a zainteresowanie tym tematem wzrosło,  

a jego ranga stała się bardziej priorytetowa527. 

W Danii skupienie się na aspekcie manipulacji zawodami sportowymi zaczęło rosnąć 

od 2012 roku. Wzmagać zaczęła się także presja na podjęcie działań przez rząd i związki 

sportowe. Jednakże przed podjęciem decyzji, które działania wcielić w życie duński 

Minister Kultury powołał grupę roboczą obejmującą szerokie spectrum znawców tematu, 

aby doradzić rządowi odpowiednie rozwiązania oraz podjąć analizę na ile ówczesne ramy 

były odpowiednie do stawienia czoła manipulacji wyników sportowych. Na przestrzeni 

piętnastu miesięcy grupa spotkała się osiem razy i wprowadziła do dyskusji krajowych 

i międzynarodowych ekspertów. Efektem prac grupy były liczne rekomendacje adresowane 

do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, sportu oraz zakładów dla poprawienia 

wysiłków w walce z ustawianiem meczów. Ryzyko manipulacji wyników sportowych jest 

decydującym czynnikiem za utworzeniem listy sportowych eventów. Ograniczenia 

zakładów oparte na wcześniejszej ocenie ryzyka wystąpienia tego zjawiska jest okazjonalne 

w Europie, ale szerzej stosowane w krajach takich jak Kanada, Hong-Kong, Japonia. 

Do czynników, które zwiększają ryzyko ustawienia wyniku sportowego należą między 

innymi: niepłacenie wynagrodzeń sportowcom oraz oficjelom sportowym, problemy 

finansowe sportowców i oficjeli sportowych, kluby z problemami finansowymi podatne na 

bycie kupionym przez przestępców, uzależnienie od zakładów, brak pełnej wiedzy nt. 

funkcjonowania reguł zakładów, brak wiedzy o istnieniu konfliktu interesów (zawieranie 

zakładów wewnątrz reprezentowanej przez siebie dyscypliny), brak stosownego 

 
527 Zob. Tamże. 
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sankcjonowania manipulacji wyników, niedostateczny monitoring rynków zakładów 

bukmacherskich, nieobowiązkowy lub nieodpowiedni program edukacyjny przeciwko 

manipulacji wyników dla sportowców i oficjeli. W Konwencji wyróżnia się dwa poziomy 

zobowiązań: te, gdzie państwa muszą przedsięwziąć działania oraz te, gdzie państwa muszą 

zachęcać inne strony do powzięcia działań. W pierwszej grupie przykładowymi działaniami 

mogą być koordynowanie polityki i działań wszystkich istotnych władz publicznych, 

identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka związane z tym zjawiskiem, przyjęcie prawnych 

lub innych środków zapewniających transparentność w odniesieniu do finansowania 

organizacji sportowych z budżetu państwa, ustanowienie mechanizmów inicjowania lub 

prowadzenia śledztw lub postępowań dotyczących manipulacji wyników sportowych.  

W drugiej grupie – w myśl Konwencji – możemy spotkać się z zachęcaniem do współpracy 

organizacje sportowe, organizatorów zawodów sportowych, operatorów zakładów 

sportowych w walce z manipulowaniem wynikami sportowymi, zachęcaniem 

do podnoszenia świadomości, edukacji, szkoleń i badań celem wzmocnienia walki z tym 

zjawiskiem, zachęcaniem organizatorów sportowych i organizacje sportowe do przyjęcia 

i wdrożenia zasad walki z manipulowaniem wynikami sportowymi528.  

Krajowe platformy są czołową ideą Rady Europy zawartą w art. 13 Konwencji, która 

jest przyjęta i promowana przez wiele światowych organizacji. Jednak implementacja jej 

wdrożenia odbywa się na różne sposoby i można wyróżnić kilka rozbieżności. Pierwsza 

z nich dotyczy umiejscowienia platformy. Z reguły kraje zdecydowały umieścić je 

w istniejących już organizacjach, lecz różne państwa wybrały inaczej. Gruzja wybrała 

Ministerstwo Sportu, Norwegia inne właściwe ministerstwa, w Belgii padł wybór na agencje 

ścigania, w Danii na agencję antydopingową, w Finlandii na inną jednostkę – jak grupa 

robocza – upoważnioną przez odpowiednie do sprawy ministerstwo. Inną kwestią różniącą 

podejście państw jest mandat platformy do prowadzenia aktywności i jej dokładne 

kompetencje. Jedną z najbardziej znaczących różnic jest to, czy platforma posiada moc 

prowadzenia śledztwa, jak w Zjednoczonych Królestwie, oraz czy operatorzy zakładów 

bukmacherskich są zobowiązani przez prawo do zgłaszania platformie podejrzanych 

zakładów jak ma to miejsce w Holandii. Wpływa to także na zakres kompetencji personelu 

platformy oraz jej zasoby ludzkie i finansowe niezbędne do jej prowadzenia. Przykładami 

różnic mogą być tutaj dwie osoby zatrudnione na cały etat w Norwegii oraz brak pełnych 

etatów w innych krajach, np. we Francji. Finansowanie platformy także stanowi punkt 

różnicujący kraje. Część państw poprosiła konkretne organizacje o prowadzenie platformy 

 
528 Zob. Tamże. 
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z ich budżetu, a w innych krajach platformy otrzymały fundusze z budżetu państwa czy też 

z podatku płacone przez licencjonowanych operatorów zakładów bukmacherskich. 

Platformy w poszczególnych państwach różnią także kwestie operacyjne ich 

funkcjonowania takie jak liczba członków, częstotliwość spotkań, ustanawianie 

tematycznych podgrup dyskusyjnych itp. W Holandii istotnym tematem w zakresie 

koordynacji i współpracy jest brak włączenia do platform dostawców internetowych 

zakładów bukmacherskich, którzy mają status nielegalnych. Kluczową sprawą jest zdanie 

sobie sprawy z tego, że operatorzy zakładów bukmacherskich mają istotna rolę 

do odegrania, szczególnie w zakresie wychwytywania nieprawidłowości i podnoszenia 

alarmów, a to w jaki sposób zostaną włączeni w krajową platformę lub w wymianę 

informacji zależy od priorytetów i legislacji danego kraju529.  

W kwestii koordynacji i współpracy mogą pojawić się jeszcze inne aspekty. 

w Niemczech to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialne za implementację 

Konwencji Macolin, lecz to wewnętrzne landy tworzą systemy regulujące sportowe zakłady 

bukmacherskie oraz aparat ścigania. W związku z tym – przez zdecentralizowany system – 

trudnością może być zapewnienie, że wszystkie strony są reprezentowane bez ustanowienia 

grupy ogromnych rozmiarów. Intencją Niemiec jest bowiem ustanowienie krajowej 

platformy jako centrum informacyjne właściwych władz na poziomie narodowym oraz 

władz federalnych. Wówczas wiele informacji od różnych podmiotów zaangażowanych 

w zjawisko zwalczania manipulacji wyników sportowych będzie mogło być zebranych 

w jednym miejscu i poddanych analizie. Narodowa Platforma stanie się oficjalną instytucją, 

gdy tylko jej istnienie zostanie uprawomocnione oraz przekazane do Sekretarza Generalnego 

Rady Europy. Konwencja radzi, żeby dany organ władzy publicznej był jednostką 

prowadzącą Platformę, jednak nie jest to konieczne, dopóki organ ten pozostaje w zgodzie 

z prawem narodowym. Celem zapewnienia postępowania prac w kierunku efektywnej 

koordynacji i kooperacji zaleca się krajom identyfikację narodowych spraw priorytetowych 

do rozwiązania w tym zakresie, optymalizację zasobów ludzkich i finansowych, 

ustanowienie głównego interesariusza działań, gdyż Konwencja pozostawia tutaj dowolność 

wyboru, poza oczywistym faktem pozostawania tego interesariusza w zgodności 

z wewnętrzną legislacją. Ponadto rekomenduje się ustanowienie metody koordynacji 

działań, gdyż Konwencja pozostaje elastyczna w kwestii podmiotu koordynującego i metod 

koordynujących krajowe aktywności w tym zakresie530.  

 
529 Zob. Tamże. 
530 Zob. Tamże. 
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Konwencja ta weszła w życie 1 września 2019 roku. Została ratyfikowana przez 

Norwegię, Portugalię, Ukrainę, Mołdowę, Szwajcarię, Włochy i Grecję. Została podpisana 

przez 30 innych krajów europejskich oraz przez Australię i Maroko. Konwencja jest otwarta 

do podpisu i ratyfikacji dla członków i obserwatorów Rady Europy, krajów spoza Rady 

Europy, które uczestniczyły w opracowaniu tego dokumentu oraz każdego innego państwa 

po zaproszeniu przez Komitet Ministrów Rady Europy. Wszystkie kraje, które ratyfikowały 

Konwencję są członkami jej Komitetu Kontrolnego. Jego pierwsze spotkanie miało miejsce 

w dniach 24-25 listopada 2020, a do jego głównych zadań należą ocena zgodności prawa 

wewnętrznego państw przystępujących do Konwencji z jej postanowieniami, 

przygotowywanie opinii dla Komitetu Ministrów Rady Europy, promowanie Konwencji 

i informowanie opinii publicznej o aktywnościach podjętych w myśl zapisów Konwencji. 

Na pierwszym spotkaniu Komitetu przyjęto regulamin wewnętrzny Komitetu oraz nastąpiła 

pierwsza wymiana poglądów na temat metod pracy, sugerowanych podejść do monitoringu 

oraz kooperacji z kluczowymi interesariuszami. Nadano także status obserwatora dla 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, INTERPOL-u. Stworzono pojęcie 

„Społeczności Macolin”, które oznacza wirtualną sieć łączącą wszystkich zaangażowanych 

we wspieranie celów i zasad Konwencji. W szczególności do grupy tej należą władze 

publiczne, ruch sportowy, organy ścigania, branża zakładów bukmacherskich  

i sądownictwo. Celem wspomnianego wcześniej projektu „Trzymajmy przestępstwa z dala 

od sportu” jest towarzyszenie prawnym oraz instytucjonalnym aktorom walki 

z manipulowaniem zawodami sportowymi chcących ustawić się w jednym szeregu z celami 

i wartościami Konwencji Macolin531.  

W 2016 roku ustanowiono Sieć Narodowych platform Rady Europy nazywaną 

„Grupą Kopenhaską”, która zrzesza 33 kraje reprezentowane przez swoich koordynatorów. 

Sieć ta położyła podwaliny pod międzynarodową współpracę poprzez umożliwienie 

wymiany informacji, doświadczeń oraz ekspertyz niezbędnych do walki z manipulacją 

wynikami sportowymi. Zadaniami priorytetowymi Sieci jest m.in. poznawania 

i uwypuklanie najlepszych praktyk, wspieranie państw w ustanawianiu ich krajowych 

platform. Dotychczas Grupa Kopenhaska może pochwalić się w swojej działalności 

niemałymi sukcesami, jakimi było ustanowienie Systemu Powiadamiania i Obserwacji, 

który wzmacnia krajowe platformy wobec wszystkich form manipulacji, także tych 

niezwiązanych ze sportem, oraz rozpoznanie różnych typów manipulacji poprzez 

 
531 Zob. https://www.coe.int/en/web/sport/manipulation-of-sports-competitions [data dostępu: 09.12.2021]. 

https://www.coe.int/en/web/sport/manipulation-of-sports-competitions
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ustanowienie wspólnej terminologii532. Liczne grupy tematyczne pracują dodatkowo 

w zakresie strategii ochrony danych, ustanowienia mechanizmów wymiany informacji, 

monitoring dużych imprez sportowych. Działalność Grupy Kopenhaskiej wspierają m.in. 

MKOl, FIFA, UEFA, INTERPOL533. 

Przed wprowadzeniem Konwencji zadawano sobie pytania m. in. o to jakie były 

ograniczenia ówczesnych instrumentów do walki z manipulowaniem zawodami 

sportowymi. Jako powody wymieniano niewystarczającą współpracę na poziomie 

krajowym oraz międzynarodowym, fragmentaryczną współpracę operacyjną pomiędzy 

ruchem sportowym, a operatorami zakładów bukmacherskich, nieefektywne wewnętrzne 

mechanizmy normatywne sportowych instytucji, reagowanie na negatywne zjawiska 

zamiast prewencji, nierówną walkę pomiędzy uczestnikami procederu manipulacji 

wynikami sportowymi i władzami zwalczającymi to zjawisko, trudności z wykrywaniem 

manipulacji, niską świadomość zagrożeń wynikających z zakładów bukmacherskich. 

Ustanowiono także klasyfikację dyscyplin sportowych na bazie możliwego ryzyka 

manipulacji zawodami w danym sporcie. Znaczące ryzyko pojawia się przy takich 

dyscyplinach jak baseball, koszykówka, krykiet, piłka nożna, rugby, tenis ziemny. Niskie 

ryzyko występuje między innymi w łucznictwie, kolarstwie, hokeju, a bardzo niskie 

w sportach lotniczych, szachach czy polo534. Z czasem ustawodawcy, sądy i organizacje 

sportowe na całym świecie powzięły środki do walki z hazardem o charakterze korupcyjnym 

w sporcie535. 

W kwestii dotychczasowej oceny Konwencji pisze się o niej, że jej wezwanie – jako 

pierwszego prawnie obowiązującego narzędzia do walki z ustawianiem zawodów 

sportowych – do współpracy oraz uznania złożoności tego zjawiska, nie mogło być bardziej 

czytelne. Zwraca się także uwagę na szczegółowe wyrażenie myśli w Konwencji 

dopuszczające udział lub nawet interwencję – jeśli zostanie to uznane za zasadne – władz 

publicznych w sprawach sportu (z poszanowaniem zasady autonomii sportu). Przy okazji 

zaznacza się, że pierwsze zjawiska zakładów sportowych w dewiacyjnym znaczeniu miały 

 
532 Por. Typology of sports manipulations. Interactive typology tool, Convention on the Manipulation of Sports 

Competitions–Macolin Convention (CETS Nr 215) National Platforms Network –Group of Copenhagen (GoC) 

Working Group –Typology, June 2020; Typology of sports manipulations – resource guide, Convention on the 

Manipulation of Sports Competitions–Macolin Convention (CETS Nr 215) National Platforms Network –

Group of Copenhagen(GoC)Working Group –Typology. 
533 Zob. Network of National Platforms (Group of Copenhagen), https://www.coe.int/en/web/sport/network-

of-national-platforms-group-of-copenhagen- [data dostępu: 09.04.2021]. 
534 Zob. Protecting the Integrity of Sport Competition The Last Bet for Modern Sport. An executive summary 

of the Sorbonne-ICSS Integrity Report. Sport Integrity Research Programme 2012-14, wyd. Sorbonne-ICSS 

Research Programme on Ethics and Sports Integrity, 2014, s. 72-81.  
535 Zob. P.M. Anderson, Gambling on sports, [w:] Handbook on International Sports Law, red. J.A.R. Nafziger, 

S.F. Ross, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2011, s. 162. 

https://www.coe.int/en/web/sport/network-of-national-platforms-group-of-copenhagen-
https://www.coe.int/en/web/sport/network-of-national-platforms-group-of-copenhagen-
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już miejsce w starożytnych Chinach oraz Grecji536. Wskazuje się, że błędne byłoby 

postrzeganie Konwencji jako narzędzia zmieniającego ogólne relacje – charakteryzujące się 

wysokim stopniem autonomii ciał sportowych – pomiędzy światem sportu porządkiem 

prawnym, w którym sport funkcjonuje. Mówiąc o wpływie Konwencji zaznacza się wagę 

silnych kulturowych różnic w podejściu do hazardu, lekko dezawuując możliwości istnienia 

ujednoliconego światowego podejścia do ukrócenia ustawiania wyników sportowych. 

Osiągnięcie tego wymaga wzięcia pod uwagę kontrastujących ze sobą podejść różnych 

państw. Wskazuje się, że tym czego potrzeba do międzynarodowej współpracy odnośnie 

śledztw ustawiania zawodów sportowych nie jest globalny zharmonizowany zbiór zasad 

dotyczących hazardu, lecz ramy tej kooperacji bazujące na dzieleniu się krajowymi 

podejściami do zwalczania tego zjawiska. Chociaż dało się zauważyć wezwania do 

ustanowienia równorzędnej organizacji do WADA zajmującej się ustawianiem wyników 

sportowych, to uważa się, że Konwencja Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami 

sportowymi stanowi lepszy szkielet zasad. Jeśli zaś chodzi o ograniczenia Konwencji, to 

zauważa się, że jej oczywistą wadą jest to, że szuka ona nowych regulacji rynku legalnych 

zakładów bukmacherskich. Tym samym może to prowadzić tych, którzy aranżują ustawianie 

meczów do rynku nielegalnych zakładów bukmacherskich, które w większości pozostaną 

nietknięte przez Konwencję, przy założeniu, że osoby te jeszcze tam nie zawitały. Poza tym 

zauważa się, że działalność blisko 80% operatorów bukmacherskich jest nisko 

opodatkowana, ze względu na ich funkcjonowanie w takich krajach jak np. Gibraltar, 

Antigua i Barbuda czy Kostaryka i dopóki kraje te nie przystąpią do Konwencji jej 

faktyczny wymiar może zostać ograniczony537.  

Nie na miejscu byłoby jednak snuć podejrzenia, że Konwencja jest ostatecznym 

rozwiązaniem w walce z ustawianiem meczów. Rację mają ci, którzy określili ją mianem 

fundamentalnego kroku czy najbardziej znaczącego instrumentu prawnego w tej dziedzinie 

na świecie. Jednak mając na względzie zażyłość zakładów bukmacherskich z internetem 

oraz związki ustawiania meczów z międzynarodowymi sieciami przestępczymi zauważa się, 

że nie ma łatwych rozwiązań. Konwencja jednak nakazuje rządom państw problem 

manipulacji wynikami sportowymi traktować poważnie538, a problematykę odpowiedniego 

podejścia do kwestii manipulacji wynikami sportowymi i poszukiwania efektywnych 

 
536 Zob. J-P. Villeneuve, Acknowledging and Addressing…, jw., s. 633-635. 
537 Zob. T. Serby, The Council of Europe Convention on Manipulation of Sports Competitions: the best bet 

for the global fight against match-fixing?, „The International Sports Law Journal” 2015, nr 1-2, s. 83-100. 
538 Zob. Tamże. 
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rozwiązań można odnaleźć w wielu opracowaniach naukowych539. Konwencja głównie 

skupia się na ograniczeniu lub całkowitym wyeliminowaniu przestępczości, 

w szczególności tej o charakterze zorganizowanym540, a należy także odnotować, że 

niektóre propozycje optymalizacji światowych działań w zakresie zwalczania manipulacji 

zawodami sportowymi inspirowane były szkicem Konwencji541. Inne kluczowe działania 

w ramach Konwencji ogniskują się wokół wsparcia i doradztwa dla władz i instytucji 

publicznych oraz wokół debat tematycznych dla zainteresowanych stron: ministrów i władz 

państwowych, wzmocnienie prawa i sądownictwa, ciał regulujących funkcjonowanie 

zakładów sportowych, operatorów zakładów sportowych, organizacji sportowych542.  

Jednym z czynników budzących różnice poglądów w odniesieniu do współczesnego, 

światowego rynku zakładów bukmacherskich jest debata dotycząca formy ustanowienia 

różnicy pomiędzy zakładami legalnymi a nielegalnymi. Brak definicji zgodnej pojęciowo 

z nielegalnym zakładem był i jest jedną z głównych politycznych kontrowersji krążących 

wokół implementacji Konwencji Macolin. Podczas gdy jedna strona uważa, że kwestia 

legalności zakładów bukmacherskich powinna podlegać pod jurysdykcję zgodną z licencją 

operatora, inni utrzymują, że powinna pozostać zgodna z jurysdykcją konsumenta543.  

Innym, budzącym wątpliwości, zapisem Konwencji jest definicja manipulacji 

zawodami sportowymi, zapisana w art. 3 pkt. 4. Konwencji. Mówi on, że jest to „umyślne 

porozumienie, działanie lub zaniedbanie wycelowane w zmianę rezultatu lub przebiegu 

zawodów sportowych celem usunięcia całości lub części nieprzewidywalnej natury 

sportowej rywalizacji, aby czerpać z tego nadmierne korzyści dla siebie lub innych osób”. 

Definicja ta zawiera nie tylko aspekt manipulacji zawodami sportowymi związanymi 

 
539 Por. E.A. Manoli, S. Yilmaz, G.A. Antonopoulos, Match-fixing in Greece and Turkey and UEFA’s policy 

responses to it: a comparative study, „International Journal of Sport Policy and Politics” 2021, vol. 13, Issue 

1, s. 143-158; M. Tak, Too big to jail: Match-fixing, institutional failure and the shifting of responsibility, 

„International Review for the Sociology of Sport” 2018, Vol. 53, Issue 7, s. 788-806; D. Aquilina, A. Chetcuti, 

Match-fixing: the case of Malta, „International Journal of Sport Policy and Politics” 2014, Vol. 6, Issue 1, s. 

107-128; S. Yilmaz, A.E. Manoli, G.A. Antonopoulos, An anatomy of Turkish football match-fixing, „Trends 

in Organized Crime” 2019, Vol. 22, s. 375-393; M. Moriconi, Manipulación de resultados deportivos: Relatos, 

percepciones y recomendaciones para mejorar su prevención, „Encuentros Multidisciplinares” 2019, nr 63; S. 

Van Der Hoeven, E. De Waegeneer, B. Constandt, A. Willem, Match-fixing: Moral challenges for those 

involved, „Ethics&Behavior” 2020, Vol. 30, Issue 6, s. 425-443. 
540 Zob. Standing Committee on Foreign Affairs and Defence Review Report on the Council of Europe 

Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Parliament of the Republic of Fiji Parliamentary Paper 

Nr 03 of 2020, February 2020, s. 3. 
541 Zob. Guiding Principles for Protecting the Integrity of Sports Competitions, The Sorbonne-ICSS, wyd. 

Sorbonne-ICSS Research Program on Ethics and Sports Integrity, 2014, s. 2. 
542 Zob. Ethical Sport Symposium, Match Manipulation and Gambling:A Growing Threat to Canadian Sport 

Integrity White Paper in Response to the International Symposium on Match Manipulation & Gambling in 

Sport, Toronto, Ontario, April 24&25 2019, McLaren Global Sport Solutions, Canadian Centre for Ethics in 

Sport, s. 7. 
543 Zob. M. Moriconi, J.P. Almeida, El mercado global de apuestas deportivas online: terreno fértil para 

fraudes y crímenes, „Sociologia Problemas e Práticas” 2021, nr 96, s. 107. 
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z zakładami bukmacherskimi, ale też manipulacji wynikającej z istoty sportu samej w sobie, 

do której można zaliczyć np. doping. Manipulacja zawodami sportowymi będąca efektem 

działań sportowi pokrewnych może być efektywnie regulowana za pomocą środków 

dyscyplinarnych, gdyż w większości przypadków wykluczają one udział 

międzynarodowych grup przestępczych, a zysk finansowy pozostaje wyłącznie dla osób 

będących wewnątrz sportu, dodatkowo dobrze wtajemniczonych w proceder. Uważa się, że 

taka konstrukcja definicji manipulacji zawodami sportowymi może prowadzić 

do nadmiernej liczby trudno weryfikowalnych procesów karnych544.  

Trudnością w wykrywaniu manipulacji w sporcie jest sama definicja manipulacji. 

Wiele czynników wpływa na występ sportowca w czasie zawodów, takich jak nastrój, waga 

zawodów, nagroda pieniężna. Z tego tytułu jest niezwykle trudno ustanowić z prawnego 

punktu widzenia minimalne wymagania do uczciwego i czystego występu sportowego, 

które wyeliminują manipulację ponad wszelką wątpliwość. Istnieje bowiem manipulacja 

taktyczna, czyli czynne wpływanie na wynik sportowej rozgrywki celem np. uniknięcia 

pozornie trudniejszego rywala w kolejnej fazie turniejowej drabinki. Egzemplifikacją tego 

zjawiska może być brak maksymalnego wysiłku do osiągnięcia wygranej koszykarzy 

Australii na koszykarskim mundialu w roku 2014 i ich przegrana z reprezentacją Angoli, 

gdzie wysnuto podejrzenia o celową przegraną Australijczyków, aby uniknąć aż 

do półfinału gry z reprezentacją USA, czyli głównego faworyta turnieju. W przypadku tym 

nie chodziło o pieniądze, lecz o zasadę fair play. Postanowieniem Konwencji, która wzbudza 

entuzjazm wśród badaczy tego zagadnienia jest art. 20, odnoszący się do przyjęcia prawnych 

lub innych środków przez strony Konwencji zmierzających do zapewnienia elektronicznych 

dowodów między innymi przez zabezpieczenie danych komputerowych. Jako że 

upoważnienie policji do używania telesuperwizji zależy od ustawodawstwa krajowego 

i niewiele wskazuje na to, że kraje będą gotowe do zmiany stosowania tego upoważnienia 

wyłącznie do przestępstw manipulacji wyników sportowych, Rada Europy postanowiła 

zabezpieczyć elektroniczne dowody poprzez wprowadzenie w krajach odpowiedniego 

prawa. Rozwiązanie to zyskuje aprobatę, ponieważ upoważnienie policji do danych działań 

jest zasadą całkowicie zależną od krajowej legislatywy. Jednak zauważa się pewne problemy 

wynikające z przyjęcia definicji informacji wewnętrznych. Konwencja za takie uważa 

informacje odnoszące się do zawodów, które dana osoba posiada ze względu na swoją 

pozycję w relacji do sportu lub konkretnych zawodów, z wyłączeniem informacji wcześniej 

 
544 Zob. S. Stoyanov, Countering sports manipulation. The European Convention on the Manipulation of sports 

competitions and the way forward, Tilburg University Law School - Master thesis, 2017, s. 34. 
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opublikowanych lub będących wiedzą powszechną, łatwo dostępną lub ujawnioną 

w zgodzie z zasadami i regulacjami obowiązującymi w danych zawodach sportowych. 

Definicja ta jest trudna do przyjęcia, gdyż nie jest właściwe porównywanie informacji 

wewnętrznych w sporcie z informacjami wewnętrznymi w biznesie. Często trudno jest 

ocenić wagę danej informacji z wewnątrz. Nie sposób też ustalić kim jest osoba, która 

posiada informacje ze względu na swoją pozycję w sporcie lub w relacji do danych 

zawodów sportowych. Wskazuje się, że niemożliwe jest określenie nadużycia informacji 

wewnętrznej w sporcie jako przestępstwo z kodeksu karnego. Dokładne granice i jasna 

interpretacja są konieczne, ażeby ustalić, że popełnione zostało przestępstwo. To właśnie 

wysuwa się jako przemożne zadanie do wykonania w branży zakładów bukmacherskich 

w odniesieniu do informatorów wewnętrznych. Nadużycie wewnętrznych informacji jest 

kwestią głównie moralną. Oczywiście może być to wykroczeniem według wewnętrznych 

zasad organizacji sportowych lub operatorów zakładów bukmacherskich i zostało to tak 

ujęte w regułach funkcjonowania niektórych międzynarodowych federacji sportowych. 

Jednak także tam istnieją interpretacyjne trudności. Przestrzeń do nadużywania 

wewnętrznych informacji może zostać ograniczona surowymi przepisami w przypadku 

konfliktu interesów. Inną drogą do redukcji tego procederu jest ustanowienie umyślnego 

poplecznictwa w manipulacji wynikami sportowymi jako osobne przestępstwo oraz 

wprowadzenie sankcji dyscyplinarnych545.  

W miarę upływu czasu i zdobywania doświadczeń w czasie funkcjonowania 

Konwencji zmienia się też na przestrzeni lat charakter Międzynarodowych Konferencji 

dotyczących walki z manipulowaniem wynikami sportowymi. Początkowo wnioski 

ograniczały się do niezbyt rozbudowanych wskazań, lecz rozwój prac nad niekorzystnym 

zjawiskiem wpływania na wyniki zawodów sportowych pozwolił na generowanie 

imponujących dorobków tych Konferencji ogniskujących się nie tylko na wyciąganiu 

wniosków z przeszłych działań, ale także na bardzo precyzyjnej deskrypcji działań 

do wykonania w różnych skalach i na różnych poziomach546. 

Odnotować także należy, że w wielu krajach hazard internetowy jest obiektem 

rygorystycznych obostrzeń prawnych547, a sposobność, jaką tworzy do zawierania zakładów 

 
545 Zob. L. Tarasti, First international convention against sport manipulation, „International Sports Law 

Review” 2015, nr 2, s. 20-28. 
546 Por. International Conference on the fight against the manipulation of sports competitions – Promotion and 

Implementation of the Macolin Convention Strasbourg (France), 20-21 September 2016 Conclusions; 3rd 

International Conference on the fight against the manipulation of sports competitions – Promotion and 

implementation of theMacolin Convention Strasbourg (France), 24-25 September 2018 Conclusion report. 
547 Zob. J. Adamski, Hazard online: cywilnoprawne aspekty zakładów zawieranych przez Internet, [w:] Prawo. 

Sport. Finanse. Regulacje prawne…, jw., s. 121. 
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wzajemnych w sporcie, wiąże się z niebezpieczeństwem manipulacyjnego oddziaływania na 

wynik rywalizacji sportowej548. Przypadki ustawiania meczów i zawodów sportowych 

pokazują, że z powodu złożoności tego przestępstwa, konieczne jest wykorzystanie 

odpowiednich narzędzi, jak policyjne ekspertyzy, przechwytywanie telefonów, formalne 

przesłuchania policyjne, oskarżenia i procesy. Międzynarodowy charakter tego procederu 

podkreśla potrzebę efektywnej koordynacji na poziomie narodowym oraz międzynarodo-

wym pomiędzy organizacjami sportowymi oraz aparatem ścigania549. Warto też pamiętać, 

że usługi o charakterze hazardowym online krążą w granicach Unii Europejskiej, pośród 

krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Światowej Organizacji Handlu550, 

a praktyka korupcyjna obejmuje także te płaszczyzny sportu, gdzie rywalizacja nie toczy się 

na boisku czy innej arenie zmagań sportowców. Zauważa się także nieuczciwą rywalizację 

w kontekście walki o prawo do organizacji Igrzysk Olimpijskich poprzez kupno głosów551. 

Ustawianie meczów rujnuje czystość oraz integralność sportu. Jednak podczas gdy główne 

(najpopularniejsze) dyscypliny sportowe martwią się o skutki ustawiania meczów, równie 

desperacko próbują chronić autonomii sportu i zapobiec ustanowieniu organizacji 

zwalczającej ten proceder będącej odpowiednikiem WADA. Dodatkowo organizacje 

sportowe, takie jak np. Międzynarodowy Komitet Olimpijski mają w zwyczaju przesadnie 

reagować na zachowania sportowców nie do końca zgodne z ideą chęci zwycięstwa. 

Przykładem może być sytuacja, w której chińscy badmintoniści podczas Letnich Igrzysk 

XXX Olimpiady próbowali przegrać mecz, żeby wylosować teoretycznie słabszego 

przeciwnika w kolejnej rundzie. Działania Chińczyków były dalekie od wątku hazardowego, 

a bardziej skłaniały się ku byciu posłusznym poleceniom trenerów. Zdecydowanie bardziej 

fundamentalną kwestią są niskie zarobki sportowców wielu dyscyplin, a warunki, w których 

funkcjonują, czynią ich znacznie bardziej podatnymi na korzyści materialne od graczy 

hazardzistów próbujących wpłynąć na końcowy wynik sportowej rozgrywki552. 

Podobnie jak w przypadku dopingu poszukuje się optymalnych rozwiązań 

w zakresie zakładów bukmacherskich w sporcie w regionalnych oraz powszechnych 

 
548 Zob. M. Kędzior, Kilka uwag na temat zezwolenia na prowadzenie zakładów wzajemnych w sporcie, [w:] 

Prawo. Sport. Finanse. Regulacje prawne…, jw., s. 29. 
549 Zob. Criminal law provisions for the prosecution of competition manipulation, United Nations Office on 

Drugs and Crime & International Olympic Committee Study, s. 7. 
550 Zob. M.M. Lewandowicz, E-hazard: studium z komparatystyki prawniczej, wyd. C. H. Beck, Warszawa 

2013, s. 37. 
551 Zob. M. Bomba, I. Malczyk, Przestępstwo korupcji w sporcie, [w:] Prawne regulacje sportu – wybrane 

zagadnienia, red. A. Szczechowicz, P. Kardasz, S. Witczak, wyd. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 

2013, s. 73. 
552 Zob. P. Donnelly, What if the players controlled…, jw., s. 22. 
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systemach prawnych553, bo jak powiedział niegdyś Gianni Infantino, były Sekretarz 

Generalny UEFA, a dziś prezydent FIFA: „Jeden mecz ustawiony to o jeden mecz za 

dużo”554. Zatem trudnym zadaniem jest dla instytucji sportowych wypowiadać się na temat 

korupcji związanej z zakładami sportowymi, gdyż istnieje potrzeba walki z tym zjawiskiem, 

jednak nie sprawiając jednocześnie wrażenia, że sport jest nader zdeprawowany555.  

 

3.3. Standardy Rady Europy o charakterze tzw. „miękkiego prawa” dotyczące 

uczciwej rywalizacji sportowej 

 

Termin „miękkie prawo” w swojej istocie generuje niemałe komplikacje 

interpretacyjne. Celem uniknięcia kontrowersji próbowano stworzyć pojęcia synonimiczne, 

takie jak np. „porozumienia niewiążące”, „normy nieprawne”, „prawo niedoskonałe”, 

„zobowiązania paraprawne”, „słabe prawo”. Jednak żadne z nich nie spełniło oczekiwań 

i jawiło się jako zbyt mało pojemne w stosunku problematyki zagadnienia, wobec czego 

nadal najbardziej trafnym nazewnictwem, jeśli chodzi o dokumenty międzynarodowe 

niebędące przedmiotem „twardego prawa”, wydaje się być „miękkie prawo”. Choć „miękkie 

prawo” nie może być usadawiane w jednym szeregu z dokumentami stanowiącymi źródło 

prawa międzynarodowego, to jednak posiada pewną rolę do odegrania, nierzadko 

zaznaczając swoje wielowymiarowe znaczenie. Wyróżnia się tutaj między innymi siłę 

perswazyjną dokumentów „miękkiego prawa”, ich wartości moralne oraz możliwość 

ustanawiania standardów międzypaństwowych, a zatem także oddziaływania na systemy 

prawne. Innym walorem „miękkiego prawa” jest spełnianie przez nie roli pomostu pomiędzy 

całkowitą aprobatą dla konkretnego zobowiązania prawnego a jej absolutnym brakiem556. 

Są także postrzegane jako złoty środek pomiędzy autonomią państwa a koniecznością 

wyznaczenia reguł panujących w stosunkach międzynarodowych557. Uważa się także, iż 

 
553 Por. G. Reniţă, The impact of monopolization of the gambling sector in the Republic of Moldova on criminal 

liability for manipulation of an event and arranged bets, „Juridical Tribune Journal” 2018, vol. 8, s. 74-96; J. 

Visschers, L. Paoli, A. Deshpande, Match-fixing: Football referees’ attitudes and experiences, „Crime, Law 

and Social Change” 2020, vol. 74, nr 1, s. 77-95; S. Caneppele, F. Langlois, P. Verschuuren, Those who counter 

match-fixing fraudsters: voices from a multistakeholder ecosystem, „Crime, Law and Social Change” 2020, 

vol. 74, nr 1, s. 13-26. 
554 Zob. M. Chaplin, „One match fixed is one too many”, UEFA Press 2013, 

http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=2036772.html [data dostępu: 29.03.2021]. 
555 Zob. Institut de Relations Internationales et Stratégiques - IRIS, Sports Betting and corruption: How to 

preserve the integrity of sport, 2012. 
556 Zob. P. Pęcak, „Miękkie” prawo międzynarodowe w procesie stosowania prawa krajowego, [w:] Wykładnia 

prawa: odrębności w wybranych gałęziach prawa, red. L. Leszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 129-133. 
557 Zob. J. Jaskiernia, Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze… jw., [w:] Ius est ars boni… j.w. s. 

534-535.  

http://www.uefa.org/disciplinary/news/newsid=2036772.html
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skonstruowanie normy prawnej o charakterze „miękkiego prawa” może być dowodem na to, 

że w danym momencie twórca ów normy nie może pochwalić się jeszcze gotowością 

do wystosowania propozycji normy prawnie wiążącej w postaci umowy międzynarodo-

wej558. Niejednokrotnie dokumenty soft law stanowiły inicjację do przedsięwzięcia kroków 

w celu tworzenia dokumentów tzw. „twardego prawa”559. W wielu źródłach560 uznaje się, że 

standardy miękkiego prawa stanowią dopełnienie mało elastycznej doktryny źródeł 

tradycyjnych, aby eksplikować zdarzenia niemogących – w tych źródłach – znaleźć swojego 

miejsca561. 

 

3.3.1. Dokumenty Komitetu Ministrów 

Komitet Ministrów Rady Europy nie pozostawia dziedziny sportu na uboczu swoich 

działań. Świadczyć o tym może liczba dokumentów wydanych przez Komitet w tym 

obszarze, która na sierpień 2020 roku wynosi blisko 400. Wśród nich najwięcej jest decyzji 

oraz rezolucji, a niemałą grupę stanowią też rekomendacje. w minionej dekadzie liczba 

wydawanych rocznie dokumentów oscylowała wokół kilkunastu, choć ostatnie lata 

pokazują, że jest ich nie więcej niż dziesięć. Podejmowane w nich są tematy 

ogólnosportowe, ale wyszczególnić można także inne płaszczyzny zajmujące Komitet 

Ministrów, które w detalach odnoszą się do dziedziny sportu. Mowa tutaj o korupcji, 

dopingu, manipulacji wynikami sportowymi, ale także wymiarze edukacyjnym ikulturowym 

sportu, czy też jego roli społecznej.  

W kwestii korupcji w sporcie pierwsza aktywność Komitetu Ministrów pochodzi 

z marca 2004 roku. Jest to decyzja Komitetu o przekazaniu – opracowanej przez GRECO 

(Grupa Państw przeciwko Korupcji) – opinii562 na temat korupcji w sporcie do Komitetu 

Rozwoju Sportu Rady Europy wraz z rekomendacją jej analizy podczas 10. Konferencji 

Ministrów Rady Europy ds. Sportu w czasie dyskusji poruszającej zagadnienie dobrego 

zarządzania w sporcie. Wcześniej sam Komitet Ministrów zwrócił się do GRECO z prośbą 

o przygotowanie opinii na temat możliwych nowych środków, inicjatyw lub aktywności 

 
558 Zob. J. Jaskiernia, Konstrukcja normy prawnej o charakterze „miękkiego prawa”, [w:] Wielowymiarowość 

prawa, red. J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 111. 
559 Zob. J. Jaskiernia, Uwarunkowania implementacji prawa do dobrej administracji jako standardu 

europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020, s. 63-64. 
560 Por. m.in. M. Olivier, The relevance of ‘Soft Law’ as a Source of International Human Rights, „The 

Comparative and International Law Journal of Southern Africa” 2002, vol. 35, nr 3. 
561 Zob. J. Czepek, A. Wedeł-Domaradzka, Wpływ soft law Rady Europy na orzecznictwo Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w sprawach bioetycznych, [w:] Ius cogens soft law: dwa bieguny prawa 

międzynarodowego publicznego, red. B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 226-227. 
562 Zob. CM Documents CM (2004) 41. 



135 

 

Rady Europy w zwalczaniu korupcji w świecie sportu w tym przekupstwo sędziów oraz 

innych sportowych oficjeli. Ponadto GRECO miała sprawdzić słuszność rozpoczęcia prac 

nad przygotowaniem prawnego instrumentu, mając na uwadze rozpoczęte już lub planowane 

prace instytucji międzynarodowych w tej materii.  

Kolejnym wartym uwagi dokumentem jest zalecenie Komitetu Ministrów z dnia 28 

września 2011 roku w sprawie promowania uczciwości sportu przeciwko manipulowaniu 

wynikami, w szczególności ustawianiu wyników zawodów sportowych563. Podczas 

Trzeciego Szczytu Rady Europy w 2005 roku w Warszawie zalecono kontynuację działań 

Rady Europy w obszarze sportu. Dlatego też w nawiązaniu do postanowień tego Szczytu, 

konkluzje 11. Konferencji Ministrów Rady Europy ds. Sportu oraz Rezolucja564 nr 1 18. 

nieformalnego spotkania Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy stały się 

kanwą rozpatrywanego zalecenia Komitetu Ministrów. Podkreśla ono rolę EPAS 

w kształtowaniu przestrzeni uczciwej rywalizacji sportowej, a także wskazuje na 

odpowiedzialność między innymi narodowych i międzynarodowych organizacji 

sportowych, klubów, lokalnych związków sportowych, operatorów zakładów 

bukmacherskich w zapobieganiu i zwalczaniu manipulacji wyników sportowych. Według 

zalecenia rządy państw powinny wspierać narodowe organizacje sportowe, kluby, 

zrzeszenia sportowców w kwestii informacyjno-edukacyjnych programów na temat 

wpływania na wyniki rywalizacji sportowej. Co więcej powinny upewnić się, że ich systemy 

administracyjne i prawne zapewniają efektywne środki prawne do walki z manipulacją 

wynikami sportowymi. W ramach tego dokumentu organizacjom sportowym zaleca się 

także wybór sędziów danego wydarzenia sportowego możliwie jak najpóźniej przed 

planowanym wydarzeniem oraz losowe audyty finansowe sędziów oraz nadzór nad ich 

boiskowymi decyzjami. W ramach zalecenia powinno się także podnosić poziom 

świadomości sportowców w kwestii manipulacji wynikami sportowymi oraz ich 

konsekwencji poprzez edukację. Po stronie operatorów zakładów bukmacherskich wyróżnia 

się ich powinność do natychmiastowego zawiadomienia odpowiednich służb rządowych 

w przypadku wykrycia podejrzanego zakładu oraz zwiększania świadomości wśród swoich 

pracowników w zakresie manipulacji wynikami sportowymi. Zalecenie wskazuje także na 

zadanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Rady Europy z ich narodowymi 

organizacjami sportowymi oraz operatorami zakładów bukmacherskich. Interesujące może 

 
563 Zob. Recommendation CM/Rec (2011) 10 of the Committee of Ministers to member states on promotion 

of the integrity of sport to fight against manipulation of results, notably match-fixing. 
564 Zob. 18th Council of Europe Informal Conference of Ministers responsible for Sport, Baku, Azerbaijan, 22 

September 2010, Adopted Resolution Nr 1: Promotion of the integrity of sport against the manipulation of 

results (match-fixing). 
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się wydawać to, że Komitet Ministrów, w odpowiedzi565 na zalecenie Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy dotyczącego potrzeby walki z ustawianiem meczów566 

przyjętej 14 listopada 2012 roku, dostrzegł binarny model rozwiązania problemu. Zlecił 

bowiem odpowiednim komórkom, we współpracy z Unią Europejską, zapoczątkowanie 

negocjacji dotyczących ustanowienia możliwej konwencji Rady Europy przeciwko 

manipulacji wyników sportowych, a szczególnie ustawiania meczów. Przeciwwagą dla tego 

pomysłu była idea rozważenia stworzenia Dodatkowego Protokołu do Prawnokarnej 

Konwencji o Korupcji567, której postanowienia miałby zostać rozszerzone do sektora 

prywatnego o charakterze non-profit, w szczególności sportu. 

Istotnym dokumentem jest także zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie 

zmienionego Kodeksu Etyki Sportowej568 przyjęte 16 czerwca 2010 roku. Była to – 

w świetle Rezolucji Nr 1 przyjętej podczas 11. Konferencji Ministrów Rady Europy ds. 

Sportu w Atenach w 2008 roku – reakcja Komitetu na potrzebę ponownego uaktualnienia 

Kodeksu Etyki Sportowej, który pierwszy raz został przyjęty 24 września 1992 roku 

i następnie zmieniony 16 maja 2001 roku569. W zaleceniu zaznaczono, że uprawianie sportu 

powinno być aktywnością dla wszystkich, sprzyjać samorealizacji oraz być wolnym od 

dyskryminacji. Podkreślono, że idea fair play nie jest opcjonalnym pierwiastkiem, ale 

zasadniczym komponentem wszystkich aktywności sportowych, a celem Kodeksu jest 

zapewnienie ochrony najwyższym wartościom sportu i stanowienie odpowiedzi na 

wyzwania sportu rekreacyjnego, jak i zawodowego. Etyka sportowa jest definiowana jako 

sposób myślenia, a nie tylko zachowania. Zrzesza w sobie eliminowanie oszustw, dopingu, 

przemocy fizycznej oraz słownej, korupcji, nadmiernej komercjalizacji, nierównych szans. 

Zalecenie nakłada obowiązki na rządy państw, organizacje sportowe, organizacje powiązane 

ze sportem oraz jednostki. W zaleceniu utrzymano – zawarte w poprzednich wersjach – 

postulaty dotyczące między innymi wzmocnienia promocji fair play podczas zajęć 

wychowania fizycznego, przyjęcia wysokich standardów etycznych w operacyjnych 

działaniach w sporcie, podniesienia świadomości idei fair play poprzez kampanie, nagrody, 

materiały edukacyjne i monitorowanie tych działań, umiejętnego stawiania wymagań 

 
565 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 1997 (2012), The need to combat match-fixing (Reply 

adopted by the Committee of Ministers on 14 November 2012 at the 1154th meeting of the Ministers’ 

Deputies). 
566 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 1997 (2012), The need to combat match-fixing. 
567 Zob. ETS Nr 173. 
568 Zob. Recommendation CM/Rec (2010) 9 of the Committee of Ministers to member states on the revised 

Code of Sports Ethics. 
569 Zob. Recommendation no. R (92) 14 Rev of the Committee of Ministers to Member States on the Revised 

Code of Sports Ethics. 
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dzieciom w sporcie. w najnowszej wersji zalecenia rozszerzono te kwestie o rozwijanie 

relacji interpersonalnych poprzez sport, wagę komplementarności zdrowia psychicznego 

i fizycznego jednostki poprzez sport, podkreślenie roli sportu amatorskiego, uchronienie 

integralności i uczciwości sportu przed nielegalnymi zakładami bukmacherskimi oraz 

ustawianiem wyników sportowych, walkę z genetyką inżynieryjną wykorzystywaną 

do celów sprzecznych z etyką sportową.  

Następnym dokumentem wartym nieco bardziej szczegółowego omówienia jest 

zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie zasad dobrego rządzenia w sporcie570, które 

zostało przyjęte 20 kwietnia 2005 roku. Nakłada ono na rządy państw podjęcie efektywnej 

polityki i środków do dobrego rządzenia w sporcie, co powinno objawiać się 

w demokratycznych strukturach pozarządowych organizacji sportowych opartych na 

jasnych procedurach wyborczych, odpowiednim kodeksie etycznym i procedur na wypadek 

zaistnienia konfliktu interesów, transparentności operacji finansowych i dostępności 

rocznego sprawozdania finansowego, uczciwości w członkostwie, włączając w to równość 

płci i solidarność. Rządy państw mają obowiązek sprawdzić integrację tych zasad z polityką 

dotyczącą sportu i praktykami na poziomie narodowym w strukturach rządowych  

i pozarządowych oraz używania tych zasad jako podstawy ustanowienia należytego 

partnerstwa pomiędzy władzami sportowymi a ruchem sportowym. Rządy państw powinny 

także zaapelować do instytucji narodowych, organizacji pozarządowych oraz innych ciał 

zaangażowanych w sport do wzmacniania i wspierania inicjatyw opartych o zasady dobrego 

rządzenia w sporcie. Co więcej na rządy nakłada się obowiązek przygotowania 

mechanizmów monitorowania wdrożenia zasad dobrego rządzenia w sporcie oraz tych, 

które będą wykorzystywane w przypadkach zachowań nieetycznych w sporcie.  

W kwestii przepisów antydopingowych Komitet Ministrów wykazał się, na 

przestrzeni lat, niemałą aktywnością. Pierwszym dokumentem w tej sprawie była rezolucja 

z 29 czerwca 1967 roku571. Zalecała ona rządom państw przekonanie związków i federacji 

sportowych organizujących zawody sportowe do współpracy z międzynarodowymi 

federacjami oraz wydawania regulacji dotyczących potępiania użycia lub procedur 

ułatwiających zażycie niedozwolonych substancji podczas przygotowania do zawodów 

sportowych lub w trakcie ich trwania. Ponadto, istotne było wydanie regulacji karnych 

wobec przestępców dopingowych, które zabraniałyby czasowo lub na stałe uczestnictwa, 

organizacji lub innych czynności podczas jakichkolwiek zawodów sportowych oraz 

 
570 Zob. Recommendation Rec (2005) 8 of the Committee of Ministers to member stateson the principles of 

good governance in sport. 
571 Zob. Resolution (67) 12 Adopted by the Ministers’ Deputies on 29th June 1967, Doping of Athletes.  
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zastosowanie ich wobec każdego, kto w innym państwie członkowskim Rady Europy został 

skazany za tego typu przestępstwa.  

Kolejnym dokumentem w tej materii było zalecenie przyjęte przez Komitet Ministrów 

20 kwietnia 1979 roku572. Sugerowało ono rządom państw członkowskich następujące 

działania: zachęcanie ciał zarządzających sportem do symplifikacji oraz harmonizacji 

przepisów antydopingowych przyjętych przez federacje sportowe, przeprowadzanie kampanii 

edukacyjnych wskazujących sportowcom, trenerom, dyrektorom ryzyko zagrożenia zdrowia 

po zażyciu niedozwolonych środków oraz zwracanie uwagi na to, że ich zażycie nie zawsze 

przekłada się na uzyskanie lepszego wyniku sportowego, utworzenie narodowych komitetów 

antydopingowych, wypracowanie sposobów pomocy sportowcom, którzy ponieśli znaczące 

konsekwencje po swoim otwartym sprzeciwieniu się zażycia niedozwolonych substancji 

mających poprawić osiągnięcia sportowe. Dodatkowo polecano ustanowienie systemów 

kontroli wobec zażywania niedozwolonych środków dopingujących poprzez stworzenie 

laboratoriów do podstawowej kontroli testowej sportowców, do których dostęp mieliby także 

przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, którzy jeszcze nie posiadaliby swoich 

laboratoriów. Byłyby one obsługiwane przez doświadczony i wykwalifikowamy sztab 

pracowników. Istotnymi elementami zalecenia były także zachęcanie do rozwijania 

laboratoryjnych metod wykrywania użycia niedozwolonych środków w sporcie oraz 

poszerzenie współpracy europejskiej w badaniach na temat dopingu oraz w wykrywaniu 

i kontroli nowych substancji mogących być użytymi w celach dopingowych w sporcie.  

Inne zalecenie Komitetu Ministrów z dnia 25 września 1984 roku w sprawie 

Europejskiej Karty Antydopingowej573 formułuje kolejne podpowiedzi dotyczące walki 

z dopingiem. Przykładem tego może być sugestia dla rządów państw o upewnieniu się 

o efektywnej implementacji zasad antydopingowych wśród organizacji sportowych oraz 

wprowadzenie legislacji obligującej do tego organizacje sportowe i na przykład uczynienie 

z tego warunku uzyskania publicznych subwencji. Zalecenie to nakazuje także rządom 

państw międzynarodową współpracę w zakresie środków redukujących dostępność środków 

dopingowych oraz w ułatwianiu przeprowadzania oficjalnych kontroli dopingowych przez 

międzynarodowe federacje sportowe. Co więcej zaleca się prowadzenie laboratoriów 

kontroli dopingowej o standardzie uznawanym, akredytowanym w regularnych odstępach 

czasu przez kompetentne organizacje międzynarodowe, tak, aby laboratoria te mogły być 

wykorzystywane podczas międzynarodowych zawodów sportowych odbywających się na 

 
572 Zob. Recommendation no. R (79) 8 of the Committee of Ministers to member states concerning doping in sport. 
573 Zob. Recommendation no. R (84) 19 of the Committee of Ministers to member stateson the „European Anti-

Doping Charter for Sport”.  
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tym samym terytorium państwa członkowskiego. Zalecenie zwraca także uwagę rządom 

państw na potrzeby udziału finansowego w kontrolach antydopingowych oraz stworzenia 

i wdrożenia programów i kampanii edukacyjnych począwszy od odbiorców w wieku 

szkolnym. Kampanie te miałyby zwracać uwagę na zagrożenia i niesprawiedliwość dopingu 

oraz promować odpowiednie etyczne i fizyczne wartości sportu. Ponadto rządy państw 

członkowskich powinny nakłaniać organizacje sportowe do harmonizacji procedur 

i regulacji antydopingowych oraz list zakazanych substancji (z uwzględnieniem 

odpowiednich klauzul biorących pod uwagę specyfikę każdej dyscypliny sportu) bazując na 

tych uznawanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Co więcej zwrócono uwagę 

na to, że przesadnie wysoki poziom sportowy wymagany podczas niektórych zawodów 

może być pokusą do użycia środków dopingujących oraz możliwość użycia podobnych kar 

wobec osób stosujących doping, jak i tych, które umożliwiają innym stosowanie go.  

Kolejne zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie przeprowadzania kontroli 

antydopingowej poza zawodami bez uprzedzenia574 zostało przyjęte 21 czerwca 1988 roku. 

Daje ono możliwości przeprowadzania kontroli dopingowych nie tylko podczas zawodów 

sportowych lub wtedy, gdy zostały pobite rekordy świata w danej dyscyplinie, ale także 

w dowolnym momencie poza zawodami sportowymi bez uprzedzenia. Regulacje w tym 

zakresie powinny charakteryzować się sprawiedliwością wobec wszystkich sportowców 

oraz poszanowaniem ich praw. Co więcej zaleceni odnosi się także do wątku obowiązku 

kompatybilności wewnętrznej legislacji danego państwa członkowskiego do regulacji 

organizacji sportowych, tak aby losowe kontrole dopingowe bez uprzedzenia mogły się 

odbyć. Zalecenie sugeruje zawarcie bilateralnych lub multilateralnych porozumień, dzięki 

którym sportowcy jednego państwa członkowskiego trenującym w innym kraju 

członkowskim będą mogły bez problemy poddać się niezapowiedzianej kontroli 

dopingowej. Zaleca się także stałe informowanie sportowców o aktualnych zasadach 

antydopingowych oraz dostarczanie im materiałów z ostrzeżeniami wynikającymi ze 

stosowania dopingu oraz wyjaśnieniami etycznych implikacji tego czynu. Zalecenie 

wskazuje także na kontynuację zasady wsparcia finansowego kontroli antydopingowych 

przez rządy państw członkowskich.  

Komitet Ministrów w swoim zaleceniu z 13 września 2000 roku575 zwraca uwagę na 

to, że rządy państw członkowskich, celem walki z dopingiem i zapewnienia efektywnych 

 
574 Zob. Recommendation nr R (88) 12 of the Committee of Ministers to member states on the institution of 

doping controls without warning outside competitions. 
575 Zob. Recommendation Rec (2000) 16 of the Committee of Ministers to member states on common core 

principles to be introduced into national legislation to combat the traffic in doping agents.  
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środków zwalczania produkcji, transportu, magazynowania etc. niedozwolonych substancji, 

powinny dokonać przeglądu swoich norm legislacyjnych w kilku obszarach, między innymi 

ochrony zdrowia publicznego, ochrony dzieci, prawa karnego. Wewnętrzne prawo kraju 

członkowskiego lub alternatywna forma reżimu w rządzeniu sportem może przeciwdziałać 

rozpowszechnianiu środków dopingujących dla sportowców. Zalecenie precyzuje kilka 

kwestii, które rządy tych państw powinny wystosować w ramach swoich obowiązków, 

wśród nich ujednolicenie pojęć i terminów antydopingowych oraz sankcji dla osób 

udostępniających zakazane dla sportowców środki.  

Stosunkowo nowym zaleceniem jest to w sprawie ekstremalnych sztuk walki. 

Sugeruje się w nim państwom członkowskim Rady Europy zwrócenie uwagi, aby rozwój 

sztuk walki nie spowodował braku przestrzegania obowiązujących norm w nawiązaniu 

do wartości sportu, zapobiegania dopingowi i manipulacjom wynikami sportowymi. 

Ponadto uwypuklony jest aspekt działań prewencyjnych ryzyka utraty zdrowia576. 

Komitet Ministrów Rady Europy wydał – na przestrzeni lat – także inne dokumenty 

odnoszące się do dziedziny sportu. Nie odnoszą się one bezpośrednio do zasad uczciwej 

rywalizacji sportowej, stanowiąc raczej znakomite uzupełnienie działalności Komitetu wobec 

bardzo rozłożystej gałęzi sportu, nierzadko implikującej istotne zjawiska społeczne. Warto 

zatem zauważyć ich przedmiot oraz – dzięki temu – uwypuklić szeroko zakrojoną 

perspektywę Komitetu Ministrów na dziedzinę sportu. Do wspomnianych dokumentów 

należą: Rezolucja w sprawie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji plenerowej577, 

Rezolucja w sprawie medycznych aspektów sportu578, Rezolucja w sprawie ustanowienia 

centrów medycyny sportowej579, Rezolucja w sprawie zasad polityki sportu dla wszystkich580, 

zalecenie w sprawie osób niepełnosprawnych581 w Europejskiej Karcie sportu dla wszystkich 

oraz zalecenie w sprawie osób starszych582 w polityce sportu dla wszystkich, zalecenie  

 
576 Zob. Recommendation CM/Rec (2021) 3 of the Committee of Ministers to member States 

on extreme martial arts and combat activities (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2021 

at the 1400th meeting of the Ministers' Deputies). 
577 Por. Resolution (66) 38 (adopted by the Ministers' Deputies on 24th September 1966) Physical Education, 

Sport And Outdoor Pursuits. 
578 Por. Resolution (70) 7 (Adopted by the Ministers' Deputies on 7 March 1970) on the medical aspects of sport.  
579 Por. Resolution (73) 27 on the establishment of sports medicine centres (Adopted by the Committee of 

Ministers on 26 October 1973 at the 225th meeting of the Ministers' Deputies). 
580 Por. Resolution (76) 41 on the principles for a policy of sport for all (Adopted by the Committee of Ministers 

on 24 September 1976 at the 260th meeting of the Ministers' Deputies). 
581 Por. Recommendation nr R (86) 18 of the Committee of Ministers to member states on the European Charter 

On Sport for All: disabled persons (Adopted by the Committee of Ministers on 4 December 1986 at the 402nd 

meeting of the Ministers' Deputies). 
582 Por. Recommendation nr R (88) 8 of the Committee of Ministers to member stateson sport for all: older 

persons(Adopted by the Committee of Ministers on 18 April 1988 at the 416th meeting of the Ministers' Deputies). 
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w sprawie znaczenia sportu dla społeczeństwa583, zalecenie w sprawie zrównoważonego 

rozwoju w sporcie584, zalecenie w sprawie młodych ludzi i sportu585, zalecenie w sprawie 

zakazu zawodów wolnych walk, takich jak walki w klatce586, zalecenie w sprawie roli sportu 

w sprzyjaniu społecznej jedności587, zalecenie w sprawie zapobiegania rasizmowi, ksenofobii 

oraz nietolerancji rasowej w sporcie588, rezolucje w sprawie ustanowienia Rozszerzonego 

Porozumienia Częściowego ws. Sportu589, zalecenie w sprawie zasady autonomii sportu 

w Europie590, zalecenie w sprawie zmienionej Europejskiej Karty Sportu591.  

 

3.3.2. Dokumenty Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zgromadzenie Parlamentarne obok przyjętych dokumentów korespondujących 

z tematyką uczciwości oraz korupcji592, podejmowało również prace nad tymi 

zagadnieniami w ujęciu specyfiku sportu. Zgromadzenie Parlamentarne wydało Rezolucję 

w sprawie potrzeby walki z ustawianiem meczów593. Zgromadzenie zauważyło, że 

zwiększająca się komercjalizacja sportu i pokusa zysku finansowego zachęcają do rozwoju 

 
583 Por. Recommendation nr R (95) 17 of the Committee of Ministers to member stateson the significance of 

sport for society (Adopted by the Committee of Ministers on 12 October 1995at the 545th meeting of the 

Ministers' Deputies). 
584 Por. Recommendation Rec(2000)17 of the Committee of Ministers to member states on the Code of 

sustainability in sport: a partnership between sport and the environment (Adopted by the Committee of 

Ministers on 13 September 2000 at the 720th meeting of the Ministers’ Deputies).  
585 Por. Recommendation nr R (95) 16 of the Committee of Ministers to member stateson young people and sport 

(Adopted by the Committee of Ministers on 12 October 1995at the 545th meeting of the Ministers' Deputies). 
586 Por. Recommendation nr R (99) 11 of the Committee of Ministers to member states on the prohibition of 

free fighting contests, such as cage fighting (Adopted by the Committee of Ministers on 22 April 1999, at the 

669th meeting of the Ministers' Deputies). 
587 Por. Recommendation nr R (99) 9 of the Committee of Ministers to member states on the role of sport in 

furthering social cohesion (Adopted by the Committee of Ministers on 22 April 1999, at the 669th meeting of 

the Ministers' Deputies). 
588 Por. Recommendation Rec (2001) 6 of the Committee of Ministers to member states on the prevention of 

racism, xenophobia and racial intolerance in sport(Adopted by the Committee of Ministers on 18 July 2001 at 

the 761st meeting of the Ministers' Deputies).  
589 Por. Resolution CM/Res (2007) 8 establishing the Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) (Adopted by 

the Committee of Ministers on 11 May 2007 at its 117th Session); Resolution CM/Res(2010)11 confirming the 

establishment of the Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) (Adopted by the Committee of Ministers on 

13 October 2010 at the 1095th meeting of the Ministers' Deputies); Resolution CM/Res(2015)4 amending 

Resolution CM/Res (2010) 11 confirming the establishment of the Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) 

(Adopted by the Committee of Ministers on 15 April 2015 at the 1225th meeting of the Ministers’ Deputies). 
590 Por. Recommendation CM/Rec (2011) 3 of the Committee of Ministers to member states on the principle 

of autonomy of sport in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 2 February 2011 at the 1104th 

meeting of the Ministers’ Deputies).  
591 Por. Recommendation nr R (92) 13 rev of the Committee of Ministers to member states on the Revised 

European Sports Charter (adopted by the Committee of Ministers on 24 September 1992 at the 480th meeting 

of the Ministers' Deputies and revised at their 752nd meeting on 16 May 2001).  
592 Por. Parliamentary Assembly Resolution 1943 (2013) Corruption as a threat to the rule of law; 

Parliamentary Assembly Recommendation 2019 (2013) Corruption as a threat to the rule of law; Parliamentary 

Assembly Resolution 2192 (2017) Youth against corruption.  
593 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 1876 (2012), The need to combat match-fixing. 
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nowych form korupcji, a – w momencie przyjmowania Rezolucji – zaledwie dziesięć państw 

świata miało w swoim ustawodawstwie sankcje wobec oszustw w sporcie. Rezolucja miała 

cztery grupy głównych adresatów. W odniesieniu do państw członkowskich Rady Europy 

dokument nakłaniał do zastosowania bez zbędnej zwłoki środków przewidzianych 

w załączniku do Zalecenia Komitetu Ministrów w sprawie promowania uczciwości sportu 

przeciwko manipulowaniu wynikami, w szczególności ustawianiu wyników zawodów 

sportowych. Nawoływał także do przystąpienia – jeśli nie zostało to zrobione wcześniej – 

do Rozszerzonego Porozumienia Częściowego ws. Sportu, zapewnienia, że programy dla 

młodych sportowców podnoszące świadomość w zakresie ryzyka przyjmowania pieniędzy 

w zamian za określony sposób uczestnictwa w wydarzeniu sportowym są efektywne, 

zabronienia stawiania zakładów bukmacherskich na zawody najbardziej podatne na 

korupcję, takie jak zawody amatorskie, młodzieżowe, niższe ligi piłki nożnej, ustanowienia 

w każdym kraju narodowych władz regulujących zakłady sportowe. Wezwano także do 

współpracy z narodowymi i międzynarodowymi operatorami bukmacherskimi celem 

wprowadzenia efektywnych procedur wykrywania podejrzanych zakładów oraz 

rozszerzenia o ustawianie meczów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz przeciwko korupcji. W kontekście 

międzynarodowych federacji sportowych Rezolucja przewidywała wspólne działanie 

w skoordynowany sposób wobec walki z ustawianiem meczów, przyjęcie kodeksu etyki 

wzorowanego na podobnym dokumencie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz 

Uniwersalnych Podstawowych Zasadach Dobrego Rządzenia Olimpijskim i Sportowym 

Ruchem, założenie nadzorczego ciała z odpowiednimi środkami i uprawnieniami w każdej 

federacji sportowej, brak możliwości uczestnictwa w zakładach sportowych sportowców 

i urzędników, wobec zawodów, w których sami uczestniczą. Narodowe federacje sportowe 

miałyby – według Rezolucji – prowadzić regularny podgląd decyzji podejmowanych przez 

osoby funkcyjne oraz sędziów podczas wydarzeń sportowych, a operatorzy zakładów 

sportowych współpracować z władzami publicznymi oraz sportowymi poprzez 

systematyczne raportowanie każdej podejrzanej operacji oraz przeznaczać część swoich 

dochodów na sfinansowanie założenia i działalność instytucji nadzorującej zapobieganie 

manipulacjom wyników sportowych.  

W nawiązaniu do analizowanej Rezolucji Zgromadzenie przyjęło także Zalecenie594 

w tej samej sprawie. Stwierdza się w nim, że Rada Europy wspólnie z Międzynarodowym 

Komitetem Olimpijskim powinna utrzymywać wiodącą rolę efektywnych dróg walki  

 
594 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 1997 (2012), The need to combat match-fixing.  
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ze zjawiskiem ustawiania meczów oraz opowiedzieć się za konstruktywnym dialogiem 

pomiędzy interesariuszami, żeby osiągnąć pożądany rezultat. Uznano, że Prawnokarna 

konwencja o korupcji Rady Europy595 oraz Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, 

zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu 

terroryzmu596 powinny być traktowane jako najważniejszy punkt odniesienia 

w wyznaczaniu standardów walki z organizacjami kryminalnymi przekupującymi osoby 

zaangażowane w sport do celów manipulacji wynikami sportowymi. Jako konkluzję 

dokumentu Zgromadzenie polecało Komitetowi Ministrów wspieranie pracy wykonywanej 

przez członków Rozszerzonego Porozumienia Częściowego ws. Sportu w przygotowywaniu 

szkicu Europejskiej konwencji przeciwko ustawianiu meczów. Określono, że Protokół 

Dodatkowy do Prawnokarnej konwencji o korupcji Rady Europy odnosi się także 

do narodowych i zagranicznych oficjeli meczowych zgodnie z ideą wyłuszczoną w Opinii 

241 (2002) Zgromadzenia Parlamentarnego. W konkluzji uwzględniono także polecenie 

Komitetowi Ministrów korzystanie z doświadczeń Grupy Państw Przeciwko Korupcji 

GRECO oraz Komitetu Ekspertów Rady Europy do spraw Ewaluacji Środków 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – ”MONEYVAL” 

w nowoutworzonych komitetach, studiowanie możliwości harmonizacji europejskiej 

legislacji w kwestii zakładów sportowych z równoczesnym wzięciem pod uwagę 

prerogatyw Unii Europejskiej, promowanie efektywnej koordynacji działań na szczeblu 

międzynarodowym w walce z ustawianiem wyników meczów. W 2014 roku Zgromadzenie 

Parlamentarne zostało poproszone o wydanie opinii w sprawie projektu Konwencji Rady 

Europy dotyczącej manipulacji wynikami sportowymi. w nawiązaniu do tej prośby 

Zgromadzenie wydało dokument597, w którym w pełni zaprezentowało swoje stanowisko 

ws. Konwencji oraz spełniło swoją funkcję doradczą wyszczególniając Komitetowi 

Ministrów proponowane zmiany w brzmieniu niektórych punktów. Warto zauważyć, że gros 

z sugerowanych przez Zgromadzenie poprawek znalazła swoje odzwierciedlenie  

w ostatecznej wersji konwencji. Zgromadzenie w Opinii wskazało, że problem 

manipulowania wynikami sportowymi wymaga globalnego podejścia, celem stawienia mu 

czoła. Zgromadzenie wyraziło swoje przekonanie o konieczności szerokiego zakresu 

potencjalnej konwencji tak, aby pokryć wszelkie rozmaite formy wpływania na wynik 

sportowy. Ponadto, Zgromadzenie przypomniało swój apel o ustanowienie prawnego 

 
595 Por. ETS Nr 173. 
596 Por. CETS Nr 198. 
597 Zob. Parliamentary Assembly Opinion 287 (2014), Draft Council of Europe convention on the manipulation 

of sports competitions. 
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instrumentu, którego celem byłaby harmonizacja narodowej legislacji i wzmocnienie 

współpracy między stronami oraz innymi interesariuszami dla zapewnienia efektywnej 

prewencji, wykrywania oraz karania czynu manipulacji zawodami sportowymi.  

W zakresie regulacji antydopingowych istotnym dokumentem było Zalecenie 

Zgromadzenia Parlamentarnego o dopingu w sporcie. Zgromadzenie nawoływało w nim – 

w obliczu piętrzących się skandali dopingowych u schyłku XX stulecia – do Komitetu 

Ministrów o większy wzgląd na to jak harmonizacja narodowej legislacji, włączając w to 

produkty medyczne i suplementy diety, może pomóc zmniejszyć zasięg zjawiska dopingu 

w sporcie. Podkreślono także, że Komitet Ministrów powinien odgrywać aktywną rolę 

w Radzie Światowej Organizacji Antydopingowej, celem podkreślenia jakości prac 

dokonanych przez ciała Rady Europy oraz ich doświadczenia w międzynarodowej 

koordynacji walki z dopingiem. Ponadto zalecono rozszerzenie zasobów Grupy 

Monitorującej ustanowionej do Konwencji Antydopingowej, aby wzmocnić jej efektywność 

oraz przekonanie krajów członkowskich Rady Europy do ratyfikowania konwencji 

antydopingowej spośród tych, które jeszcze tego nie zrobiły oraz zaproszenie innych krajów 

świata do przystąpienia do niej. Uwzględniono też zalecenie zapewnienia systemu kar dla 

osób, które popełniły kiedykolwiek przestępstwo dopingowe, poprawy ochrony młodych 

sportowców przed pokusami dopingowymi poprzez uświadamianie im negatywnych 

konsekwencji zdrowotnych stosowania dopingu, zapewnienia, że międzynarodowe 

organizacje walczące z handlem narkotykami mają także w swojej gestii walkę 

z dopingiem598. Zgromadzenie Parlamentarne wydało także Opinię w sprawie szkicu 

dodatkowego protokołu do Konwencji Antydopingowej, którego celem było wzmocnienie 

walki z dopingiem poprzez uznanie przez państwa członkowskie kontroli dopingowych na 

ich terytorium u sportowców z innych państw – stron Konwencji, bez podpisywania innych 

bilateralnych porozumień, z poszanowaniem kompetencji WADA do działań na terytorium 

krajów członkowskich Rady Europy, które przystąpiły do Konwencji. W Opinii znalazło się 

także nakłonienie wszystkich państw – stron Konwencji Antydopingowej do podpisu 

protokołu dodatkowego, gdy tylko będzie on otwarty do podpisu599.  

W 2015 roku Zgromadzenie Parlamentarne wydało Rezolucję dotyczącą ponownego 

przemyślenia strategii antydopingowej. Wyrażono w niej zadowolenie z pozytywnego 

wpływu Rady Europy na Światowego Kodeksu Antydopingowego i jej aktywnej roli 

w Światowej Agencji Antydopingowej. W Rezolucji zawarto jednak ubolewanie nad 

 
598 Zob. Parliamentary Assebly Recommendation 1464 (2000) Doping in sport.  
599 Zob. Parliamentary Assembly Opinion 238 (2002) Draft additional protocol to the Anti-Doping Convention.  
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faktem, że rozwój nowych substancji antydopingowych wydaje się być o krok przed 

wykrywaniem ich, a dodatkowo doping ma niemały udział w sporcie młodych oraz 

amatorskim. Zgromadzenie wyraziło swoje zaniepokojenie ryzykiem zdrowia publicznego, 

które rodzi doping oraz faktem, że handel dopingiem pozwala się wzbogacić organizacjom 

przestępczym. Podkreślono, że praca prewencyjna z młodocianymi oraz półprofesjonalnymi 

sportowcami oraz walka z handlem środkami dopingującymi powinny być priorytetami 

strategii antydopingowej. Sugestie Zgromadzenia wobec państw członkowskich zostały 

podzielone na kilka aspektów. Pierwszy z nich rekomendował harmonizację narodowej 

legislacji mając na uwadze potrzebę ujednolicenia imperatywów chroniących prawa 

sportowców z efektywnością środków kontroli oraz oskarżenia i sankcjonowania 

przestępstw dopingowych. W spełnieniu tego pomóc miało rozszerzenie źródeł śledczych 

podległych siłom policyjnym przeznaczonych do walki z dopingiem oraz danie narodowym 

organizacjom antydopingowym uprawnienie do przeprowadzania niespodziewanych 

kontroli dopingowych w sporcie amatorskim i półprofesjonalnym oraz przeprowadzanie 

kontroli nie tylko wśród sportowców, ale także ich sztabu pomocniczego. Innym obszarem 

zaleceń było wzmocnienie koordynacji działań oraz wymiany informacji pomiędzy 

państwami członkowskimi w zakresie ich antydopingowych poczynań oraz ratyfikowanie 

Konwencji Rady Europy o fałszowaniu produktów medycznych i podobnych 

przestępstwach stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego600. Innym obszarem 

sugestii było przyjęcie narodowych programów prewencji dopingowej, a konkretnie 

podniesienie świadomości na temat dopingu na wszystkich poziomach edukacji narodowej, 

utworzenie centrów monitoringu zdarzeń powiązanych z dopingiem, utworzenie placówek 

mentoringu na szczeblu regionalnym i lokalnym z kompetentnym w kwestii antydopingu 

personelem z zadaniami ulepszania działań prewencyjnych w lokalnych klubach 

sportowych oraz podnoszenia świadomości lekarzy, farmaceutów oraz innych osób 

związanych z aktywnością sportową w zakresie antydopingu. Innym adresatem sugestii były 

narodowe i międzynarodowe związki oraz federacje sportowe. Zachęcano, aby poddawać 

kontrolom dopingowym sportowców, którzy nie wygrali danych zawodów, ułatwić 

gromadzenie informacji wśród władz policyjnych oraz narodowych ciał antydopingowych, 

uruchomić numery telefonów dla informatorów, brać pod uwagę kalendarz zawodów 

sportowych uwzględniając przemęczenie sportowców oaz możliwe określenie maksymalnej 

liczby startów w zawodach w danym odstępie czasu, podejmować działania w szkołach 

 
600 Por. Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving 

threats to public health (CETS No. 211). 
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celem podniesienia świadomości o ryzyku stosowania dopingu oraz szacunku dla wartości 

sportowych oraz etyki sportowej601.  

Zgromadzenie Parlamentarne wydało także rezolucję pn. Sport dla wszystkich: most 

do równości, integracji oraz włączenia społecznego. Nie traktuje ona bezpośrednio 

o zasadach uczciwej rywalizacji sportowej, jednak wyraża troskę o wartości, które mogą być 

znakomicie uwypuklone poprzez sport, jak równość, solidarność, powszechna dostępność 

dla każdego, gdyż Zgromadzenie wyraziło obawę, że idea sportu dla wszystkich nie jest 

jeszcze rzeczywistością. Rezolucja ta eksponuje stanowisko większego promowania oraz 

powszechności sportu kobiet oraz roli kobiet w sporcie, sportu osób niepełnosprawnych, 

sportu młodzieżowego. Warto zauważyć, że w omawianej rezolucji Zgromadzenie 

Parlamentarne zwróciło uwagę na aktualne problemy Starego Kontynentu, których – 

przynajmniej częściowe – rozwiązanie w wymiarze społecznym upatrywano w sporcie. 

Chodzi tutaj o wytyczne dla krajów członkowskich prowadzenia krajowej polityki sportowej 

dającej sposobność osiągnięcia innych celów społecznych, jak np. przyjęcie oraz integracja 

migrantów602. 

Rezolucja w sprawie dobrego zarządzania i etyki w sporcie przyjęta przez 

Zgromadzenie Parlamentarne pokazywała świadomość organów Rady Europy, że 

globalizacja sportu, wysokie apanaże oraz trudne do kontrolowania względy finansowe 

narażają na szwank etykę sportu i powodują ryzyko czynów przestępczych. Załącznik 

do rezolucji wyraźnie zaznacza, że zawarte w nim wytyczne odnoszą się do innych kwestii 

niż doping, ustawianie meczów sportowych oraz innych problemów sportu podjętych przez 

Zgromadzenie w innych dokumentach. W tej rezolucji Zgromadzenie skupiło się na 

aspekcie reguły finansowego fair play, transparentności finansowej organizacji sportowych, 

ochronie młodych sportowców, walce z korupcją i prywatnymi interesami w instytucjach 

sportowych603. Innym istotnym – pośrednio odnoszącym się do uczciwej rywalizacji 

sportowej – dokumentem Zgromadzenia Parlamentarnego, lecz mającym w głównej mierze 

charakter deskryptywny pożądanego funkcjonowania sportu, bez detalicznego jego opisu, 

jest rezolucja w sprawie potrzeby utrzymania Europejskiego Modelu Sportu604, która 

uzupełnia dorobek Zgromadzenia Parlamentarnego w zakresie szeroko rozumianego 

funkcjonowania przemysłu sportowego.  

 
601 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 2080 (2015) Rethinking the anti-doping strategy.  
602 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 2131 (2016) Sport for all: a bridge to equality, integration and 

social inclusion.  
603 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 1875 (2012) Good governance and ethics in sport.  
604 Por. Parliamentary Assembly Resolution 1602 (2008) The need to preserve the European Sport Model.  



147 

 

Podobnie, w sposób pośredni do etyki sportu i wartości za nią idących odwołuje się 

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych. Wydał on rezolucję605 i zalecenie606 w sprawie 

roli władz lokalnych i regionalnych w zapobieganiu przemocy w sporcie, szczególnie 

podczas meczów piłki nożnej oraz rezolucję607 i zalecenie608 w sprawie integracji poprzez 

sport. Innym przykładem promowania przez Radę Europy najwyższych wartości sportu jest 

Deklaracja w sprawie sportu, tolerancji i fair play609, która zachęca organizacje rządowe 

i pozarządowe do komunikowania swoich doświadczeń w upowszechnianiu tolerancji, 

zwraca uwagę, że gwiazdy świata sportu powinny wykorzystać swoją rozpoznawalność 

i autorytet celem promowania tolerancji oraz fair play, a także dostrzega niebagatelną rolę 

mediów w eksponowaniu wydarzeń służących propagowaniu tolerancji i fair play610. 

  

 
605 Por. The Congress of Local and Regional Authorities Resolution 172 (2004) on the prevention of violence 

in sport, in particular at football matches: the role of local and regional authorities. 
606 Por. The Congress of Local and Regional Authorities Recommendation 144 (2004) on the prevention of 

violence in sport, in particular at football matches: the role of local and regional authorities. 
607 Por. The Congress of Local and Regional Authorities Resolution 250 (2008) Integration through sport.   
608 Por. The Congress of Local and Regional Authorities Resolution 233 (2008) Integration through sport. 
609 Por. Declaration on Sport, Tolerance and Fair Play, Council of Europe 1996. 
610 Zob. Działalność Rady Europy w dziedzinie sportu, red. H. Machińska,  Ośrodek Informacji i Dokumentacji 

Rady Europy Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1998, s. 48-53. 
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Rozdział 4: Wdrażanie standardów Rady Europy dotyczących uczciwej rywalizacji 

sportowej w państwach członkowskich 

4.1. Procedura akcesyjna 

Procedura akcesyjna polega na akceptacji systemu aksjologicznego Rady Europy, co 

jest warunkiem członkostwa w tej organizacji i odbywa się ona przed wstąpieniem danego 

państwa w jej szeregi. Upodobnienie się systemów ustrojowych państw członkowskich 

Rady Europy do jej standardów może mieć wyłącznie wymiar wewnętrzny tj. wolicjonalny. 

Objawia się to przez chęć danego kraju do ujednolicenia swoich standardów ze standardami 

Rady Europy, która nie ma możliwości zewnętrznego nacisku i implementacji swoich 

standardów państwu, które nie wyraża na to swojej zgody611. Wartości Rady Europy 

uwidaczniają się tutaj w sposób pośredni. Nie odnotowano żadnych wskazań z zakresu 

standardów uczciwej rywalizacji sportowej, które byłyby liniowo połączone z procedurą 

akcesyjną. Należy tutaj poszukać związków o charakterze pośrednim. I te faktycznie są 

zauważalne. Wiele wtórnych rekomendacji wydanych przez Radę Europy ma swoje źródło 

w jej systemie aksjologicznym, przez co niejako zawiera się on w poszczególnych 

wymiarach obrazu sportu według Rady Europy. Warto zatem prześledzić te kolokacje.  

Na przestrzeni czterech ostatnich dekad Rada Europy niestrudzenie pracowała nad 

promowaniem wartości sportu oraz walką z zagrożeniami, którym sport musi stawiać czoła 

na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Pozostaje to w jednej linii z misją 

Rady, czyli podtrzymywaniem demokracji, praw człowieka oraz praworządności. Nie ma 

wątpliwości, że Europa ma swoją rolę do odegrania w odbudowie i utrzymaniu integralności 

sportu, który powinien być etyczny, inkluzywny i bezpieczny – od poziomu lokalnego 

amatorstwa do międzynarodowej elity. Rada Europy korzysta z dekad swojego 

doświadczenia we wzmacnianiu jedności państw także na tym polu612.  

Poszanowanie zasady autonomii sportu nie budzi żadnych wątpliwości, aczkolwiek 

mogą występować pewne konflikty pomiędzy prawem sportowym a prawem 

obowiązującym w danym państwie. Temat ten podniosło Rozszerzone Częściowe 

Porozumienie ws. Sportu, które zorganizowało dwa wydarzenia, aby unaocznić możliwe 

ryzyko wystąpienia takiego konfliktu i zapobieganie mu na szczeblu krajowym. Pierwszym 

z nich było Seminarium nt. sądownictwa sportowego i praw człowieka, które odbyło się  

14 lutego 2013 roku. Skupiało się ono na koegzystencji systemów dyscyplinarnych w ruchu 

 
611 Zob. J. Jaskiernia, Funkcje Konstytucji RP w dobie…, jw., s. 247. 
612 Zob. Ethical sport, Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/sport/ethical-sport [data dostępu: 

10.06.2021].  

https://www.coe.int/en/web/sport/ethical-sport
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sportowym oraz prawa publicznego. Niektóre bowiem regulacje sportowe nie stały 

w zgodzie z prawami człowieka (np. przetwarzanie danych osobowych do celów kontroli 

antydopingowej). Ponadto zwrócono uwagę podczas Seminarium na trudności 

w ustanowieniu współpracy pomiędzy sportowymi władzami dyscyplinarnymi oraz 

publicznymi sądowymi, gdyż istnieją sprawy, które są adresowane do obu systemów 

sądowych jak na przykład te dotyczące korupcji w sporcie oraz ustawiania wyników 

meczów. Celem Seminarium było ustanowienie dialogu w tych kwestiach pomiędzy 

specjalistami z zakresu mechanizmów ochrony praw człowieka, w szczególności 

z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ekspertów od mechanizmów arbitrażu 

sportowego, głównie z Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Drugim wydarzeniem był 

Okrągły Stół o sportowym i państwowym arbitrażu. Jego celem była wymiana poglądów 

pomiędzy poszczególnymi członkami Porozumienia nt. koordynowania dyscyplinarnych 

procedur i uporządkowania różnic pomiędzy procedurami arbitrażu sportowego a praktyką 

systemów sprawiedliwości poszczególnych krajów613. Epilogiem tych dwóch wydarzeń 

było wydanie dwóch opracowań w postaci przewodników po dobrych praktykach w tym 

zakresie614.  

Warto podkreślić także przywiązanie RE do zasady autonomii sportu, dzięki której 

sportowe organizacje same wybierają swoje władze w sposób demokratyczny, używają 

funduszy do osiągnięcia zamierzonych celów oraz prowadzą działalność bez zewnętrznych 

nacisków i ograniczeń615. Podobnie RE duży priorytet nadaje kwestiom ochrony młodych 

sportowców od zagrożeń związanych z przemieszczaniem się616, czy dążenia do równości 

płci w sporcie617. Tutaj należy wskazać na pracę Rozszerzonego Częściowego Porozumienia 

ws. Sportu w kwestii równości płci oraz różnorodności w sporcie, która odgrywa istotną rolę 

w promowaniu idei fair play618. Pomimo postępu, który dokonał się w zakresie równości 

 
613 Zob. Sport & Human rights, Council of Europe.  https://www.coe.int/en/web/sport/sport-human-rights [data 

dostępu: 10.06.2021].  
614 Por. P. Cornu, S. Robert-Cuendet, L. Vidal, Human rights protection in Europe in the context of sports 

organisations' disciplinary and arbitration procedures - Good practice handbook No. 5, Council of Europe 

2018; P. Cornu, S. Cuendet, L. Vidal, Disciplinary and arbitration procedures of the sport movement - Good 

practice handbook No. 6, Council of Europe 2017. 
615 Zob. Recommendation CM/Rec (2011) 3 of the Committee of Ministers to member states on the principle 

of autonomy of sport in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 2 February 2011 at the 1104th 

meeting of the Ministers’ Deputies).  
616 Por. Recommendation CM/Rec (2012) 10 of the Committee of Ministers to member States on the protection 

of child and young athletes from dangers associated with migration (Adopted by the Committee of Ministers 

on 19 September 2012 at the 1151st meeting of the Ministers’ Deputies). 
617 Zob. Recommendation CM/Rec (2015) 2 of the Committee of Ministers to member States on gender 

mainstreaming in sport (Adopted by the Committee of Ministers on 21 January 2015 at the 1217th meeting of 

the Ministers’ Deputies). 
618 Zob. Tackling corruption in sport, Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/sport/tackling-

corruption-in-sport [data dostępu: 10.06.2021].  

https://www.coe.int/en/web/sport/sport-human-rights
https://www.coe.int/en/web/sport/tackling-corruption-in-sport
https://www.coe.int/en/web/sport/tackling-corruption-in-sport
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płci w sporcie oraz istniejących standardów na szczeblu regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym619, wciąż zauważalne są różnice w możliwościach uczestnictwa 

w aktywnościach sportowych wśród kobiet i mężczyzn. Dotyczy to takich obszarów jak 

dostęp do sportu, edukacja i aktywność fizyczna, udział w ciałach decyzyjnych ws. sportu, 

dostęp do finansów, zaangażowanie mediów w sport kobiecy, przemoc z uwagi na płeć620. 

Innym z pośrednich przejawów standardów uczciwej rywalizacji sportowej na różnych 

szczeblach propagowanych przez Rozszerzone Częściowe Porozumienie ws. Sportu jest 

promowanie różnorodności. Prawa i wolności wszystkich obywateli państw członkowskich 

Rady Europy włącznie z zakazem dyskryminacji są zakorzenione w Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka, na bazie której uformowały się ramy działalności Rady Europy 

w dziedzinie sportu. Upowszechnia się to poprzez organizowanie wydarzeń oraz 

inicjowanie projektów powiązanych z tematyką równości płci, rasy, narodowości, a nie 

mniej istotnym aspektem tych inicjatyw jest obszar zdolności fizycznych oraz 

intelektualnych czy sportu migrantów oraz więźniów621.  

Rada Europy przeciwdziała nadużyciom seksualnym wobec dzieci w sporcie, który 

powinien przynosić radość, kształtować zdrowe nawyki wśród najmłodszych, podnosić 

samoocenę i tworzyć poczucie przynależności. Poprzez sport dzieci nabywają istotnych 

zdolności i umiejętności życiowych622. „Zacznijmy rozmawiać” to wezwanie ruchu 

sportowego oraz władz publicznych przez Radę Europy do działania celem zastopowania 

wykorzystywania seksualnego dzieci w sporcie, który w samej swej istocie posiada kilka 

czynników ryzyka wystąpienia takich nadużyć. Wyróżnić można tutaj wyższy poziom 

tolerancji w sporcie wobec przemocy fizycznej, potrzebę zaistnienia kontaktu fizycznego, 

autorytarne przywództwo, tolerowanie nieodpowiednich zachowań seksualnych, 

akceptowanie dyskryminacji oraz nierówności płci, występowanie sytuacji wysokiego 

ryzyka w przebieralniach, podczas wspólnych przejazdów lub kilkudniowych wyjazdów. 

Od rządów państw oczekuje się wzmocnienia prawa w tym zakresie zgodnie 

z postanowieniami Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 

wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych623. Odnosi się ona 

 
619 Por. C. Talleu, Gender equality in sports. Handbook on good practices, Enlarged Partial Agreement on 

Sport, Council of Europe.   
620 Zob. Gender equality and gender mainstreaming, Council of Europe. 

https://www.coe.int/en/web/sport/gender-equality-and-gender-mainstreaming [data dostępu: 10.06.2021].  
621 Zob. Inclusive sport, Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/sport/inclusive-sport [data dostępu: 

10.06.2021].  
622 Zob. Stop sexual abuse of children in sport, Enlarged Partial Agreement on Sport, Council of Europe.  

https://rm.coe.int/web-version-of-the-start-to-talk-postcard/16807a6971 [data dostępu: 05.06.2021].  
623 Zob. Dz.U. 2015 poz. 608. 

https://www.coe.int/en/web/sport/gender-equality-and-gender-mainstreaming
https://www.coe.int/en/web/sport/inclusive-sport
https://rm.coe.int/web-version-of-the-start-to-talk-postcard/16807a6971
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do tego zjawiska istniejącego także w świecie sportu, a ratyfikowało ją już 47 państw. Inne 

pożądane postawy wśród przedstawicieli świata sportu to promowanie polityki zero 

tolerancji wobec przemocy, szkolenia trenerów w zakresie zapobiegania i wykrywania 

nadużyć. Ze strony zaś rodziców dziecka wymaga się poszerzania wiedzy nt. 

wykorzystywania seksualnego dzieci, żeby wiedzieć jak ograniczać takowe ryzyko, dialog 

z dziećmi i upewnianie się, że dzieci będą chciały rozmawiać ze swoimi rodzicami na trudne 

tematy. Rada Europy, poprzez Rozszerzone Porozumienie Częściowe ws. Sportu, tworzy 

platformy współpracy pomiędzy władzami publicznymi, ruchem sportowym, agencjami 

ochrony dzieci, Unią Europejską oraz innymi międzynarodowymi organizacjami, co 

pomaga wzmocnić krajowe legislacje, stworzyć strategie ochrony dzieci w sporcie, 

rozpowszechniać wiedzę z ekspertyz poprzez zapewnianie dostępu do badań i sieci 

ekspertów624. 

Dokumentem pośrednio odnoszącym się do sportu, którego nie sposób w tym 

miejscu pominąć, jest zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie ulepszenia wychowania 

fizycznego i sportu dla dzieci i młodzieży we wszystkich krajach europejskich. Zwraca się 

w nim uwagę na poprawę aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, promowanie 

aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poza lekcjami wychowania fizycznego 

w szkole oraz pracę w kierunku skoordynowanej strategii zdrowotnej dla dzieci 

i młodzieży625.  

 

4.2. Procedura monitoringowa 

Procedura monitoringowa rozpoczyna się po upływie sześciu miesięcy od momentu 

dołączenia danego kraju do Rady Europy. Wyjątek tutaj stanowiły tylko republiki 

zakaukaskie, gdy uruchomiono tę procedurę od razu po wstąpieniu tych państw w szeregi 

Rady Europy. Monitoring zarówno Zgromadzenia Parlamentarnego, jak i Komitetu 

Ministrów Rady Europy określa się mianem monitoringu politycznego. w momencie, gdy 

nadszedł czas dla danego państwa na otwarcie procedury monitoringowej Zgromadzenie 

rutynowo rozpoczyna analizę wypełnienia faktycznych zobowiązań przez rząd tego kraju. 

Natomiast dla monitoringowej działalności Komitetu Ministrów charakterystyczne jest 

wzięcie na tapetę nie konkretnego kraju, lecz konkretnego tematu lub problematycznego 

 
624 Zob. Start to talk, Enlarged Partial Agreement on Sport, Council of Europe. 

https://rm.coe.int/3-volet-flyer-promoting-the-start-to-talk-initiative/1680799c4a [data dostępu: 05.06.2021]. 
625 Zob. Recommendation Rec (2003) 6 of the Committee of Ministers to member states on improving physical 

education and sport for children and young people in all European countries (Adopted by the Committee of 

Ministers on 30 April 2003 at the 838th meeting of the Ministers’ Deputies). 

https://rm.coe.int/3-volet-flyer-promoting-the-start-to-talk-initiative/1680799c4a
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obszaru i następnie eksploracja pod tym kątem stanu rzeczywistego we wszystkich krajach 

przynależących do Rady Europy. Obszar tematyczny monitoringu prowadzonego przez 

Komitet Ministrów musi być jednak odmienny od tych, wobec których jest już prowadzony 

monitoring oraz powinien uwzględniać zasadę subsydiarności. Zauważa się także 

komplementarny charakter specyfiki monitoringu Komitetu Ministrów i Zgromadzenia 

Parlamentarnego. Nie można także nie dostrzegać kluczowych aparatów kontrolnych 

utworzonych na kanwie danych konwencji626. Historia udowodniła, że procedura 

monitoringowa przyczyniła się do ważnych zmian na tle polityczno-ustrojowym w krajach 

przynależących do Rady Europy. Warto pamiętać, że koniec tej procedury zwykle oznacza 

początek tzw. „dialogu postmonitoringowego”. Na tym etapie bada się, czy zagadnienia 

mniejszego kalibru, które nie zostały spełnione wcześniej, doczekały się swojej realizacji. 

Ogromne znaczenie procedury monitoringowej stało się naturalną konsekwencją przyjęcia 

niemal wszystkich państw europejskich w szeregi Rady Europy (wyjątek stanowią tutaj 

Białoruś, Kosowo oraz Stolica Apostolska). Wówczas wektor efektywności ochrony praw 

człowieka przesunął się z procedury akcesyjnej na monitoringową. Dlatego też – co 

naturalne – podjęto próby usystematyzowania funkcjonowania procedury monitoringowej, 

celem wyeliminowania z niej wszelkich nieprecyzyjnych postanowień. Dzięki temu 

minimalizuje się ryzyko nadwyrężenia jej efektywności627. Pozytywne przejście procedury 

monitoringowej może być oznaką dobrze ukształtowanej kultury politycznej w danym kraju, 

o czym szeroko pisał Grzegorz Piwnicki628. 

Nieodzowną częścią tej procedury są wizyty monitoringowe w państwach, które 

przyjęły daną konwencję. Warto zatem nieco bliżej przyjrzeć się praktyce tych wizyt. 

Odnosi się ona do kilku dokumentów Rady Europy związanych ze sportem, lecz dla potrzeb 

niniejszego opracowania kluczowe znaczenie ma monitoring standardów ustanowionych 

przez Konwencję Antydopingową. Co prawda Europejska Konwencja przeciwko 

manipulacji wynikami sportowymi została otwarta do podpisu we wrześniu 2014 roku, ale 

w momencie publikowania dokumentu z procedurami wizyt monitoringowych, tj. styczeń 

2017 roku, nie weszła ona jeszcze w życie. Monitoring spełnienia międzynarodowych 

standardów przez państwa członkowskie jest relewantny dla prac Rady Europy, która 

ustanowiła różne jego systemy, żeby wypełnić to zadanie. Niektóre traktaty czy umowy 

 
626 Zob. S.A. Paruch, Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 163-165. 
627 Zob. J. Jaskiernia, Znaczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy we wspieraniu demokracji 

w państwach członkowskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 2, s. 15. 
628 Por. G. Piwnicki, Kultura polityczna kadry marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w procesie 

współczesnych przemian ustrojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005. 
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zapewniają swoje mechanizmy monitoringowe, w których mogą uczestniczyć ciała sądowe, 

niezależne grupy ekspertów, reprezentanci państw-stron umowy. Monitoring może 

przybierać różne kształty i formy. Mogą to być kolejne wizyty we wszystkich krajach-

stronach, raporty przygotowywane przez rządy państw czy nawet niezapowiedziane 

wizytacje w sytuacjach kryzysowych. Pryncypialną rolą ciała monitorującego jest 

upewnienie się czy istnieje harmonia pomiędzy prawem i praktyką obowiązującą w danym 

państwie a standardami i wymogami Rady Europy. Wiele ciał monitorujących służy 

państwom radą, asystą i wskazówkami, co może być szczególnie pomocne krajom mającym 

spore trudności w wypełnieniu ich obowiązków. W strukturze sportowych standardów Rady 

Europy główną intencją monitoringu jest wsparcie zainteresowanych państw w rozwoju ich 

polityki i praktyki, pozostając w zgodności ze standardami międzynarodowymi. Powinno to 

także ułatwiać współpracę międzynarodową oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

krajami. Wizyty monitoringowe mogą skupiać się na generalnym wymiarze konwencji, 

konkretnym artykule lub zagadnieniu będącym problematycznym dla kraju gospodarza 

wizytacji629. Państwo gospodarz audytu powinno przygotować raport na co najmniej sześć 

tygodni przed jej rozpoczęciem informujący o systemie sportu i jego strukturze w tym kraju. 

Celem tego raportu jest powiadomienie zespołu wizytującego o organizacji sportu 

w państwie oraz o tym jak implementowana jest dana konwencja i jej sugestie. Delegacja 

monitorująca licząca – w zależności od potrzeb – od trzech do sześciu członków  

(z uwzględnieniem równowagi płci) odbywa spotkania ze stosownymi władzami organizacji 

sportowych, a także odwiedza stosowne podmioty jak ministerstwa, organizacje sportowe. 

Całość wizyty oscyluje od dwóch do czterech dni. Delegacji w czasie wizyty nie powinni 

towarzyszyć przedstawiciele mediów, choć rekomenduje się zorganizowanie konferencji 

prasowej na koniec wizyty celem wyeksponowania pracy wykonanej przez Radę Europy 

oraz przybliżenia szczegółów wizyty. Konkluzje z wizyty zostaną zawarte w końcowym 

raporcie, który powinien zawierać opis faktów, analizę obecnej sytuacji, zalecenia 

do dalszego rozwoju polityki krajowej w poddawanym analizie zakresie. Dodatkowo 

w raporcie władze państwa wizytowanego powinny przedstawić plan działania z informacją 

jak zostaną wcielone w życie zalecenia sformułowane w toku wizyty. Po przyjęciu raportu 

przez stosowny Komitet, zostaje on upubliczniony na stronie internetowej Rady Europy. 

W przeciągu trzech lat po publikacji raportu końcowego wizytowane państwo powinno 

dostarczyć raport z kontynuacji działań po wizytacji prezentując podjęte w tym okresie 

 
629 Zob. Compliance with Commitments (CwC) project Procedural Guidelines, Secretariat General, Directorate 

General II: Democracy, Directorate of human dignity and equality, Strasbourg 13 January 2017, Council of 

Europe. 
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inicjatywy. Jeśli jednak dane ciało statutowe uzna, że dane państwo – pomimo wysiłków – 

nie spełnia standardów, może ta informacja zostać przekazana do Komitetu Ministrów Rady 

Europy do dalszego rozpatrywania. Zaznacza się, że projekt zgodności przepisów 

z zobowiązaniami w danych państwach w sektorze sportowym powinien być regularnie 

koordynowany z innymi międzynarodowymi partnerami, mając na horyzoncie promowanie 

synergii i unikanie duplikacji działań630. 

W specyfikacji wizyt poświęconych zgodności prawa danego państwa z postanowie-

niami Konwencji Antydopingowej istnieje kilka charakterystycznych szczegółów. Raport 

krajowy przed rozpoczęciem wizytacji powinien zawierać wyszczególnienie takich 

elementów jak przegląd krajowej prawnej struktury sportu, streszczenie aktów prawnych  

w zakresie antydopingu, opis statusu prawnego narodowej agencji antydopingowej, aktualną 

sytuację krajową w kontekście wypełnienia zobowiązań Konwencji Antydopingowej Rady 

Europy. Dodatkowo przed wizytą zalecane jest spotkanie członków sztabu ekspertów między 

sobą oraz całej ich grupy z autorami krajowego raportu, będącego punktem wyjścia do 

wizytacji. W jej trakcie należy wziąć pod uwagę spotkania krajowymi interesariuszami np.: 

ministrem sportu, parlamentarnymi komitetami sportowymi, ciałami odpowiedzialnymi za 

nadzór implementacji Konwencji Antydopingowej, szefostwem krajowej agencji antydo-

pingowej, przedstawicielami akredytowanego przez WADA laboratorium kontroli dopingo-

wej, przedstawicielami środowisk akademickich i oświatowych, przedstawicielami 

ministerstwa zdrowia, Narodowym Komitetem Olimpijskim, oficjelami, trenerami, 

najlepszymi sportowcami, młodymi atletami z krajowych federacji sportowych. Przewidziane 

powinny być również spotkania wewnątrz członków zespołu ekspertów celem dyskusji nad 

konkluzjami i następnymi krokami do podjęcia oraz spotkania zespołu ekspertów 

z krajowymi władzami celem przedstawienia wniosków z wizytacji. Co więcej WADA 

powinna zostać poinformowana o odbywającej się wizycie, jej celach i konkluzjach631. 

Zespół Kontrolny Konwencji przeciwko manipulacji wyników sportowych jest 

gwarantem miarodajnej interpretacji jej postanowień. Ustanowienie Zespołu Kontrolnego 

Konwencji do monitoringu jej implementacji zapewni instytucjonalną podstawę oraz 

trwałość polityczną procesowi wdrażania postanowień Konwencji. Tylko kraje, które 

ratyfikują Konwencję będą miały prawo głosu, będą mogły wpływać na zakres aktywności 

w ramach Konwencji, włącznie z ustanawianiem standardów, zaleceń, wskazówek632. 

 
630 Tamże.  
631 Tamże. 
632 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions–Macolin Convention (CETS n°215): 

Panorama, Directorate General of Democracy, Directorate of anti-discrimination Children’s Rights and Sport 

values Department Sport Conventions Division, Strasbourg, 25 May 2020, Council of Europe.  



155 

 

Działania Komitetu monitoringowego tej Konwencji, ze względu na krótki odcinek czasu 

od momentu wejścia w życie Konwencji, nie koncentrowały się dotychczas na monitoringu 

implementacji jej postanowień. Aktywność Komitetu zostanie scharakteryzowana 

w podrozdziale 4.5.  

Sport przynosi kluczowy wkład w promocję rdzennych wartości Rady Europy: 

demokracji, praw człowieka, rządów prawa. Z tego względu Rada Europy podejmuje działania 

mające na celu redukcję negatywnych przejawów sportu np. dopingu. Zwraca także uwagę na 

promowanie dobrego zarządzania sportem, w którym kładzie się nacisk m.in. na równość płci 

czy brak tolerancji dla korupcji. Zresztą ochrona praw człowieka w obszarze sportu i brak 

zgody na korupcję w sporcie to także przedmioty rezolucji przyjętych przez ministrów 

odpowiedzialnych za sport państw Rady Europy na ich 15. Konferencji w Tbilisi 16 

października 2018 roku. Istotne znaczenie ma także Międzynarodowa Deklaracja ws. Praw 

Człowieka i Sportu, która, poprzez rosnący udział sportu w promowaniu tolerancji i szacunku, 

widzi możliwość postrzegania aktywności fizycznej i sportu jako fundamentalnego prawa 

każdego człowieka oraz zapewnienia pełnego respektowania praworządności 

w aktywnościach sportowych włączając w to dostęp do sądownictwa i uczciwego procesu 

zgodnie ze standardami praw człowieka oraz wdrażania tych standardów w sporcie i poprzez 

sport633. W ostatnich raportach Zgromadzenia Parlamentarnego dotyczących rozwoju 

i przebiegu procedury monitoringowej w danym roku kalendarzowym możemy znaleźć 

symboliczne odwołania do dziedziny sportu. Najczęściej jest to informacja, że dane państwo 

podpisało lub ratyfikowało poszczególne konwencje (w tym te dotyczące sportu)634.  

Z powyższych rozważań można wysnuć wniosek, że Rada Europy korzysta 

z ustanowionej przez siebie metodyki monitoringowej dotyczących konkretnych materii 

w dziedzinie sportu. Inną kwestią pozostaje wątek wielu pośrednich związków wartości Rady 

Europy zbieżnych z wartościami ruchu sportowego. Wszak postanowienia braku 

dyskryminacji np. na tle rasowym czy płciowym, zasady równych szans czy też rządów prawa 

z powodzeniem odnajdziemy na firmamencie prawd, którym hołdują tak Rada Europy, jak 

i światowy sport. 

 

 
633 Zob. 15th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Sport, Final Resolutions and the 

Tbilisi Declaration, Tbilisi, Georgia 16 October 2018. 
634 Por. Parliamentary Assembly, The progress of the Assembly's monitoring procedure (January-December 2019). 
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4.3. Mechanizm kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

W ostatnich latach Europejski Trybunał Praw Człowieka zaznaczał swoją obecność 

w życiu świata sportu635. Zmiany przepisów sportowych oraz ewolucja kontekstu osadzenia 

roli sportu w życiu społeczeństw spowodowały, że Trybunał rozstrzygał sprawy 

o wielorakim podłożu sportowym, uwzględniając przy tym wątek uczciwej rywalizacji 

sportowej w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Na potrzeby niniejszej pracy szczególnie interesującym przykładem takiej sytuacji 

jest sprawa McVicar przeciwko Wielkiej Brytanii636. Artykuł dziennikarza Johna Rogera 

McVicara został zamieszczony w jednej z gazet. Zawierał on sugestię, że Linford Christie – 

rozpoznawalny biegacz – stosował doping. Dziennikarzowi został wytoczony proces 

o zniesławienie. Wnioski dziennikarza o przesłuchanie świadków mających potwierdzić 

jego wersję wydarzeń zawierały wady, prawdopodobnie dlatego, że napisał je sam 

oskarżony bez pomocy adwokata. Zrewidowane przez pełnomocnika pisma trafiły do sądu 

zbyt późno, dlatego nie dopuszczono ich do sprawy, ze względu na to, że mogłoby to 

negatywnie odbić się na sytuacji procesowej powoda. Sąd apelacyjny zezwolił później na 

przesłuchanie zaledwie jednego świadka, a finalnie Sąd Wyższy uznał McVicara za winnego 

zarzucanego mu czynu. W postępowaniu przed Trybunałem McVicar zarzucił Wielkiej 

Brytanii złamanie art. 10 oraz art. 6 ust. 1 Konwencji. Uznawał, że legislacyjnie określony 

w Wielkiej Brytanii brak pomocy prawnej w sprawach dotyczących zniesławienia stanowił 

pogwałcenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. Trybunał orzekł, że skarżący – 

pomimo braku pomocy prawnej – miał sposobność do obrony, a także zaznaczył, że 

odmowa przyjęcia wniosków o dopuszczenie na świadka osób wskazanych przez 

skarżącego była efektem gruntownej analizy korzyści obu stron sporu, a nie 

fundamentalistycznego trzymania się reguł formalnych, czego przykładem mogło być 

dopuszczenie do zeznań jednego świadka spośród powołanych przez oskarżonego. 

Wskazano także, że działania sprawdzające prawdziwość tez zawartych w artykule były 

spóźnione i rozpoczęły się dopiero po zainicjowaniu postępowania o zniesławienie 

przeciwko dziennikarzowi. W rezultacie Trybunał podjął jednogłośną decyzję o braku 

uchybień w kwestii pogwałcenia art. 10 oraz art. 6 ust. 1. Konwencji637.  

 
635 Por. Annual Report 2018, European Court of Human Rights, Council of Europe – European Court 

of Human Rights, 2019. 
636 Zob. Wyrok ETPC z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie Mc Vicar v. United Kingdom, skarga nr 46311/99. 
637 Zob. I.C. Kamiński, Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w Strasburgu, wyd. Zakamycze, Kraków 2006, s. 208-216. 
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Na wyjątkową uwagę zasługuje jednak także kilka innych wyroków Trybunału. 

Sprawa Fédération Nationale des Syndicats Sportifs (FNASS) – Krajowa Federacja 

Stowarzyszeń i Związków Sportowych – i inni przeciwko Francji dotyczyła wymogu 

stawianego wybranym grupom sportowców do wskazywania ich miejsca pobytu na potrzeby 

niezapowiedzianej kontroli antydopingowej. Strona skarżąca, pięć francuskich organizacji, 

które zrzeszały sportowców reprezentujących różne dyscypliny sportu oraz kolarka Jeannie 

Longo, twierdziła, że mechanizm wymagający od sportowców kwartalnej informacji o ich 

miejscu przebywania oraz wskazanie w każdym dniu okresu sześćdziesięciu minut, w czasie 

których będą dostępni do kontroli, a zatem dostosowany przez francuskie prawo do 

Światowego Kodeksu Antydopingowego, był równoznaczny z nieuzasadnioną ingerencją 

w ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trybunał, choć uznał, że 

podawanie swojego miejsca pobytu na każdy dzień i gotowość do bycia poddanym testom 

antydopingowym stanowiło ingerencję w prawa zagwarantowane w art. 8 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, to jednak nie stwierdził jego naruszenia. Stało się tak z kilku 

powodów. Po pierwsze wspomniana ingerencja spełniała postanowienia art. 8 ust. 2 

Konwencji, czyli była usprawiedliwiona, bo ustawodawstwo francuskie dopuszczało 

możliwość takiej procedury antydopingowej. Po drugie uznano, że ingerencja w prywatność 

sportowców służyła „ochronie zdrowia”, a także „ochronie praw i wolności innych osób”, 

co stanowiło niebagatelne znaczenie dla zagwarantowania sprawiedliwej rywalizacji 

sportowej. Uwzględniono także dokumentacje przedłożone przez Francuską Akademię 

Medycyny oraz rząd Francji, a co więcej powołano się na działania antydopingowe takich 

instytucji jak Światowa Agencja Antydopingowa, Rada Europy, Unia Europejska, 

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreślając międzynarodowy konsensus w sprawie 

walki z zagrożeniami zdrowia sportowców wywołanymi przez stosowanie dopingu.  

Po trzecie Trybunał stwierdził, że należy zachować balans pomiędzy wagą zabezpieczenia 

interesów jednej strony a drugiej. Dla Trybunału oczywistym było, że każdorazowe 

informowanie w cyklu kwartalnym o miejscu swojego pobytu naruszało prawo do 

prywatności, jednak przepis ten został ustanowiony, aby zabezpieczać dobra samych 

sportowców takie jak ochrona ich zdrowia oraz uczestnictwo w uczciwej rywalizacji 

sportowej. Poza tym Trybunał – mając na uwadze ewolucje metod dopingowych – uznał, że 

strona skarżąca nie udowodniła, że mechanizm kontroli antydopingowej odbywającej się 

wyłącznie w miejscu treningu sportowego byłby skuteczny. Finalnie Trybunał stwierdził, że 
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została zachowana odpowiednia równowaga wszelakich interesów w tej sprawie i art. 8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie został naruszony638.  

Innym zagadnieniem korespondującym z materią dopingu jest wyrok Trybunału 

z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie Ressiot i inni przeciwko Francji. Sprawa ta 

dotyczyła śledztwa przeprowadzonego w siedzibie francuskich gazet „L’Equipe” oraz „Le 

Point” oraz w domach dziennikarzy oskarżonych o naruszenie poufności sądowego 

śledztwa. Odbyły się przeszukiwania w biurach siedzib gazet oraz w domach dziennikarzy, 

którzy opublikowali artykuł dotyczący możliwego dopingu w wyścigach kolarskich, gdyż 

władze państwowe chciały zidentyfikować źródło przecieku w śledztwie. Skonfiskowano 

sprzęt i zabezpieczono także listę wykonanych połączeń telefonicznych. Pięciu dziennikarzy 

zostało zwolnionych, ze względu na brak dowodów. Trybunał stwierdził, że rząd francuski 

nie wykazał, że została zachowana prawidłowa równowaga pomiędzy różnymi interesami 

uwikłanymi w tę sprawę. Powtórzono, że „czynniki wzięte pod uwagę przez organy 

konwencyjne dla rozpatrzenia paragrafu 10 artykułu 2 Konwencji wskazują na zachowanie 

równowagi pomiędzy rywalizującymi ze sobą interesami na korzyść interesu 

demokratycznego społeczeństwa w ochronie wolności prasy”. Środki przedsięwzięte przez 

rząd francuski nie były – w opinii Trybunału – proporcjonalne do założonego celu, 

zważywszy na interes społeczny zapewniający społeczeństwu wolność prasy i stanowiły 

naruszenie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zaznaczono, że ochrona 

źródeł dziennikarskich była jednym z kamieni węgielnych wolności prasy. Brak tej ochrony 

mógłby stanowić zniechęcenie do asystowania prasie w informowaniu opinii publicznej. 

W rezultacie rola publicznego nadzoru sprawowanego przez prasę może być osłabiona, 

a zdolność prasy do zapewnienia dokładnych i godnych zaufania informacji zostałaby 

naruszona. Dziennikarze byli podejrzewani o użycie informacji zdobytych niezgodnie 

z prawem z sądowego śledztwa. Materia artykułów – doping w zawodowym sporcie, w tym 

wypadku w kolarstwie – stanowiła przedmiot zainteresowania opinii publicznej. Artykuły 

stanowiły odpowiedź na rosnące publiczne zapotrzebowanie na informacje dotyczące 

dopingu w sporcie, a w szczególności w kolarstwie. Podczas roztrząsania roli prasy 

w demokratycznym społeczeństwie, Trybunał podkreślił, że dziennikarze, w zasadzie, nie 

mogli być zwolnieni z obowiązku przestrzegania podstawowych zasad prawa karnego. 

Trybunał wskazał także, że prawo dziennikarzy do nieujawniania swoich źródeł nie mogło 

 
638 Zob. Wyrok ETPC z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie Fédération Nationale des Syndicats Sportifs 

(FNASS) and Others v. France, skarga nr 48151/11 oraz 77769/13.  
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być postrzegane jako czysty przywilej użyczany lub zabierany w zależności od statusu 

legalności swoich źródeł, ale jest częścią prawa do informacji639.  

Następną interesującą sprawą o charakterze sportowym rozstrzyganą przez Trybunał 

była sprawa Mutu i Pechstein przeciwko Szwajcarii. W październiku 2004 roku próbka 

antydopingowa rumuńskiego piłkarza londyńskiego klubu Chelsea wykazała ślady kokainy, 

co poskutkowało rozwiązaniem kontraktu przez klub z zawodnikiem. Komitet Apelacyjny 

ligi angielskiej uznał, że miało miejsce jednostronne naruszenie kontraktu po stronie piłkarza 

bez uzasadnionej przyczyny. Następnie piłkarz złożył apelację do Trybunału Arbitrażowego 

ds. Sportu, który utrzymał tę decyzję, a niewiele później sprawiedliwości w komórce ds. 

sporów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej FIFA domagał się klub Chelsea.  

W wyniku tego postępowania nakazano rumuńskiemu graczowi zapłacenie swojemu 

klubowi kary w wysokości ponad 17 milionów euro. W lipcu 2009 roku Trybunał 

Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) odrzucił apelację piłkarza, dlatego też dwa miesiące później 

wniósł on apelację do Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii ubiegając się o odrzucenie 

decyzji CAS-u. Argumentował, że CAS nie był w postępowaniu niezależny, ani bezstronny. 

Mutu powoływał się na anonimowego maila, który twierdził, że jeden z arbitrów sprawy był 

partnerem firmy prawniczej reprezentującej interesy właściciela klubu Chelsea, a ponadto 

innym arbitrem była osoba, zasiadająca wcześniej na ławie sędziów, która potwierdziła brak 

uzasadnionej przyczyny naruszenia kontraktu piłkarza z klubem. W lipcu 2010 roku 

Federalny Sąd Najwyższy Szwajcarii stwierdził, że ława Trybunału Arbitrażowego może 

być postrzegana jako niezależna i bezstronna, w związku z czym oddalił apelację. Claudia 

Pechstein była zawodową łyżwiarką szybką. W lutym 2009 roku przed mistrzostwami 

świata została zdyskwalifikowana na dwa lata przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską za 

wykryte niedozwolone substancje we krwi podczas kontroli antydopingowej. W lipcu 2009 

roku Pechstein oraz Niemiecki Związek Łyżwiarstwa Szybkiego odwołali się do Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu od tej decyzji. Przesłuchanie miało miejsce w niejawnej sesji, 

choć łyżwiarka prosiła o upublicznienie procedury. W listopadzie 2009 roku CAS utrzymał 

dwuletnie zawieszenie. Miesiąc później Pechstein wniosła do Federalnego Sądu 

Najwyższego Szwajcarii o uchylenie decyzji CAS-u. Podobnie jak Adrian Mutu uważała, że 

CAS nie jest niezależny i bezstronny, argumentując to metodą wyznaczania arbitrów, zajęcie 

twardego stanowiska przeciwko dopingowi przez Prezydenta Trybunału Arbitrażowego ds. 

Sportu oraz odmową przesłuchania jej w sposób jawny. W lutym 2010 roku Federalny Sąd 

 
639 Zob. Wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Ressiot and Others v. France, skarga nr 15054/07 

oraz 15066/07. 
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Najwyższy Szwajcarii odrzucił jej aplikację. Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał 

ustalić czy CAS był niezależnym i bezstronnym Trybunałem ustanowionym przez prawo 

w czasie, gdy orzekał o sprawach Mutu oraz Pechstein. CAS miał – w opinii ETPC – pełne 

kognicje do tego, by zbadać przedstawione przed nim sprawy w kontekście opisywanych 

sporów. Ponadto ETPC stwierdził, że mogła zostać wniesiona apelacja do Federalnego Sądu 

Najwyższego Szwajcarii, który jednak w tych sprawach zawsze postrzegał decyzje CAS-u 

jako prawdziwe i autentyczne. W związku z tym CAS miał wizerunek trybunału 

ustanowionego przez prawo. W przypadku łyżwiarki Pechstein jej skargi dotyczące 

prezydenta CAS-u uznano za zbyt mgliste i hipotetyczne, a w kwestii Adriana Mutu 

Trybunał orzekł, że nie było naruszenia artykułu 6 punktu 1 EKPCz dot. prawa do rzetelnego 

procesu sądowego. Za niedopuszczalną uznano skargę piłkarza dotyczącą artykułu 4 punktu 

1 (zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej) i artykułu 8 (prawo do poszanowania życia 

rodzinnego i prywatnego). W związku z tym, że Szwajcaria nie ratyfikowała Protokołu 1 

do EKPCz skarga dotycząca artykułu 1 Protokołu 1 o ochronie własności została odrzucona. 

W przypadku Claudii Pechstein Trybunał uznał, że w związku z niepublicznym 

procedowaniem sprawy przed CAS, naruszono artykuł 6. punkt 1 EKPCz. Podkreślono, że 

zasady dotyczące publicznego charakteru posiedzeń i przesłuchań w sprawach cywilnych są 

tak samo istotne dla sądów powszechnych, jak i dla eksperckich ciał dyscyplinarnych, 

a sprawa Claudii Pechstein wymagała jawnych przesłuchań i posiedzeń podlegających 

publicznemu nadzorowi. W kwestii Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii uznano, że 

spór dotyczył wysoce fachowych zagadnień prawnych, w związku z czym publiczne 

procedowanie nie było konieczne640. 

Ciekawym, zupełnie nowym zjawiskiem w zakresie polityki antydopingowej na 

świecie może być stosowanie substancji psychostymulujących przez graczy e-sportu. 

Organizacja Electronic Sports League (ESL), która przewodniczy turniejom e-sportu 

zdecydowała się na współpracę z Niemiecką Agencją Antydopingową (ze względu na 

siedzibę jej właściciela – firmy Turtle Entertainment) oraz ze Światową Agencją 

Antydopingową. Jednak polityka ESL może napotkać kilka wyzwań, także w odniesieniu 

do działalności Rady Europy. Artykuł 8. EKPCz traktuje o prawie do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego, a ETPC jednoznacznie rozpoznał liczne pozytywne zobowiązania 

wynikające z Konwencji dla jej stron. Dla przykładu zawodnik e-sportu może pozwać ESL 

do sądu w Niemczech lub gdziekolwiek, gdzie odbywa się turniej z zaaranżowaną kontrolą 

 
640 Zob. Wyrok ETPC z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Mutu and Pechstein v. Switzerland, skarga nr 

40575/10 oraz 67474/10. 
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testów narkotykowych. Jeśli zawodnik nie jest w stanie uzyskać jakiegoś środka zaradczego 

w tej sytuacji, może pozwać rząd tego kraju za niedotrzymanie pozytywnego zobowiązania 

ochrony praw wynikających z EKPCz, które zostały złamane przez ESL. Zatem choć ESL 

jest prywatną firmą i uczestnictwo w jej zawodach jest dobrowolne, to obowiązki nakładane 

na zawodników muszą pozostać w zgodzie z pozytywnymi zobowiązaniami doktryny. Tak 

właśnie został zinterpretowany przez EPTC cały pierwszy rozdział EKPCz641.  

Jedną z najnowszych spraw jakie w zakresie uczciwej rywalizacji sportowej zostały 

wniesione do Trybunału jest przypadek biegaczki średniodystansowej z Republiki 

Południowej Afryki Mokgadi Caster Semenyi. Biegaczka skarży się na przepisy 

wprowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (dziś 

zwane Światową Lekkoatletyką, czyli ciało zarządzające tym sportem w skali świata), 

nakazujące jej obniżenie naturalnego poziomu testosteronu poprzez leczenie hormonalne, 

ażeby spełniać niezbędne warunki do współzawodnictwa jako kobieta podczas zawodów 

międzynarodowych. Caster Semenya jest pochodzącą z RPA lekkoatletką specjalizującą się 

w biegach średniodystansowych (od 800 metrów do 3000 metrów). Semenya jest między 

innymi dwukrotną mistrzynią olimpijską na 800 metrów z Londynu z roku 2012 oraz z Rio 

de Janeiro cztery lata później, a także trzykrotną mistrzynią świata na tym dystansie 

z Berlina 2009, Daegu 2011 oraz Londynu 2017642. Po przeprowadzeniu testu weryfikacji 

płci po finałowym biegu Mistrzostw Świata w Berlinie w 2009 roku, światowa federacja 

lekkoatletyczna poinformowała zawodniczkę, że od tamtej pory będzie musiała zredukować 

poziom testosteronu poniżej określonego progu, jeśli nadal chciałaby uczestniczyć 

w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych. Na bazie wyroku Trybunału 

Arbitrażowego ds. Sportu w sprawie hinduskiej biegaczki Dutee Chand z 24 lipca 2015 

roku643 zawieszono czasowo regulacje światowej federacji lekkoatletycznej o redukcji 

poziomu testosteronu. Stwierdzono, że światowa federacja lekkoatletyczna nie wykazała, że 

zawodniczki z hiperandrogenizmem osiągają znaczącą przewagę podczas zawodów 

w porównaniu z innymi lekkoatletkami. Dlatego też i Caster Semenya zaniechała kuracji 

hormonalnej. W kwietniu 2018 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji 

Lekkoatletycznych wprowadziło nowe regulacje dotyczące zasad kwalifikowalności 

 
641 Zob. C. Stivers, The First Competitive Video Gaming Anti-Doping Policy and Its Deficiencies Under 

European Union Law, „San Diego International Law Journal” 2017, vol. 18, s. 265-273. 
642 Zob. https://worldathletics.org/athletes/south-africa/caster-semenya-14330057 [data dostępu: 20.02.2022]. 
643 Zob. Wyrok TAS z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie Dutee Chand v. AFI & IAA, skarga nr CAS 2014/A/3759. 

https://worldathletics.org/athletes/south-africa/caster-semenya-14330057
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zawodniczek do kobiecych konkurencji644. Odnosiły się one do lekkoatletek ze 

zróżnicowaniem rozwoju płci. Semenya nie zaakceptowała tych reguł. Z jej punktu widzenia 

nakazano jej hormonalne leczenie przy bardzo ograniczonym zrozumieniu zakresu skutków 

ubocznych tej terapii, tylko po to, by obniżyć jej naturalny poziom testosteronu, a co za tym 

idzie spełnić warunek bycia dopuszczonym do międzynarodowych zawodów  

w konkurencjach kobiecych. Reprezentantka RPA kontestowała zasadność tej decyzji przed 

Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu, który jednak odrzucił skargę sportsmenki 30 

kwietnia 2019 roku645. Następnie biegaczka wraz z Południowoafrykańską Federacją 

Lekkoatletyczną złożyła apelację do Szwajcarskiego Federalnego Sądu Najwyższego 

zarzucając dyskryminację na tle płci, a także charakterystyki płciowej zawodniczek z tzw. 

„DSD”, czyli zróżnicowaniem rozwoju płci, w porównaniu do kobiet i mężczyzn 

sportowców bez DSD. Ponadto biegaczka podniosła naruszenie jej godności ludzkiej oraz 

dóbr osobistych. Apelacja została oddalona 25 sierpnia 2020 roku. Ponadto Sąd uznał, że 

Południowoafrykańska Federacja Lekkoatletyczna powinna, jako członek 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, nie tylko być 

przywiązana do reguł DSD, ale także współpracować na tym tle z Międzynarodowym 

Stowarzyszeniem. Ponadto miała obowiązek poinformować medycznego menadżera 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, jeśli była świadoma lub 

miała podstawy sądzić, że problematyczna kwestia dotyczyła biegaczki646. Semenya 

zdecydowała się następnie wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

twierdząc, że naruszono artykuł 3. (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania), artykuł 

8. (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), artykuł 14. (zakaz 

dyskryminacji), artykuł 6. (prawo do rzetelnego procesu sądowego), artykuł 13. (prawo 

do skutecznego środka odwoławczego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Dokumenty zostały złożone w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 18 lutego 2021 

roku647. Sprawa na wokandzie Trybunału nie doczekała się jeszcze swojego końca. 

 
644 Zob. Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with differences of sex development), 

Version 2.0, published on 1 May 2019, coming into effect as from 8 May 2019, International Association of 

Athletics Federations. 
645 Zob. Wyrok TAS z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Mokgadi Caster Semenya v. International 

Association of Athletics Federations, skarga nr CAS 2018/O/5794; Wyrok TAS z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie Athletics South Africa v. International Association of Athletics Federations, skarga nr CAS 

2018/O/5798. 
646 Zob. Wyrok Szwajcarskiego Federalnego Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie Mokgadi 

Caster Semenya v. International Association of Athletics Federations oraz Athletics South Africa, skarga nr 

4A_248/2019; Wyrok Szwajcarskiego Federalnego Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie 

Athletics South Africa v. International Association of Athletics Federations oraz Mokgadi Caster Semenya, 

skarga nr 4A_398/2019.  
647 Zob. European Court of Human Rights, Notification of Semenya v. Switzerland, skarga nr 10934/21, 

17.05.2021. 
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Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę złożyła także 

Południowoafrykańska Federacja Lekkoatletyczna, która argumentowała, że nowe regulacje 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych związane z DSD 

spowodowały nieuzasadnioną ingerencję w podstawę prawa do fizycznej, moralnej 

i psychicznej integralności sportowca. Federacja argumentowała także, że Caster Semenya 

ucierpiała z powodu braku możliwości wykonywania swojego zawodu, co uniemożliwiło jej 

także współzawodnictwo sportowe na poziomie międzynarodowym. Trybunał uznał 

wniosek za niedopuszczalny, ze względu na niezgodność wymogu ratione personae 

z postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zauważono, że choć 

Szwajcarski Federalny Sąd Najwyższy uznał Południowoafrykańską Federację za 

odpowiednią do kwestionowania regulacji DSD, to jednak podkreślił, że nie było to 

wystarczające, żeby być postrzeganym jako ofiara w myśl artykułu 34. Konwencji. 

Federacja jako prawna jednostka, nie była ani bezpośrednią, ani imienną ofiarą rzekomych 

naruszeń Konwencji648. 

Pojawiają się głosy, że sport ma ograniczone miejsce w praktyce sądowej 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Powszechnie zauważa się, że potrzebna 

niezależność sportowego systemu musi być uspójniona z nieodzownym poszanowaniem 

praw sportowców, w szczególności tych zawodowych649. Kwestie sportu i praw człowieka 

stopniowo stają się częścią międzynarodowej polityki sportowej oraz ruchu sportowego. 

Stanowi to odzwierciedlenie uniwersalności praw człowieka, ogromnej roli, którą sport gra 

wobec dużej części światowej populacji650.  

 

4.4. Oddziaływanie Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji 

Weneckiej) 

Pryncypialne wartości Rady Europy takie jak prawa człowieka, demokracja, rządy 

prawa są podstawą cywilizowanego i tolerancyjnego społeczeństwa i niezbędne dla 

europejskiej stabilności, wzrostu ekonomicznego oraz społecznej spójności. Środowisko 

kulturowe staje się znacząco zdywersyfikowane, co przynosi nowe społeczne i polityczne 

wyzwania związane z nietolerancją, stereotypami, rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją 

i przemocą. Rada Europy stara się znaleźć rozwiązania do problemów takich jak konflikty, 

 
648 Zob. Wyrok ETPC z dnia 5 października 2021r. w sprawie Athletics South Africa v. Switzerland, skarga nr 

17670/21. 
649 Zob. G. Raimondi, Respect for human rights and the sporting world’s need for independence, „Sport and 

Citizenship. Sport serving society: Sport and Human Rights”, no. 36, September/October/November 2016, s. 6.  
650 Zob. S. Frossard, Sport and human rights: the Council of Europe’s experience, „Sport and Citizenship. 

Sport serving society: Sport and Human Rights”, no. 36, September/October/November 2016, s. 11.  
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zorganizowana przestępczość i korupcja, cyberprzemoc, nierówność płci, prawa dziecka, 

handel ludźmi. Transwersalna natura sportu nadaje mu istotną rolę do odegrania 

we wszystkich wspomnianych kwestiach. Mając na względzie wartości Rady Europy, 

jednym z kluczowych wyzwań dla sportowych organów Rady jest promowanie uczciwości 

w zawodach sportowych oraz moralnej integralności651. Innym przejawem starań Rady 

Europy o równość społeczną jest promowanie równości płci w sporcie652. W tej kwestii 

Komisja Wenecka koncentruje się na takich zagadnieniach jak między innymi zwalczanie 

stereotypów płciowych, analiza działalności ciał zwalczających dyskryminację, rola kobiet 

w partiach politycznych, umiejscowienie kobiet na listach wyborczych, pojawianie się 

kobiet w mediach653. W ramach rządów prawa powinna istnieć równość wszystkich wobec 

prawa oraz brak jakiejkolwiek dyskryminacji. Mowa tutaj o tle rasowym, płciowym, 

religijnym, językowym, narodowym, etnicznym, politycznym itp654. Podobnie rzecz się ma 

w sporcie. Nie może być mowy o faworyzowaniu kogoś względem innego sportowca ze 

względu na powyższe różnice międzyludzkie.  

Począwszy od lat 60. ubiegłego stulecia aż do początku XXI wieku udział kobiet 

w parlamentach krajowych na świecie systematycznie wzrastał. Jeśli chodzi o Europę, to 

prym w tej kwestii wiodły państwa skandynawskie Szwecja oraz Finlandia, a podobny 

poziom reprezentowała w tym względzie także Holandia. Znaczącą zmianę we wzroście 

reprezentacji kobiet w krajowym parlamencie przeszły także Norwegia, Hiszpania, oraz 

Macedonia. Ciekawym przypadkiem są także kraje Europy Wschodniej oraz Euroazji.  

Po roku 1989 udział kobiet w polityce tych państw gwałtownie spadł, jednak już w XXI 

wieku wskaźnik ten ponownie zaczął rosnąć655. Komisja Wenecka dba o równość płci 

w życiu politycznym i społecznym wydając stosowne dokumenty dotyczące tej tematyki, 

jak np. Deklaracja o udziale kobiet w wyborach656. Można spodziewać się, że te dokumenty 

będą stanowić funkcję inspiracyjną dla przyszłych działań organizacji ze świata sportu  

(np. narodowych komitetów olimpijskich czy federacji sportowych). Interesującym 

 
651 Zob. Tipping the balance in favour of sporting values, Enlarged Partial Agreement on Sport, Council of 

Europe.  
652 Por. All in. Towards gender balance in sport, European Commission (Erasmus+) & Council of Europe 

(Enlarged Partial Agreement on Sport).  
653 Zob. Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning gender equality, European 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Strasbourg, 12 February 2021.  
654 Zob. Council of Europe Venice Commission, Rule of Law.  

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_Rule_of_law&lang=EN [data dostępu: 04.12.2021]. 
655 Zob. Draft report on the impact of electoral systems on women’s representation in politics, European 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Strasbourg, 23 February 2009. 
656 Por. Declaration on women’s participation in elections, Adopted by the Venice Commission at its 67th 

plenary session (Venice, 9-10 June 2006), European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission), Strasbourg, 13 June 2006. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_Rule_of_law&lang=EN
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przypadkiem może być próba przełożenia tej problematyki na grunt klubów sportowych 

o charakterze komercyjnym, często będących spółkami akcyjnymi w prywatnych rękach. 

Wówczas zdolność utrzymania równowagi pomiędzy parytetami płci a merytokracją 

pozostaje w gestii właściciela klubu. Stosowne zatem wydaje się pytanie o sens organizacji 

pakietów czy też szkoleń edukacyjnych dla osób zarządzających instytucjami sportowymi 

tak, aby kierowali się oni dobrymi intencjami i przejawiali dobre praktyki w doborze 

i rekrutacji pracowników, bazując na staraniu się znajdowania najlepszego możliwego 

kompromisu pomiędzy kompetencjami pracowników a balansem płci w strukturze 

organizacyjnej klubu, nawet jeśli sam klub jest ich prywatną firmą. W sposób pośredni 

wyłania się z tego przejaw zachowań fair play w postaci braku dyskryminacji kobiet i zasady 

równych szans w dostępie do stanowisk w ciałach zarządczych sportu. Kolejny krokiem 

będzie upowszechnienie tego zjawiska.  

Innym przykładem, którym Komisja Wenecka pośrednio może oddziaływać na świat 

sportu i z którego sport może czerpać jest dzielenie się doświadczeniami657 i współpraca 

z innymi państwami. W kontekście Komisji Weneckiej chodzi tu także o kooperację 

z państwami spoza Europy658. Materią, którą szczególnie warto zaakcentować w kontekście 

przełożenia na niwę sportu jest współpraca. Pojęcie to może być wielorako użyte wobec 

wielu sytuacji w świecie sportu. Niekoniecznie musi tu chodzić o sporty drużynowe, gdzie 

poszczególni zawodnicy w jednej drużynie dążą do osiągnięcia efektu synergii tak, aby 

potencjał ich całej drużyny był – dzięki odpowiednio skorelowanej współpracy – wyższy od 

sumy indywidualnych potencjałów poszczególnych graczy tworzących zespół. Możemy 

mieć do czynienia ze współpracą w sporcie na linii zawodnik – trener, czy sztab szkoleniowy 

– zarząd klubu. W tym wypadku możemy mieć jednak do czynienia ze współpracą 

w wymiarze makro, tj. dzielenie się dobrymi praktykami z krajami rozwijającymi się, 

wyposażenie ich w nowoczesne technologie – aparatury do treningu sportowego 

i monitoringu procesu treningu sportowego. Konsekwencją tego będzie prawdopodobnie 

wyrównanie szans technologicznych do sięgnięcia po najwyższe laury w sporcie. Komisja 

Wenecka jest także organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń w postaci 

seminariów poświęconych wartościom Rady Europy659.  

 
657 Por. Annual report of activities 2013, European Commission for Democracy through Law The Venice 

Commission of the Council of Europe, Council of Europe, 2013, s. 11 

Por. Annual report of activities 2014, European Commission for Democracy through Law —The Venice 

Commission of the Council of Europe, Council of Europe 2015, s. 67-80.  
658 Zob. Draft annual report of activities 2016, European Commission for Democracy through Law (Venice 

Commission), Strasbourg, 1 March 2017, s. 10-12.  
659 Por. State Consolidation and National Identity, Science and technique of democracy, No. 39, European 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Chisinau 4 July 2003.  
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4.5. System implementacyjny Konwencji Rady Europy dotyczących uczciwej 

rywalizacji sportowej 

 

4.5.1. Konwencja Antydopingowa Rady Europy 

Najbardziej miarodajną informację o stopniu zaimplementowania Konwencji 

Antydopingowej Rady Europy wśród państw sygnatariuszy stanowić będą raporty 

monitorujące wcielanie postanowień Konwencji w życie. Przedstawione poniżej oceny 

poszczególnych państw w kolejności alfabetycznej według angielskiego nazewnictwa 

państw ukazują co w danych państwach zdołano osiągnąć w zakresie polityki 

antydopingowej oraz jakie istniały mankamenty do uzupełnienia w momencie 

przeprowadzania monitoringu. Określenia czasowe użyte w krótkich charakterystykach 

systemów antydopingowych poszczególnych państw w świetle postanowień Konwencji 

odnoszą się do daty dokonania monitoringu przez Zespół Kontrolny. 

Albania – w opinii zespołu monitorującego nie wypełniła w sposób do końca 

satysfakcjonujący zobowiązań wynikających z Konwencji Antydopingowej, nawet jeśli 

polityczne zobowiązanie zostało spełnione. Albania nie posiada kompleksowych ram 

legislacyjnych do implementacji Konwencji. Ponadto pomimo ustanowienia Albańskiej 

Krajowej Komisji Antydopingowej jej działalność przez dłuższy czas nie została 

zainaugurowana. Krajowa współpraca i koordynacja działań w walce z dopingiem wymaga 

usprawnień i rolę tę mogłyby przejąć ww. Komisja wraz z Ministerstwem Edukacji i Sportu. 

Policja zaś oraz Służba Celna powinny przejąć odpowiedzialność za kontrolę nad handlem 

substancjami dopingującymi. W końcu Komisja winna przyjąć zasady antydopingowe oraz 

przyjąć efektywny program kontroli antydopingowych. Ponadto Zespół Monitorujący 

zauważył potencjalne konflikty interesów wśród danych osób oraz instytucji na mapie 

albańskiej walki z dopingiem w sporcie660.  

Andora – w opinii zespołu monitorującego nie wypełniła w sposób do końca 

satysfakcjonujący zobowiązań wynikających z Konwencji Antydopingowej, nawet jeśli 

polityczne zobowiązanie zostało spełnione. Andora nie posiada kompleksowych ram 

legislacyjnych do implementacji Konwencji. Kontrola nad dostępnością środków 

dopingujących jest tylko częściowo regulowana. Pomimo ustanowienia Krajowej Komisji 

Antydopingowej, jej aktywność jest słaba, edukacja antydopingowa jest ograniczona, 

 
660 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments,Respect by Albania of 

the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Albania - Report of the Evaluation Team - Comments 

by the Albanian Authorities, Adopted at the 42nd meeting of the Monitoring Group of the Anti-doping 

Convention, Strasbourg, 6 May 2015. 
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koordynacja działań pomiędzy wydziałami rządowymi a Komisją nie jest wystarczająca, 

a także ogólna jakość i efektywność andorskiego programu antydopingowego budzi 

wątpliwości. Najbardziej wydatnym aspektem niezgodności z Konwencją pozostaje brak 

krajowych reguł antydopingowych zgodnych ze Światowym Kodeksem Antydopingowym, 

co pozwoliłoby na harmonizację zasad wymaganych przez Konwencję661. 

Australia – raport z 2001 roku dowodzi, że Australia doskonale wypełnia zobowiązania 

wynikające z Konwencji Antydopingowej. Środki wprowadzone przez Australię – na wielu 

przestrzeniach – okazały się być przełomowymi innowacjami. Australia może pochwalić się 

z całą pewnością jedną z najbardziej rygorystycznych, jeśli nie najbardziej rygorystyczną, 

polityką antydopingową na świecie. Wiele innych krajów może czerpać inspirację do ich 

krajowych programów antydopingowych z australijskich doświadczeń. Głęboki sportowy 

etos oraz bogata kultura sportu w Australii zapewnia żyzny grunt silnego ruchu 

antydopingowego662. 

Azerbejdżan – z raportu wynika, że na 30 sprawdzanych – przez zespół monitoringowy – 

aspektów zgodności azerskiej polityki antydopingowej z Konwencją aż 25 zostało 

zaklasyfikowanych jako „zaimplementowane”. W pięciu przypadkach uznano, że dana 

kwestia jest „częściowo przyjęta”. Daje to bardzo wysoki 83 procentowy wskaźnik zgodności 

norm azerskich z postanowieniami Konwencji663. Jest to z całą pewnością pozytywny objaw, 

a także efekt wieloletniej pracy wykonanej w zakresie rozwijania polityki antydopingowej. 

Bowiem na początku XXI wieku nie było żadnych wątpliwości, że Azerbejdżan posiada 

mocną chęć do większej aktywności na polu antydopingowym. Wówczas uznano nawet, że 

złapanie azerskiego sportowca na dopingu byłoby uznane za narodową tragedię oraz wstyd. 

Potrzeba uniknięcia takich okoliczności dała kolejny impuls do rozwijania tak szybko, jak to 

możliwe efektywnego programu antydopingowego w tym kraju664.  

Białoruś – w opinii Zespołu Kontrolnego Białoruś nie spełniła w satysfakcjonującym 

stopniu postanowień Konwencji, nawet jeśli polityczne zobowiązanie zostało spełnione. 

 
661 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Andorra of 

the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Andorra - Report of the Visiting Team - Comments of 

the Andorran authorities, Adopted at the 44th meeting of the Monitoring Group, Strasbourg, 3 May 2016. 
662 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Committee for the Development of Sport (CDDS), Compliance with 

Commitments Project Respect by Australia of the Anti-Doping Convention, Reports by: Australia, Examining 

Group, Strasbourg, 2 October 2001.; Por. Anti-Doping Convention (T-DO), Follow up report: Evaluation visit 

to Australia on anti-doping policy, 17th meeting of the Monitoring Group, Strasbourg, 29-30 April 2003.   
663 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135) Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation visit in Baku, Report adopted at the 49th meeting of the 

Monitoring Group, Azerbaijan 6-8 February 2018. 
664 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project,Report of the Monitoring 

Group’s Advisory Visit to Azerbaijan on the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 1 July 2002.; Por. Anti-

Doping Convention (T-DO) 20th Meeting of the Monitoring Group, Follow up report Advisory visit to 

Azerbaijan on Anti-Doping Convention, Strasbourg, 9-10 November 2004. 
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Białoruś nie posiada kompleksowych ram legislacyjnych do implementacji Konwencji. 

Kontrola nad dostępnością środków dopingujących jest tylko częściowo regulowana. 

Współpraca między wydziałami rządowymi a Krajową Agencją Antydopingową ewoluuje 

i ma potencjał do uwolnienia w przyszłości. Jakość i efektywność krajowego programu 

antydopingowego budzi wątpliwości. Największym zarzutem wobec Białorusi wydaje się 

być używanie nieakredytowanych przez WADA laboratoriów do aktywności 

antydopingowej665. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, jak różne były oceny działań 

antydopingowych w Australii i na Białorusi, czyli w obu krajach, które nie są członkami 

Rady Europy. Australia nie dość, że wyznaczyła trendy w światowym antydopingu, to była 

w stanie wypełnić wszystkie postanowienia Konwencji dużo wcześniej, aniżeli Białoruś 

zrobiła to w częściowym stopniu.  

Bułgaria – był to jeden z pierwszych krajów Europy wschodniej, który ratyfikował 

Konwencję i od tego czasu, czyli od 1992 roku, kraj zyskał dobre doświadczenia w zakresie 

zwalczania dopingu. Jednak na początku XXI wieku zauważono potrzebę nowego podejścia 

do sprawy ze względu na ograniczenia starej polityki antydopingowej. W opinii Zespołu 

Konsultacyjnego to nowe podejście powinno cechować się większym naciskiem położonym 

na etyczne wartości sportu oraz ochronę zdrowia sportowców. Zespół dodatkowo zauważył, 

że krajowe ciała antydopingowe powinny stać się bardziej niezależne i współzarządzane 

przez władze publiczne i organizacje sportowe666. Po kilku latach opinia delegacji Rady 

Europy uznała, że bułgarska praca antydopingowa wypełnia zobowiązania Konwencji, 

a kilka zaleceń wydanych przez Zespół Kontrolny może dodatkowo poprawić tę kwestię667. 

Najnowszy raport dotyczący zgodności działań bułgarskich z Konwencją Antydopingową 

pokazuje, że w zdecydowanej większości Bułgaria w pełni wypełniła zobowiązania 

 
665 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Belarus of 

the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Belarus - Report of the Evaluation Team - Comments 

by the Belarus Authorities, Adopted at the 43rd meeting of the Monitoring Group of the Anti-doping 

Convention, Strasbourg, 12 November 2015. 
666 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project, Report of the Monitoring 

Group’s Consultative Visit to Bulgaria on the implementation of the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 16 

December 2002.; Por. Anti-Doping Convention (T-DO) 19th meeting of the Monitoring Group Strasbourg, 

Follow up report Advisory Visit in Bulgaria on the implementation of the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 

17 June 2004.  
667 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Bulgaria of 

the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Bulgaria – Report by the evaluation team – Comments 

by Bulgaria, Adopted at the 37th meeting of the Monitoring Group of the Anti-doping Convention, Strasbourg, 

12 April 2013. 
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konwencyjne, a tylko w kilku przypadkach zrobiła to w sposób niepełny lub obowiązujące 

przepisy wymagają – w opinii Zespołu Kontrolnego – wzmocnienia668.  

Chorwacja – na początku XXI wieku oczywistym była duża polityczna chęć chorwackiego 

rządu do przedsięwzięcia kolejnych kroków na płaszczyźnie antydopingowej. Przyjęcie 

polityki antydopingowej rozważano na najwyższych politycznych szczeblach,  

a Parlamentarna Komisja ds. rodziny, młodzieży i sportu wydawała się dostrzegać wagę 

reform legislacyjnych w obszarze sportu i antydopingu669. Wizyta monitoringowa w 2019 

roku pokazała znaczny stopień wypełnienia Konwencji w Chrowacji. Siedem artykułów 

zostało – w opinii Zespołu Kontrolnego – spełnionych w całości, dwa kolejne zaś zostały 

spełnione częściowo670. 

Cypr – z przeprowadzonej w 2006 roku wizyty kontrolnej wynika, że Cypr poradził sobie 

z implementacją postanowień Konwencji w stopniu co najmniej dobrym. Zespół Kontrolny 

z reguły wyraził swoje zadowolenie ze stopnia wypełnienia poszczególnych artykułów 

Konwencji, aczkolwiek w kilku przypadkach zaznaczył, że powinno się dodać regulacje 

wzmacniające ówczesne cypryjskie prawo w tym zakresie671. Podczas kolejnej wizyty 

kontrolnej w roku 2019 jednoznacznie stwierdzono, że Cypr zaimplementował większość 

artykułów zawartych w Konwencji, jednakże wciąż są obecne pewne niezgodności z jej 

postanowieniami672. 

Czechy – był to pierwszy kraj ze środkowo-wschodniej Europy, który dołączył do procesu 

monitoringu i ewaluacji Rady Europy na tej płaszczyźnie. Jako atut czeskiej polityki 

antydopingowej uznano edukację, program informacyjny oraz laboratoria kontroli 

dopingowej. Jako przestrzeń do poprawy wskazano między innymi ustanowienie 

adekwatnego mechanizmu wewnętrznej koordynacji (z uwzględnieniem opisu obowiązków 

każdego partnera) pomiędzy instytucjami publicznymi, a także pomiędzy Krajowym 

 
668 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO), Compliance by Bulgaria with the Anti-Doping Convention, Report 

adopted at the 49th meeting of the Monitoring Group, Strasbourg, 31 October 2018.  
669 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project, Report of the Monitoring 

Group’s Consultative visit to Croatia on the implementation of the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 16 

September 2003.; Por. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Follow 

up report Advisory visit to Croatia on the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 18 November 2004.  
670 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation visit in Zagreb, Croatia, Strasbourg, 5 June 2020. 
671 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Cyprus of 

the Anti-Doping Convention Reports by: Cyprus, The Evaluation Team, Strasbourg, 15 December 2006. 
672 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation Visit in Nicosia, Cyprus, Strasbourg, 7 December 2020. 
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Komitetem Antydopingowym, Krajowym Komitetem Olimpijskim i federacjami 

sportowymi673.  

Dania – duńska praca na rzecz antydopingu spełnia wszystkie wymogi Konwencji. Zespół 

Kontrolny był pod wrażeniem tego jak wygląda wspólna praca duńskiego rządu i głównych 

władz sportowych z Duńską Agencją Antydopingową na czele na rzecz eliminacji dopingu 

ze sportu. Zespół otrzymał także informację o dodatkowym zaangażowaniu Duńskiej 

Agencji Antydopingowej w edukację oraz kontrole dopingowe w centrach fitness. Zespół 

Kontrolny bardzo wysoko ocenia duński poziom walki z dopingiem i może znaleźć zaledwie 

kilka rekomendacji do wdrożenia w i tak już bardzo efektywnym systemie674.  

Estonia, Litwa, Łotwa – we wszystkich trzech krajach ustanowiono ciało antydopingowe, 

ale ich rola była raczej ograniczona wobec testów dopingowych. Zalecono utworzenie na 

poziomie krajowym mechanizmu koordynującego nie tylko testy dopingowe, ale także inne 

antydopingowe inicjatywy, w tym narodowe programy koordynujące wysiłki różnych 

ministerstw w walce z handlem substancjami dopingującymi. Ponadto zalecono zwiększenie 

liczby kontroli dopingowych, w szczególności tych niezapowiedzianych poza zawodami 

sportowymi, tak żeby stanowiły one co najmniej dwie trzecie wszystkich kontroli oraz 

zwiększenie zaangażowania organizacji sportowych w implementacji programów 

antydopingowych675.  

Finlandia – w świetle raportu z 2005 roku poczynionego przez Zespół Kontrolny Konwencji, 

Finlandia dobrze odnalazła się w rzeczywistości antydopingowej i praca odpowiednich 

organów w tym kraju została dobrze oceniona. Należy jednak dodać, że realizacja kilku 

artykułów Konwencji wzbudziła w członkach Zespołu potrzebę wyartykułowania pewnych 

zaleceń do wdrożenia jako udoskonalenie obecnego stanu rzeczy676. 

 
673 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments Project, Respect by the Czech 

Republic of the Anti-Doping Convention Report by: the Czech Republic, the Evaluation team, Strasbourg, 24 

October 2002.; Por. Anti-Doping Convention (T-DO), Follow up report Evaluation visit to Czech Republic on 

Compliance With the Anti-Doping Convention, 22nd meeting of the Monitoring Group Strasbourg, 15-16 

November 2005. 
674 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments,Respect by Denmark of 

the Anti-Doping Convention Reports by: Denmark, the Evaluation team, Strasbourg, 30 April 2008.  
675 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project, Summary Report of the 

Advisory Visit (Consultative seminar) for Estonia, Latvia and Lithuania on the implementation of the Anti-

Doping Convention, Strasbourg, 21 July 2003.; Por. Anti-Doping Convention (T-DO), Follow up report 

Advisory Visit (Consultative seminar) for Estonia, Latvia and Lithuania on the implementation of the Anti-

Doping Convention, 19th meeting of the Monitoring Group Strasbourg, 17-18 June 2004.  
676 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Finland of 

the Anti-Doping Convention Reports by: Finland, the evaluation team, Strasbourg, 15 June 2005.; Por. Anti-

Doping Convention (T-DO), Follow up Report by Finland on the implementation of recommendations of the 

Evaluation visit, Strasbourg, 4 May 2007.  
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Francja – według Zespołu Kontrolnego Francja wypełnia wszystkie zobowiązania 

wynikające z Konwencji. Kilka rekomendacji Zespołu powinno – po ich wdrożeniu – 

przyczynić się do optymalizacji krajowego systemu antydopingowego677. 

Gruzja – w 2004 roku Zespół Konsultacyjny zauważył dużą determinację wśród 

gruzińskich władz do przedsięwzięcia ważnych kroków w dziedzinie antydopingu, 

a obranie polityki antydopingowej budzi entuzjazm na najwyższych szczeblach 

politycznych678. Natomiast ponad dziesięć lat później stwierdzono w raporcie Zespołu 

Kontrolnego, że w zdecydowanej większości przypadków Gruzja nie wypełnia 

poszczególnych postanowień Konwencji, lub wypełni je jedynie częściowo. W kilku 

aspektach, gdzie zaistniała zgodność prawa gruzińskiego z postanowieniami Konwencji, 

i tak stwierdzono potrzebę wzmocnienia pewnych przepisów prawnych. W opinii Zespołu 

wymogi artykułu 5, 8 oraz 9 Konwencji są w Gruzji spełnione679.  

Niemcy – niemiecki system antydopingowy doskonale wypełnia postanowienia Konwencji. 

Zespół Kontrolny z uznaniem przyjął informację o wzmocnieniu roli Niemieckiej Agencji 

Antydopingowej i stwierdził, że praca na rzecz antydopingu w Niemczech stanowi ogromną 

wartość. Ponadto trudno było znaleźć rzeczy do poprawy w już dobrze działającym 

systemie. Kilka zaleceń powinno być interpretowanych jako droga do dalszego rozwijania 

środków antydopingowych680. 

Grecja – w opinii Zespołu Monitorującego Grecja częściowo wypełniła osiem z dziewięciu 

artykułów Konwencji, a postanowienia jednego artykułu zostały spełnione w całości681. 

Islandia – Zespół Konsultacyjny zauważył w 2008 roku silną determinację do aktywnego 

działania w przestrzeni antydopingowej. Zasugerowano stronie islandzkiej kontynuowanie 

prac związanych z powołaniem do życia autonomicznej, krajowej organizacji zajmującej się 

 
677 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on the Compliance with Commitments, Compliance by 

France with the Anti-Doping Convention Reports by: France, the Evaluation team, Strasbourg, 16 August 

2004. 
678 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project, Report of the Monitoring 

Group’s consultative visit to Georgia on the implementation of the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 18 

March 2005.  
679 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Compliance by Georgia 

with the Anti-Doping Convention, Report adopted by the 45th meeting of the Monitoring Group of the Anti-

Doping Convention on 7 November 2016 in Kyiv, Ukraine. 
680 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Germany of the 

Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Germany - Report by the evaluation team - Comments by 

Germany, Adopted at the 31st meeting of the Monitoring Group of the Anti-doping Convention, Strasbourg, 5 

May 2010.; Por. Anti-Doping Convention (T-DO), German Auto-Evaluation Report, 13th meeting of the 

Monitoring Group Strasbourg, 28-29 March 2001; Anti-Doping Convention (T-DO), Opinion of the Monitoring 

Group on the German Auto-Evaluation Report adopted at its 16th meeting on 14-15 November 2002. 
681 Zob. Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation visit of the Monitoring Group (T-DO) Athens, 

Greece, Project on the Compliance with the Commitments - Evaluation Report, Adopted At the 48th 

Monitoring Group meeting, Strasbourg, 4 May 2018. 
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całą działalnością związaną z walką z dopingiem, przyjęcie konkretnej legislacji 

w nawiązaniu do artykułu 2 Konwencji, zwiększenie liczby programów edukacyjnych 

i kampanii zapobiegawczych dopingowi682.  

Irlandia – po rekomendacji ze strony Rady Europy Irlandia ratyfikowała Konwencję 

Antydopingową 1 marca 2003 roku, bowiem wcześniej była jedynym oprócz Belgii 

państwem z ówczesnej Unii Europejskiej, który tego nie zrobił. Dodatkowo po wizycie 

Zespołu Konsultacyjnego Irlandzka Rada Sportu wdrożyła antydopingowe programy 

edukacyjne, zakontraktowała akredytowane laboratoria do badania próbek sportowców, 

współpracowała na poziomie międzynarodowym, między innymi brała udział 

w konsultacjach dotyczących kształtu Światowego Kodeksu Antydopingowego683. 

Włochy – trudno było jednoznacznie scharakteryzować włoskie realia antydopingowe, 

dlatego, że w momencie dokonywania ewaluacji przez Zespół Kontrolny włoski system 

antydopingowy znajdował się w trudnym, przejściowym momencie pomiędzy przyjęciem 

nowego ustawowego systemu, który i tak był niekompletny, ze względu na nieumieszczenie 

w nim kilku przepisów, a starym, częściowo jeszcze funkcjonującym systemem684. Podczas 

wizyty w 2019 roku Zespół Kontrolny w większości przypadków pozytywnie ustosunkował 

się do wypełnienia postanowień Konwencji przez Włochy. W kilku jednak przypadkach (art. 

4.2., art. 4.3., art. 6, art. 7) stwierdzono brak możliwości dokonania oceny wypełnienia tych 

postanowień685. 

Litwa – w 2018 roku kraj ten był gospodarzem wizyty ewaluacyjnej Grupy Monitoringowej 

Konwencji. Z raportu przygotowanego przez Grupę wynika, że Litwa w znacznej mierze 

wypełnia postanowienia Konwencji. W trzech przypadkach, mowa tutaj o artykule 3, 6 oraz 

7 stopień wypełnienia konwencyjnych zobowiązań został oceniony jako częściowy686.  

Luksemburg – system antydopingowy tego kraju charakteryzuje się wysokimi standardami 

działania, a przyjęte rozwiązania są osadzone w kontekście krajowej polityki 

 
682 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project, Respect by Iceland of the 

Anti -Doping Convention, Report by the Evaluation Team, Advisory visit in Iceland Reykjavik, 25-26 October 

2007; Por. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments, Auto-Evaluation Report by 

Iceland on the Implementation of the Anti-Doping Convention of the Council of Europe which was entered into 

force in March 1990, Strasbourg, 10 November 2005. 
683 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO), Follow up report Consultative visit to Ireland on anti-doping policy 

Dublin, 17th meeting of the Monitoring Group Strasbourg, 29-30 April 2003; Por. Anti-Doping Convention 

(T-DO), Compliance with commitments project Report of the Consultative visit to Ireland on anti-doping 

policy, Strasbourg, 17 August 2001. 
684 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments Project, Respect by Italy of the Anti-

Doping Convention Reports by: Italy, The evaluation team, Strasbourg, 6 November 2002.  
685 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation visit in Rome, Italy, Strasbourg, 1 January 2022.  
686 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135,) Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO), Evaluation visit in Vilnius, Lithuania, Strasbourg, 31 October 2018.  
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antydopingowej. Ewaluacja wykazała brak istotnych niedociągnięć lub trudności 

w uzyskiwaniu informacji. System krajowy dobrze się sprawdza i brak w nim 

niepotrzebnych procedur. W opinii Zespołu Kontrolnego Luksemburg może służyć jako 

przykład dla innych państw o niskiej populacji pod kątem ustanowienia krajowego systemu 

antydopingowego687.  

Łotwa – w opinii Zespołu Kontrolnego Łotwa w całości wypełniła postanowienia sześciu 

artykułów Konwencji, zaś pozostałe trzy zostały wypełnione częściowo688.   

Malta – Zespół Kontrolny bardzo wysoko ocenia starania Malty w dziedzinie antydopingu. 

Wypełnienie każdego artykułu Konwencji zostało na Malcie ocenione pozytywnie, 

z nielicznymi sugestiami do poprawy, jak miało to miejsce w kwestiach dotyczących 

edukacji antydopingowej oraz współpracy międzynarodowej689. 

Czarnogóra – w opinii zespołu monitorującego z 2015 roku nie wypełniła w sposób 

satysfakcjonujący zobowiązań wynikających z Konwencji Antydopingowej, nawet jeśli 

polityczne zobowiązanie zostało spełnione. Czarnogóra nie posiada kompleksowych ram 

legislacyjnych do implementacji Konwencji. Ponadto pomimo ustanowienia Czarnogórskiej 

Krajowej Komisji Antydopingowej jej działalność ledwo została podjęta. Krajowa 

współpraca i koordynacja działań antydopingowych wymaga usprawnień. Tutaj swoją rolę 

do odegrania miałyby krajowe ciała odpowiedzialne za młodzież i sport, a także 

Czarnogórska Krajowa Komisja Antydopingowa. Ponadto służba celna oraz policja 

mogłyby przejąć odpowiedzialność za kontrolowanie handlu środkami dopingującymi690.  

Norwegia – norweski system antydopingowy wypełnia, posiadając bezpieczny margines, 

zobowiązania Konwencji. Role Ministerstwa, Norweskiego Komitetu Olimpijskiego oraz 

norweskiej fundacji antydopingowej są wyklarowane i dobrze zrozumiane przez 

wzajemnych partnerów. Krajowa polityka sportowa, aprobowana przez Parlament, bazuje 

na respektowaniu zasady autonomii sportu. Statuty Norweskiego Komitetu Olimpijskiego 

oraz Konfederacji Sportu zawierają regulacje antydopingowe i stanowią krajową 

implementację Światowego Kodeksu Antydopingowego. Wraz z powołaniem fundacji 

 
687 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on compliance with commitments, Respect by Luxembourg 

of the Anti-Doping Convention, Report by: Luxembourg, the Evaluation Team, Strasbourg, 16 March 2003.  
688 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation visit in Riga, Latvia, Strasbourg, 6 May 2019. 
689 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Malta of the 

Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Malta - Report of the Evaluation Team - Comments of 

the Maltese authorities, Adopted at the 44th meeting of the Monitoring Group, Strasbourg, 3 May 2016. 
690 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Montenegro 

of the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Montenegro - Report of the Evaluation Team -

Comments by the Montenegrin Authorities, Adopted at the 43rd meeting of the Monitoring Group of the Anti-

doping Convention, Strasbourg, 12 November 2015. 
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„Antydoping Norwegia” z jej obowiązkiem prowadzenia kontroli dopingowych, 

występowania w charakterze prokuratora w tym zakresie, promowania wartości oraz 

wykonywania działań prewencyjnych w walce z dopingiem, system wydaje się być 

efektywny. Współpraca międzynarodowa także budzi podziw. Zespół Kontrolny nie był 

w stanie znaleźć żadnych niedociągnięć w norweskim systemie antydopingowym691.  

Polska – Zespół Kontrolny ocenił, że w większości przypadków Polska bazowo wypełnia 

postanowienia Konwencji, jednakże w artykule czwartym podkreślono tylko częściową 

satysfakcję z jego wypełnienia. Ponadto, w kilku przypadkach, jak na przykład artykuły 1, 

2 i 3, Polska wypełnia postanowienia Konwencji, jednak Zespół Kontrolny znacząco 

rekomendował wzmocnienie oraz ulepszenie obowiązujących standardów w tym 

zakresie692. Podczas wizyty w 2016 roku podkreślono, że Polska dobrze wypełniła 

postanowienia zdecydowanej większości artykułów Konwencji. Kilka z nich nie zostało 

spełnionych lub zostały spełnione częściowo693. 

Mołdawia – w opinii zespołu monitorującego z 2015 roku nie wypełniła w sposób 

satysfakcjonujący zobowiązań wynikających z Konwencji Antydopingowej, nawet jeśli 

polityczne zobowiązanie zostało spełnione. Mołdawia przyjęła kompleksowe ramy 

legislacyjne do implementacji Konwencji, włączając w to powołanie do życia Mołdawskiej 

Agencji Antydopingowej, której działalność niestety jeszcze się nie zaczęła. Krajowa 

współpraca i koordynacja działań wymagają usprawnień. Tutaj swoją rolę do odegrania 

miałyby Ministerstwo Młodzieży i Sportu, a także Mołdawska Agencja Antydopingowa. 

Ponadto służba celna oraz policja mogłyby przejąć odpowiedzialność za kontrolowanie 

handlu środkami dopingującymi. Warto także dodać, że wizyta ewaluacyjna odbyła się 

w momencie przejściowym, gdy władze mołdawskie zmierzają w kierunku rozwoju 

krajowej Agencji Antydopingowej, która przejmie na siebie główną rolę w kraju w walce 

z dopingiem. Odnotowano także ogromną determinację Ministra Młodzieży i Sportu 

do wdrożenia zaleceń Zespołu Kontrolującego694. 

 
691 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments,Respect by Norway of 

the Anti-Doping Convention Reports by: Norway, The Evaluation Team, Strasbourg, 30 April 2008; Por. Anti-

Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Norway of the Anti-Doping 

Convention Follow-Up Report by Norway on the recommendations of the Monitoring Group of the Anti-

Doping Convention, Adopted at the 31st meeting of the Monitoring Group of the Anti-doping Convention, 

Strasbourg, 5 May 2010. 
692 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Poland of 

the Anti-Doping Convention, Reports by: Poland, The Evaluation Team, Strasbourg, 5 May 2008.  
693 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Compliance by Poland 

with the Anti-Doping Convention Report prepared by the Monitoring Team, Strasbourg, 3 May 2017. 
694 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by Moldova of 

the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Moldova - Report of the Evaluation Team - Comments 

by the Moldavian Authorities, Adopted at the 42nd meeting of the Monitoring Group of the Anti-doping 

Convention, Strasbourg, 6 May 2015.  
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Rumunia – w opinii Zespołu Kontrolnego obecna praca na rzecz antydopingu w Rumunii 

weszła w krótkim czasie na znacznie wyższy poziom, jest dobrze zorganizowana i może 

funkcjonować z korzyścią dla sportowców. Działalność edukacyjna oraz informacyjna 

wzmacnia świadomość zagrożeń wynikających z przyjmowania substancji dopingujących. 

Świadomość ta daje dobry grunt dla sportowców do bycia wolnymi od dopingu. Zespół 

pozostawił stronie rumuńskiej kilka rekomendacji do wdrożenia, dla jeszcze lepszego 

funkcjonowania ich systemu, ze szczególnym uwzględnieniem praw sportowców695. 

Federacja Rosyjska – rosyjski system antydopingowy spełnia generalne postanowienia 

Konwencji Antydopingowej. Zespół Kontrolny wierzy jednak, że jego zalecenia, pomogą 

ulepszyć ten system w przyszłości696. Podczas kolejnej wizyty w 2021 roku stwierdzono 

wypełnienie postanowień wszystkich artykułów Konwencji, co po skandalach dopingowych 

sprzed kilku lat wydaje się pokazywać, że w Federacji Rosyjskiej sprawy antydopingowe 

zyskały większą uwagę697. 

Hiszpania - hiszpański system antydopingowy spełnia generalne postanowienia Konwencji 

Antydopingowej. Zespół Kontrolny wierzy jednak, że jego zalecenia, pomogą ulepszyć ten 

system w przyszłości, z czego korzyści będą czerpać wszystkie zaangażowane w to strony, 

a szczególnie sportowcy698.  

Szwecja – system antydopingowy tego kraju spełnia wymogi Konwencji Antydopingowej. 

Jego struktura niezachwianie bazuje na zasadzie subsydiarności i organizacje sportowe jako 

pierwsze powinny wdrażać postanowienia Konwencji. System szwedzki jest kompleksowy, 

Zespół Kontrolny nie znajduje w nim słabych punktów. Jednakże, w opinii Zespołu 

Kontrolnego, szwedzki wzorzec nie może być łatwym do naśladowania przykładem dla 

innych państw, gdyż wymaga on silnej tradycji oraz kultury współpracy, wysokiego 

poczucia odpowiedzialności, wzajemnego zaufania, negocjacji pomiędzy władzami 

publicznymi a organizacjami pozarządowymi oraz głębokiego respektowania prawa. Kilka 

 
695 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project, Respect by Romania of the 

Anti-Doping Convention Reports by: Romania, The Evaluation Team, Strasbourg, 6 May 2008.  
696 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Respect by the Russian 

Federation of the Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by the Russian Federation – Report by the 

Evaluation Team – Comments by the Russian Federation, Adopted at the 40th meeting of the Monitoring Group 

of the Anti-doping Convention, Strasbourg, 8 May 2014.  
697 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation visit to the Russian Federation, Strasbourg, 1 January 

2022. 
698 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments,Respect by Spain of the 

Anti-Doping Convention, Auto-Evaluation Report by Spain - Report by the Evaluation Team - Comments by 

Spain, As adopted at the 33rd meeting of the Monitoring Group, Strasbourg, 12 May 2011. 
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zaleceń pozostawionych przez Zespół pomoże jeszcze usprawnić i tak już bardzo efektywny 

w tym kraju system antydopingowy699. 

Szwajcaria – Zespół Kontrolny wysoko ocenia działania Szwajcarii na niwie 

antydopingowej i docenia jej starania choćby w kwestii edukacji, które określa mianem 

imponujących. W niektórych przypadkach odnotowano małe niedociągnięcia, czego 

przykładem może być artykuł 4.1., wobec którego podkreślono, że istniejące szwajcarskie 

prawo ma w tym zakresie mały praktyczny wpływ700.  

Holandia – w świetle wszystkich międzynarodowych zaleceń polityka antydopingowa 

Holandii znajduje się na wysokim poziomie. Podkreślono wagę programów edukacyjnych, 

których efektem były wartościowe wyniki badań oraz wypracowanie metod pracy, które 

mogą być szeroko zastosowane, także w innych państwach701. Potwierdziło się to podczas 

wizyty Zespołu Monitorującego w 2021 roku, gdy uznano, że Holandia wypełniła 

postanowienia wszystkich artykułów Konwencji702. 

Turcja – w tym kraju zauważa się, że władze skoncentrowały swoje uwagę oraz zasoby na 

akredytacji dla laboratorium. Ogromne środki finansowe zostały przekazane na ten cel.  

Po jego osiągnięciu uwaga, w sposób naturalny, skupi się na innych potrzebach systemu 

antydopingowego. Według Zespołu Kontrolnego Turcja może także odgrywać główną rolę 

w regionalnej i międzynarodowej współpracy w walce z dopingiem. Zespół z satysfakcją 

odnotował inicjatywy przedsięwzięte przez Tureckie Centrum Dopingowe z niektórymi 

bałkańskimi, kaukaskimi lub arabskimi krajami, szczególnie w zakresie szkolenia ekspertów 

do spraw dopingu. Co więcej Zespół z uznaniem przyjął polityczną chęć tureckich władz 

do zwalczania dopingu w sporcie703.  

Ukraina – dla Zespołu Konsultacyjnego oczywistym jest, że ukraiński rząd wyraża dużą 

polityczną chęć do dalszych działań antydopingowych. Działania takie jak ratyfikacja 

Konwencji Antydopingowej, przyjęcie nowych regulacji, stworzenie krajowego ciała 

antydopingowego ustanowiły dobrą bazę dla krajowej polityki antydopingowej. Zespół 

 
699 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on Compliance with Commitments, Report by: Sweden, the 

Evaluation Team, Strasbourg, 13 October 2004.  
700 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Project on compliance with commitments, Respect by Switzerland 

of the Anti-Doping Convention, Report by: Switzerland, the Evaluation Team, Strasbourg, 9 July 2004. 
701 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO), Opinion on the Dutch Auto-Evaluation Report Adopted by the 

Monitoring Group at its 16th meeting on 14-15 November 2002.  
702 Zob. Project on the Compliance with the Commitments Anti-Doping Convention (ETS 135), Evaluation 

Report of the Monitoring Group (T-DO) Evaluation visit to the Netherlands, Strasbourg, 11 January 2022. 
703 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with commitments project, Report of the Consultative 

visit to Turkey on the implementation of the Convention, Strasbourg, 28 February 2002.  
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przekazał stronie ukraińskiej swoje obserwacje i zalecenia, które zapewnią pomoc 

w rozwijaniu polityki antydopingowej w tym kraju704. 

Zróżnicowany poziom wypełniania zobowiązań Konwencji w jej państwach-

stronach jest kwestią niepodważalną. Źródła takiego stanu rzeczy można upatrywać 

w najnowszej historii Starego Kontynentu. Najczęściej niedociągnięcia w tym zakresie 

przejawiają kraje z tzw. byłego bloku wschodniego, czyli stosunkowo młode demokracje, 

gdzie mechanizmy demokratyczne nie osiągnęły jeszcze takiego poziomu jak wśród państw 

Europy Zachodniej. Rzutuje to także na stopień angażowania się w walkę z dopingiem 

w sporcie. Rada Europy widząc jednak pewne mankamenty na tym tle w niektórych 

krajowych państwach, nie pozostawia niespójności przepisów krajowych w zestawieniu 

z Konwencją samych sobie. Zespół Kontrolny Konwencji, działając w imieniu RE, spełnia, 

poza monitoringową, także swoją drugą, być może nawet ważniejszą, funkcję. Jest ciągłym 

motywatorem pełniącym zarazem zachęcającą rolę do kontynuowania drogi 

antydopingowej, nawet jeśli nie wszystkie dotychczasowe działania przynosiły pożądany 

rezultat. Oprócz tego Zespół podsuwa tym krajom konkretne rozwiązania do wdrożenia 

oparte na wzorcach wypracowanych przez RE lub inne państwa-strony Konwencji. Tak jak 

w uniwersalnym kontekście przynależność do Rady Europy należy traktować jako wyraz 

politycznego prestiżu, tak w nieco mniejszej skali, posiadanie trwałej polityki 

antydopingowej, w pełni spójnej ze standardami Rady Europy w tym zakresie powinno być 

wizją osiągnięcia prestiżowej pozycji w świcie sportu, do czego państwa powinny dążyć. 

 

4.5.2. Konwencja Rady Europy przeciwko manipulacji wynikami sportowymi 

Kraje, które przystąpiły do Europejskiej Konwencji Kulturalnej oraz te 

zaangażowane w zredagowanie Konwencji przeciwko manipulacji wynikami sportowymi 

były uprawnione do przystąpienia do niej w momencie otwarcia jej do podpisu. Pozostałe 

państwa mogą – w momencie przyjęcia Konwencji – wyrazić swoje zainteresowanie 

przystąpienia do niej poprzez list do Sekretariatu Rady Europy. Po okresie dwóch miesięcy 

nieformalnych konsultacji członków Rady Europy, wysyłana jest do Komitetu Ministrów 

propozycja zaproszenia zainteresowanego kraju do podpisania Konwencji705.  

 
704 Zob. Anti-Doping Convention (T-DO) Compliance with Commitments project,Report of the Monitoring 

Group’s Consultative Visit to Ukraine on the implementation of the Anti-Doping Convention, Strasbourg, 20 

December 2002. 
705 Zob. Convention on the manipulation of sports competitions, Secretariat of the Convention on the 

Manipulation of Sports Competitions Sport Conventions Division Directorate of Human Dignity and equality 

DGII Democracy Council of Europe. 
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W opinii Zgromadzenia Parlamentarnego uczciwość w sporcie jest w kluczowym 

momencie swojej historii po tym jak weszła w życie Konwencja Macolin. Kraje 

członkowskie Rady Europy muszą przyjąć odpowiednie prawo oraz wyznaczyć sankcje, aby 

utrzymać czystość zawodów sportowych, a także zapewnić programy i warsztaty 

podnoszące świadomość w dziedzinie etyki oraz integralności sportu, aby mieć pewność, że 

każdy sportowiec, trener lub inny uczestnik zawodów rozumie zasady fair play i wie jak 

rozpoznać, stawić opór i zgłosić przypadek manipulowania zawodami sportowymi. Ponadto 

Zgromadzenie uważa, że sprawy integralności sportu nie cieszą się zbytnią popularnością 

w politycznych agendach, co z całą pewnością nie pomogło zakończyć trwającego 

instytucjonalnego impasu wywołanego przez Maltę wobec definicji „nielegalnych zakładów 

sportowych” w konwencji. Zgromadzenie nie znajduje innego uzasadnienia dla takiej 

pozycji Malty niż umyślne utrudnianie wejścia w życie Konwencji czy też, poprzez prawne 

manewry, próbę modyfikowania przepisów konwencji. Zgromadzenie nie patrzy także 

przychylnie na nowe podejście Malty do wprowadzenia zmian w definicji tego pojęcia, 

powołując się na artykuł 38 konwencji. Zgromadzenie raczej interpretuje to jako próbę 

neutralizacji obecnie istniejącej definicji, tym samym znacząco osłabiając system 

ustanowiony przez konwencję i wyraża swój sprzeciw wobec każdego ruchu prowadzącego 

do zmiany konwencji krótko po jej wejściu w życie i argumentuje to tym, że wszelkie 

zmiany w przepisach konwencji powinny mieć podstawę w postaci wcześniejszej 

implementacji konwencji, a jej celem powinno być wzmocnienie istniejącego systemu, a nie 

jego osłabienie. Prośby o poprawienie przepisów konwencji sparaliżują jej efektywną 

implementację706.  

Zgromadzenie Parlamentarne wzywa w rezolucji kraje członkowskie Rady Europy 

i państwa o charakterze obserwatora do podpisania i ratyfikowania konwencji bez dalszej 

zwłoki, jeśli jeszcze tego nie uczyniły, powstrzymania się od jakichkolwiek działań 

osłabiających postanowienia konwencji. Ponadto żądaniem Zgromadzenia, w szczególności 

w przypadku Malty, jest zaniechanie poszukiwania nowych dróg do wniesienia poprawek 

do definicji terminu „nielegalne zakłady sportowe”. Inne postulaty Zgromadzenia dotyczą: 

– podjęcia oceny głównych zagrożeń wynikających z różnych rodzajów manipulowania 

zawodami sportowymi, aby wyodrębnić kluczowe, priorytetowe przestrzenie do działania, 

– wyasygnowania odpowiednich zasobów, celem upewnienia się, że krajowa legislacja 

w kwestii manipulacji zawodami sportowymi jest efektywnie wdrażana,  

 
706 Zob. Parliamentary Assembly Resolution 2336 (2020) Time to act: Europe’s political response to fighting 

the manipulation of sports competitions. 
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– rozszerzenia zasięgu ciał zarządzających sportem, celem rozwoju świadomości, prewencji, 

edukacji, szkoleń dla szerokiej gamy uczestników od sportu na poziomie oddolnym 

do najwyższego poziomu zawodowego,  

– współpracy z Sekretariatem Generalnym Rady Europy oraz Komitetem Monitorującym 

Konwencji dla zapewnienia spójności działań707.  

Koresponduje z tym zalecenie Zgromadzenia Parlamentarnego, w której apeluje się 

do Komitetu Ministrów o nieotwieranie dyskusji wobec wszelkich poprawek na bazie 

artykułu 38 Konwencji Macolin, a także zaznacza się, że Konwencja ta jest unikatowym na 

skalę globu narzędziem, które zapewnia wszechstronne ramy walki z przestępstwami 

związanymi z zakładami sportowymi708. Malta uważa, że definicja „nielegalnych zakładów 

sportowych” przyjęta w Konwencji byłaby utrudnieniem realizacji wolnego rynku 

wewnętrznego Unii Europejskiej i nie współgra ona z celem Konwencji w postaci walki 

z ustawianiem wyników sportowych oraz ma niepotrzebny i krzywdzący efekt 

podejmowania ściślejszej kontroli zarejestrowanych operatorów zakładów sportowych.  

Co więcej postanowienia Konwencji mogą doprowadzić do harmonizacji obszaru, który 

dotychczas nie doczekał się jej na poziomie Unii Europejskiej i stanowi dla niej ważny 

problem do rozwiązania709. Przedstawiciele Parlamentu Malty utrzymywali przy tym, że 

kraj ten w pełni popiera główny cel Konwencji i w tym względzie stanowisko Malty nie 

ulega zmianie710. 

Wątpliwości Malty wzbudzają zapisy Konwencji mówiące o tym, że operator 

zakładów sportowych zarejestrowany np. na Malcie nie może prowadzić swojego biznesu 

w innym państwie Unii Europejskiej, jeśli państwo to zakazuje w swoim ustawodawstwie 

przepisów pewnych metod zawierania zakładów bukmacherskich, które są legalne na 

Malcie, tym samym powodując utrudnienia w działaniu wewnętrznego rynku Unii 

Europejskiej. Praktyka pokazuje jednak, że blokowanie zagranicznych stron internetowych 

nie jest egzekwowane, w związku z tym mnóstwo osób obchodzi ten przepis i korzysta 

z zagranicznych zakładów bukmacherskich w sieci. Z punktu widzenia Malty działalność 

branży bukmacherskiej jest o tyle istotna, że traktuje się ją jako znaczącą część ekonomii 

tego najmniejszego kraju Unii Europejskiej. Dlatego też regulacje w tej przestrzeni na 

 
707 Zob. Tamże.  
708 Zob. Parliamentary Assembly Recommendation 2178 (2020) Time to act: Europe’s political response to 

fighting the manipulation of sports competitions.  
709 Zob. K. Carpenter, Match-fixing: framing the fight-back, „ICSS Journal” vol. 2, no. 4, s. 69. 
710 Zob. M. Vella, Malta withdraws court request as EU steams ahead on sports betting law, Malta Today,  

18 August 2015, 5:05pm. https://www.maltatoday.com.mt/news/europe/56272/malta_withdraws_court_ 

request_as_eu_steams_ahead_on_sports_betting_law#.YUCZJc8wgdV  [data dostępu: 14.09.2021].  
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Malcie są mało restrykcyjne, a podatki niskie. Argumentem Malty miało być także 

mniemanie, że nadmiernie ograniczone warunki korzystania z usług prowadzą graczy 

do nieuregulowanego rynku bukmacherskiego, co jest działaniem przeciwskutecznym, gdyż 

szeroko uznawanym faktem jest, że to właśnie nieuregulowany rynek zakładów sportowych 

stanowi źródło ustawiania meczów711.  

Malta wnioskowała o przyjęcie poglądu, że usługi zarejestrowane w jednym 

państwie członkowskim powinny być akceptowane we wszystkich innych krajach 

przynależących do UE. Z praktyki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

jednoznacznie jednak wynika, że zasada wzajemnego uznania nie daje się zastosować w tej 

kwestii. Panuje międzynarodowy konsensus dotyczący tego, że firmy bukmacherskie chcące 

funkcjonować na rynku w sposób legalny nie mogą ignorować prawa miejsca, w którym 

przebywają ich konsumenci. Jednakże Malta kwestionowała tę zasadę na wszystkich etapach 

przygotowywania konwencji, zaś w lipcu 2014 roku złożyła prośbę do Trybunału 

Sprawiedliwości o opinię czy definicja „nielegalnych zakładów sportowych” zawarta 

w konwencji w połączeniu z warunkami zakładów bukmacherskich zawartymi w artykułach 

9 oraz 11 konwencji, są zgodne z traktatami unijnymi. Prośbę wycofano po roku czasu, 

prawdopodobnie z powodu przypuszczeń, że Trybunał nie odniesie się do sprawy po myśli 

Malty. Orzecznictwo Trybunału zawiera ponad czterdzieści przykładów dotyczących 

hazardu, które potwierdzają, że definicja z konwencji nie stoi w sprzeczności z prawem 

europejskim. Problem zatem nie jest prawny, lecz polityczny i interes jednego państwa nie 

może przysłonić interesu ogółu. Nierozważnym byłoby otworzenie procedury w imię 

artykułu 38 Konwencji Macolin, krótko po tym jak weszła w życie. Mogłoby to 

spowodować brak równowagi pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz tymi, które nie 

przynależą do tej organizacji. Przy tym należy jednak zaznaczyć, że maltański rząd 

i parlament zrobiły kilka kroków naprzód w walce z manipulacją wynikami sportowymi. 

Zdecydowano, że zostanie utworzone pojedyncze ciało do walki z dopingiem, ustawianiem 

wyników rywalizacji sportowej, a także do kwestii śledztw i edukacji w tym zakresie. 

Agencja ta będzie także reprezentować Maltę w Grupie Kopenhaskiej, co jest postrzegane 

jako pozytywny symptom od władz Malty na drodze do ratyfikacji Konwencji Macolin712. 

Na poziomie Unii Europejskiej przeszkodą na drodze do ratyfikacji nie jest przepis 

prawny, który mógłby zostać zmieniony, lecz oczekiwanie na decyzję Rady Unii 

Europejskiej. Ta zaś musi być poprzedzona prawną opinią doradztwa prawnego tego organu. 

 
711 Zob. T. Serby, The Council of Europe Convention…, jw., s. 83-100. 
712 Zob. R.R. Büchel, Time to act: Europe’s political response to fighting the manipulation of sports 

competitions, Parliamentary Assembly, Committee on Culture, Science, Education and Media,15 June 2020.   
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Konwencja Macolin jest postrzegana jako traktat o mieszanych kompetencjach, który 

zawiera niektóre wyłączne kompetencje Unii Europejskiej i niektóre dzielone kompetencje. 

W związku z tym Konwencja powinna być ratyfikowana zarówno przez Unię Europejską, 

jak i przez jej kraje członkowskie. Od Rady Unii Europejskiej oczekuje się upoważnienia 

samej Unii Europejskiej do podpisania Konwencji. z racji obowiązku lojalnej współpracy 

wynikającym z artykułu 4 pkt. 3 Traktatu o Unii Europejskiej713, kraje członkowskie Unii 

Europejskiej powinny wstrzymać się z ratyfikacją Konwencji do czasu jej podpisu przez 

Unię Europejską. Kontrowersyjna opinia prawna doradców Rady Unii Europejskiej z 2015 

roku stwierdza, że decyzja, która pozwoli Unii Europejskiej podpisać traktat o mieszanych 

kompetencjach wymaga powszechnej zgody, co rozumie się przez jednogłośne 

przyzwolenie wszystkich krajów członkowskich na związanie się z Konwencją 

z poszanowaniem krajowych kompetencji państw, zanim Rada będzie dalej procedować 

przyjęcie decyzji dotyczących Unii kwalifikowaną większością głosów. To jest właśnie 

powód, o który spiera się Malta. Większość członków Unii Europejskiej nie jest gotowa 

do zignorowania tej opinii prawnej lub do jej odrzucenia. Żadne z państw członkowskich, 

ani Komisja Europejska, czy też Parlament Europejski nie są gotowe do ubiegania się 

finalnej wykładni w tej konkretnej sprawie od Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Mimo wszystko kraje członkowskie wydają się być poirytowane blokowaniem 

przez Maltę ratyfikacji Konwencji Macolin. Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości wskazuje, że przyjęcie decyzji umożliwiającej Komisji Europejskiej 

zawieranie wielostronnych porozumień o mieszanych kompetencjach w imieniu Unii 

Europejskiej stempluje początek wspólnych i zdecydowanych działań Unii na poziomie 

międzynarodowym. Tak długo jak sprawa jest dyskutowana pomiędzy organami Unii, kraje 

członkowskie są zobligowane do powstrzymania się od samodzielnych działań. Jednakże 

występują także argumenty przeciwko takiej optyce. Adwokat Genral Maduro, w sprawie 

Komisja przeciwko Szwecji C-246/07, stwierdził, że kraje członkowskie nie mogą być 

trzymane w niekończących się procesach, gdzie finalne decyzje Unii są odkładane do punktu 

bezczynności. Zauważa się, że instytucje Unii Europejskiej zgadzają się co do stosowania 

kwalifikowanej większości do głosowania przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji 

Macolin, jednakże Rada Unii Europejskiej wymaga wcześniejszej zgody wszystkich 

członków związanych z Konwencją, zaś Komisja Europejska preferuje bezpośrednie 

 
713 Zob. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,                         

C 326/13, 26.10.2012. 
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głosowanie714. Siedem państw ratyfikowało Konwencję Macolin, a inne dziewiętnaście 

krajów, które ją podpisały wyrażając zasadniczo chęć do jej przyjęcia, opóźnia proces 

ratyfikacji Konwencji będąc uwikłanym w proces podejmowania decyzji w Unii 

Europejskiej715. W oficjalnych dokumentach Komisji Europejskiej mocno akcentuje się 

konieczność jednoczesnego przystąpienia do Konwencji Macolin Unii Europejskiej razem 

z jej państwami członkowskimi, ze względu na to, że w Konwencji zawarto mieszany 

charakter kompetencji716.  

Przed wejściem w życie Konwencji Macolin także Dania, oprócz Malty, zgłaszała 

kontrowersyjne – z jej punktu widzenia – przepisy. Chodziło o brak klarownego 

zdefiniowania tego, które sportowe organizacje zostaną objęte Konwencją oraz kryteriów, 

które muszą zostać spełnione przez organizacje sportowe, żeby móc korzystać z porozumień 

dotyczących dzielenia się informacjami. Poza tym duńska delegacja do Rady Europy 

podkreślała, że brak zunifikowanej strategii do stawienia czoła korupcji w sporcie podważa 

wiarygodność Unii Europejskiej na tym polu717. Do sytuacji Malty względem konwencji 

można odnieść rozważania G. Piwnickiego: „Wyzwania globalizacyjne wyprzedzają 

niejednokrotnie kwestie prawne, konstytucyjne na szczeblu państw wymagają rozwiązań 

ponadnarodowych – światowych”718. 

Komitet kontrolny Konwencji Macolin został ustanowiony w celu monitoringu 

implementacji Konwencji przez jej państwa – strony. Szefem Biura Komitetu został 

wybrany Grek Georges Mavrotas. Po pierwszym spotkaniu komitetu, które miało miejsce 

w dniach 24-25 listopada 2020 roku określono jego główne zadania. Są nimi: oszacowanie 

zgodności legislacji, polityki i praktyk z Konwencją wśród państw, które do niej przystąpiły, 

wydawanie krajom zaleceń celem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy władzami 

 
714 Zob. R.R. Büchel, Time to act: Europe’s political response to fighting the manipulation of sports 

competitions, Parliamentary Assembly, Committee on Culture, Science, Education and Media, 15 June 2020. 
715 Zob. PACE urges EU to end ‘Malta deadlock’ which is undermining the fight against manipulation in sport,  

https://pace.coe.int/en/news/8042/pace-urges-eu-to-end-malta-deadlock-which-is-undermining-the-fight-

against-manipulation-in-sport [data dostępu: 14.07.2021]. 
716 Zob. Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej konwencji Rady 

Europy w sprawie zwalczania manipulacji zawodami sportowymi w odniesieniu do kwestii związanych 

z prawem karnym materialnym i ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, Komisja 

Europejska COM (2015) 086 final – 2015/0043 (NLE); Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie zawarcia 

w imieniu Unii Europejskiej konwencji Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji rozgrywkami 

sportowymi w odniesieniu do kwestii niezwiązanych z prawem karnym materialnym i ze współpracą wymiarów 

sprawiedliwości w sprawach karnych, Komisja Europejska COM(2017) 387 final 2017/0166 (NLE). 
717 Zob. Denmark urges EU action on Macolin Convention, https://igamingbusiness.com/denmark-urges-eu-

action-on-macolin-convention/ [data dostępu: 27.07.2021].  
718 G. Piwnicki, Unia Europejska w XXI wieku – wyzwania, [w:] Unia Europejska w czasach kryzysu. 

Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Naukowe 

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 

2014, s. 33.  

https://pace.coe.int/en/news/8042/pace-urges-eu-to-end-malta-deadlock-which-is-undermining-the-fight-against-manipulation-in-sport
https://pace.coe.int/en/news/8042/pace-urges-eu-to-end-malta-deadlock-which-is-undermining-the-fight-against-manipulation-in-sport
https://igamingbusiness.com/denmark-urges-eu-action-on-macolin-convention/
https://igamingbusiness.com/denmark-urges-eu-action-on-macolin-convention/


183 

 

publicznymi, organizacjami sportowymi i operatorami zakładów bukmacherskich, 

przygotowywanie opinii dla Komitetu Ministrów Rady Europy, promowanie Konwencji 

oraz informowanie opinii publicznej o podjętych działaniach w jej ramach. Podczas 

pierwszego spotkania komitetu wymieniono pierwsze poglądy na temat metod działania, 

przyznano status obserwatora Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, 

INTERPOL-owi oraz Globalnemu Systemowi Monitorowania Loterii. Ponadto za 

niezwykle istotne uznano integrację Grupy Kopenhaskiej, czyli sieci Krajowych Platform 

w ramach Konwencji. Kolejne spotkania w ramach Komitetu miało miejsce w dniach  

23-24 czerwca 2021 roku. Przyznano na nim status obserwatora dla FIFA oraz UEFA, 

a także powitano Rozszerzone Częściowe Porozumienie w sprawie Sportu wśród ciał Rady 

Europy zaproszonych do uczestnictwa w przyszłych spotkaniach Komitetu719. Trzecie 

spotkanie Komitetu miało miejsce w dniach 11-12 października 2021 roku. Przyjęto na nim 

plan działania Komitetu na lata 2022-2025, do których zaliczono zwiększenie liczby państw-

stron Konwencji zarówno w Europie, jak i poza nią, wsparcie państw w implementacji 

postanowień Konwencji z uwzględnieniem mechanizmu monitoringu, promowanie 

współpracy na szczeblach krajowych i międzynarodowym w walce z manipulowaniem 

wynikami sportowymi. Kolejny raz podniesiono także kwestię wezwania państw Unii 

Europejskiej do ratyfikowania Konwencji720. Ponadto stworzono – w myśl artykułu  

31.2 Konwencji Macolin – listę organizacji sportowych do śledzenia (identyfikacji) 

wydarzeń sportowych wchodzących w zakres Konwencji, podkreślając jej dynamiczny 

charakter wobec możliwych uaktualnień721. Powyższe pokazuje, że Komitet intensywnie 

wciela w życie postanowienia Konwencji. Wiedząc, że istnieje ogrom prac do wykonania 

nie marnuje czasu, tylko stara się jak najbardziej skutecznie implementować idee idące za 

Konwencją. Przykładem tego jest zaangażowanie do swoich prac organizacji sportowych 

oraz pozasportowych, gdyż z racji interdyscyplinarnego charakteru zjawiska ustawiania 

wyników sportowych, istotne są punkty widzenia różnych grup walczących w jednym celu 

– marginalizacji oraz wyrugowania manipulacji wyników sportowych. Dotychczasowy 

 
719 Zob. Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Follow-up Committee. 

https://www.coe.int/en/web/sport/follow_up_committee [data dostępu: 15.09.2021]. 
720 Zob. Action Plan / Strategic Priorities 2022-2025, Follow-up Committee on the Manipulation of sports 

competitions. 
721 Por. List of Sports organisations taken into account to identify sport events falling within the scope of 

application of the Macolin Convention, Strasbourg, Follow-up Committee on the Manipulation of Sports 

Competitions,12 October 2021. 

https://www.coe.int/en/web/sport/follow_up_committee
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dorobek działań komitetu wydaje się zatem być adekwatny do długości jego 

funkcjonowania722. 

Grupa Kopenhaska, będąca grupą doradczą Komitetu Monitoringowego Konwencji 

Macolin, składa się z przedstawicieli krajowych platform, stosuje narzędzie alarmu 

i nadzoru wobec manipulacji wynikami sportowymi polegające na wyróżnieniu czterech 

poziomów alertu. Są nimi alert zielony (normalny), żółty (lekko podniesiony), 

pomarańczowy (podniesiony) oraz czerwony (najwyższy). Do każdego z poziomów są 

przygotowane odpowiednie, różniące się procedury do zastosowania, które mogą przybierać 

formę przystępnego szablonu. W gestii kierownika każdej indywidualnej sprawy pozostaje 

przyznanie odpowiedniego poziomu alertu bo uprzedniej szczegółowej weryfikacji 

dostępnych danych723.  

Niektóre z państw, jak np. Polska, Włochy, Grecja czy Bułgaria rozwinęły swoją 

legislację w zakresie ustawiania wyników meczów poprzez ustawy o sporcie i zawarcie 

w nich własnych postanowień w tej kwestii. Ponadto przypadek Austrii pokazał, że 

standardowe klauzule prawne dotyczące przekupstwa i/lub oszustwa mogą być 

wystarczające do radzenia sobie ze sprawą ustawiania meczów. Ogromny skandal związany 

z ustawianiem meczów z 2013 roku, w którym uczestniczyli zawodnicy z najwyższej ligi 

piłkarskiej w tym kraju stanowił dowód tego, że istniejące tam przepisy prawa karnego 

dotyczące oszustw i łapówkarstwa były dostateczne do stawienia temu czoła i wymierzeniu 

uczestnikom tego procederu kary więzienia724. We Francji statystyki zgłoszonych alertów 

w latach 2016-2018 pokazują, że ich liczba rosła, ale pocieszające może być to, że spadała 

liczba zawiadomień zakwalifikowanych jako poważne. Wzrost żółtych alertów, czyli tych 

najlżejszych gatunkowo idzie w parze ze spadkiem liczby alertów pomarańczowych 

i czerwonych, które postrzegane są za bardziej niebezpieczne725. Przypadek Wielkiej 

Brytanii pokazuje, że czynione są także starania ograniczające jakiekolwiek zagrożenia 

Brexitu wobec brytyjskiej zdolności do ochrony uczciwości w sporcie726. W Polsce po 

 
722 Por. 1st meeting of the Follow-up Committee on Manipulation of sports competitions (T-MC), Online 

Meeting 24-25 November 2020 – List of Decisions; Follow-up Committee on the Manipulation of Sports 

Competitions 2nd meeting (23-24 June 2021) – List of Decisions. 
723 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions Group of Copenhagen – Alert System 

Handbook on Alert and Surveillance system, s. 1. 
724 Zob. K. Hallmann, S. Moritzer, M. Orlainsky, K. Naydenova, F. Fürst, Match‐fixing and legal systems. An 

analysis of selected legal systems in Europe and worldwide with special emphasis on disciplinary and criminal 

consequences for corruption in sport and match‐fixing, German Sport University Cologne Institute of Sport 

Economics and Sport Management, October 2019, Intellectual Output IO1 of the Project ‘Against match‐fixing 

– European Research & Education Program’, s. 97-98. 
725 Zob. Annual Activity Report 2018/2019 France National Platform for the fight against the manipulation of 

sport competitions, s. 13.  
726 Zob. Sport and Sports Betting Integrity Action Plan 2019 – Britain’s approach to address risks to the 

integrity of sport and sports, Sport Betting Integrity Forum, s. 11.  
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podpisaniu Konwencji Macolin zastosowano się do obowiązku powołania Platformy 

Krajowej celem synchronizacji działań w walce z manipulacją wynikami sportowymi.  

W tym celu powołano nieformalną grupę operacyjną stanowiącą preludium do utworzenia 

Platformy Krajowej727.  

Chociaż wszystkie krajowe platformy są zorientowane na ograniczenie ryzyka 

ustawiania wyników wydarzeń sportowych, to jednak różnią się między sobą podejściem, 

metodami oraz instrumentami, czyli wszystkim tym, co możemy nazwać drogą 

do osiągnięcia finalnego celu. Poniżej przedstawiono wybrane najciekawsze fakty dotyczące 

krajowych platform w państwach, które podpisały Konwencję. Uwzględniona jest kolejność 

alfabetyczna według angielskich nazw poszczególnych państw.  

Australia – począwszy od listopada 2017 roku Zespół Uczciwości Zakładów Sportowych 

(Sports Betting Integrity Unit) wcielił się w rolę australijskiej platformy krajowej i jest jej 

reprezentantem w Grupie Kopenhaskiej728. 

Belgia – krajowa platforma składa się z grupy nadzorczej oraz ogólnego zgromadzenia.  

Są one wspierane przez niezależną grupę roboczą celem dyskusji nad czynnikami oszustw. 

do członków zgromadzenia ogólnego należą między innymi: Minister Spraw 

Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, federacje sportowe, Prokuratura Federalna, 

Belgijski Komitet Olimpijski, Belgijski Komitet Paraolimpijski, Komisja Gier, Związek 

Sportowców, ciało odpowiadające za krajowe loterie729. 

Bułgaria – krajową platformę tworzą ciała zarządzające sportem, Krajowa Komisja 

Hazardu, organy ochrony porządku publicznego, operatorzy zakładów bukmacherskich 

w postaci: Ministra Młodzieży i Sportu, Ministra Spraw Wewnętrznych, Prokuratura ds. 

kasacji, Komisja Hazardu, ruch sportowy oraz operatorzy zakładów. Prokuratura Bułgarii 

jest ciałem koordynującym międzydepartamentową grupę roboczą złożoną z reprezentantów 

wyżej wspomnianych instytucji. Grupa ta spotyka się każdego miesiąca celem wymiany 

informacji pomiędzy interesariuszami730. 

Cypr – zauważone trudności w przekonaniu Ministra Sprawiedliwości do ostatecznego 

składu krajowej platformy731. 

 
727 Zob. Odpowiedź Minister Sportu na interpelację nr 106, Warszawa, 19 grudnia 2019 r.  
728 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, National Platform Fact sheet Australia.  
729 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, Data base – country fact sheet Belgium.  
730 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, National Platform Fact sheet Bulgaria. 
731 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms Data base – country fact sheet Cyprus. 
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Dania – czterech pracowników z duńskiej organizacji antydopingowej pracuje w niepełnym 

wymiarze etatu dla Sekretariatu Platformy, obowiązuje gorąca linia dla informatorów, 

współpraca ze związkiem zawodników nad gorącą linią pn. „Czerwony przycisk dla 

sportowców”, dane określone kategorią „dobrze wiedzieć” rejestruje i weryfikuje 

Sekretariat Platformy, zaś dane z kategorii „trzeba wiedzieć” są przekazywane 

do odpowiednich interesariuszy z zachowaniem prawa ochrony danych. Duńczycy mają 

jedną z najbardziej rozbudowanych krajowych platform732. 

Finlandia – członkowie platformy biorą udział we współpracy międzynarodowej 

i spotykają się 4-5 razy w roku, a pomiędzy spotkaniami praca przebiega w mniejszych 

grupach733. 

Francja – platforma rejestruje alerty o różnej skali nasilenia, tj. żółte, pomarańczowe, 

czerwone. Podana statystyka za rok 2016 jest następująca: 20 żółtych alertów,  

2 pomarańczowe i 1 czerwony734. 

Grecja – misja greckiej platformy odwołuje się do konfrontacji z korupcją i manipulacją 

w sporcie z użyciem prewencji, podkreślenia znaczenia uczciwości oraz etyki, koordynacji 

wewnątrzkrajowych działań w tym zakresie i współpracy światowej735. 

Włochy – można powiedzieć, że instytucja na kształt włoskiej platformy istniała już na trzy 

lata przed podpisaniem Konwencji Macolin, a obecnie główne instytucje w nią zaangażowane 

to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, federacje sportowe, Włoski Komitet Olimpijski736. 

Norwegia – platformę tworzy dwóch pracowników rekrutowanych specjalnie te stanowiska, 

a model krajowej strategicznej współpracy realizuje się poprzez Krajowe Forum Współpracy. 

Forum jest prowadzone przez norweską platformę i składa się między innymi z Norweskiego 

Komitetu Olimpijskiego, Norweskiego Związku Piłki Nożnej, krajowego operatora zakładów 

bukmacherskich, norweskie władze ds. hazardowych, Ministerstwo Kultury737. 

Polska – platforma oraz nieformalna grupa operacyjna będą bazować na postanowieniach 

Konwencji Macolin oraz Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, która wprowadza 

odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko regułom zawodów sportowych. Platforma 

 
732 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, Data base – country fact sheet Denmark. 
733 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms National, Platform Fact sheet Finland. 
734 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, Data base – country fact sheet France.  
735 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, National Platform Fact sheet Greece. 
736 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, Data base – country fact sheet Italia. 
737Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, Data base – country fact sheet Norway.  
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składa się z grupy nadzorującej posiadającej moc decyzyjną oraz kontrolującej pracę 

mniejszych zespołów. W jej skład wchodzić będą reprezentanci: Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Komendy Głównej Policji, Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do grupy 

operacyjnej mogą należeć między innymi reprezentanci polskich związków sportowych, 

Totalizatora Sportowego, ciał zarządczych zawodowych lig sportów drużynowych738. 

Portugalia – platforma buduje w społeczeństwie świadomość jej istnienia oraz identyfikuje 

i angażuje krajowe organizacje mogące być jej interesariuszami739. 

Szwecja – pierwszy raz platformę ustanowiono w 2014 roku przez Szwedzką Konfederację 

Sportu jako nieformalną platformę. Spotkania Platformy odbywają się 4-6 razy w roku na 

wezwanie władz ds. hazardu740. 

Szwajcaria – Komisja Szwajcarskich Loterii i Zakładów jako publiczna instytucja 

szwajcarskich kantonów mająca władzę regulatora rynku zakładów bukmacherskich 

uznawana jest za szwajcarską platformę krajową. Bazuje ona federalnej ustawie oraz 

rządowym dekrecie dotyczących hazardu741. 

Hiszpania – priorytety działalności krajowej platformy ogniskują się wokół wymiany 

informacji o konkretnych procedurach wokół ustawiania wyników meczów pomiędzy 

zaangażowanymi w ten proces władzami oraz budowania wspólnej polityki wobec 

uczestników sportu i zjawiska zakładów bukmacherskich742. 

Holandia – platformę tworzą trzy komponenty: rada strategiczna, w której decyduje się 

o strategii, strukturze i finansowaniu, platformy, gdzie aktualne dyskutuje się nad 

aktualnymi sprawami i zagadnieniami operacyjnymi, oraz platformy, gdzie dostępne są 

informacje ogólne oraz następuje zacieśnianie współpracy pomiędzy partnerami. Trudnością 

jest określenie, które organizacje powinny być partnerami w ramach platformy. Jest tym 

zainteresowanych wiele organizacji, ale zbyt wiele ich nie służy wykreowaniu atmosfery 

zaufania, podczas gdy organizacje powinny czuć się bezpiecznie w kwestii dzielenia się 

 
738 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, National Platform Fact sheet Poland. 
739 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms National, Platform Fact sheet – Profile check-list Portugal. 
740 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, Data base – country fact sheet Sweden.  
741 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, National Platform Fact sheet Switzerland. 
742 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms Data base – country fact sheet Spain. 



188 

 

wrażliwymi informacjami. Dlatego też ma miejsce podział platformy na poszczególne 

komponenty743. 

Zjednoczone Królestwo – platformę tworzą jednostka doniesień wobec zakładów 

bukmacherskich oraz Forum Uczciwych Zakładów Bukmacherskich744. 

Kilkuletnia praktyka po opracowaniu tekstu Konwencji pokazuje jednak, że należy 

uściślić wymienne stosowanie terminów „ustawianie meczów” oraz „manipulacja zawodami 

sportowymi”. Choć Konwencja w pierwotnym zamyśle odnosiła się do zjawiska ustawiania 

meczów, to jej zakres pokrywał pokaźną przestrzeń oraz liczbę typów przewinień. Właśnie 

dlatego Konwencja ta odnosi się innych Konwencji Rady Europy, Organizacji Narodów 

Zjednoczonych oraz instrumentów Unii Europejskiej. Konsekwencją tego jest zawężenie przez 

Radę Europy użycia terminu „ustawianie meczów” tylko, gdy odnosimy się do działań na arenie 

zmagań sportowców, poprzez które dokonuje się akt manipulacji. Wynika z tego zatem, że 

„ustawianie meczów” jest zaledwie częścią manipulacji, a nie jej synonimem. W tym kontekście 

wyróżnia się dwie przestrzenie, na polu walki sportowców i poza nią, co w świetle Konwencji 

Macolin jest równie istotne przy definiowaniu natury manipulacji. Co więcej, według 

Konwencji Macolin, wszystkie typy manipulacji popełnia się po to, żeby zdobyć nadmierną 

przewagę i zawsze ich rezultatem jest pośrednia (np. łapówka) lub bezpośrednia korzyść 

finansowa (np. przysługa osobista). Manipulacja wynikami sportowymi, jako światowe 

zjawisko, może zawierać w sobie także inne działania takie jak zażywanie dopingu, używanie 

klubów sportowych jako firm fasadowych, wpływanie na agentów sportowców, 

wykorzystywanie poufnych informacji, deprecjonowanie konfliktu interesów. Zaznacza się przy 

tym, że ustalenie modus operandi manipulacji jest fundamentalne dla zdecydowania czy można 

ją wyrugować poprzez środki dostępne w świecie sportu, wzmocnienie prawa lub oba te zabiegi. 

Z racji tego, że na końcu łańcucha manipulacji zawsze jest zysk finansowy, przyczyn tego 

zjawiska można upatrywać w chęci zdobycia przewagi sportowej lub takiej, gdzie finansowa 

korzyść nie ma związku z wynikiem sportowym, a sport sam w sobie jest jedynie narzędziem 

do zdobycia korzyści. Przykładowe metody takich manipulacji to między innymi zmowy 

pomiędzy drużynami lub sportowcami, wpływanie na transfery celem wzmocnienia lub 

osłabienia danego klubu, przejmowanie kontroli nad klubami sportowymi, czerpanie korzyści 

z klubów będących w kłopotach, a następnie wykorzystywanie nad nimi pozycji siły, 

 
743 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms Data base – country fact sheet Netherlands.  
744 Zob. Convention on the Manipulation of Sports Competitions, Group of Copenhagen – Network of National 

Platforms, National Platform fact sheet United Kingdom. 
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aranżowanie „meczów widmo”, żeby umożliwić postawienie zakładu bukmacherskiego na taki 

mecz, wpływanie przez agentów zawodników na składy meczowe poszczególnych drużyn745.  

Główne instytucje zaangażowane w walkę z manipulowaniem wynikami sportowymi 

na poziomach krajowych oraz transnarodowych to najczęściej: Ministerstwa Sportu, 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Agencje Ochrony Danych 

Osobowych, ciała regulujące działalność operatorów zakładów bukmacherskich, organy 

ochrony porządku publicznego, krajowe komitety olimpijskie, związki sportowców, 

organizacje pozarządowe, organy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organy Rady 

Europy, organy Unii Europejskiej, Interpol, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu, 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe federacje sportowe746. 

 

4.6. Ocena efektywności oddziaływania Rady Europy na państwa członkowskie 

w zakresie realizacji standardów uczciwej rywalizacji sportowej 

Rada Europy, zgodnie ze swoimi założeniami, zdążyła już przyzwyczaić 

do reagowania na wszelkie nieprawidłowe i patologiczne praktyki w różnych sferach życia 

codziennego. Nie inaczej sprawa się ma w dziedzinie sportu, w której Rada zaznaczyła 

dotychczas swoją obecność więcej niż okazjonalnie, z czasem realizując swoją politykę ws. 

sportu w sposób mocno skoordynowany i zdecydowany, z chęcią do odbijając swoje piętno 

na tej materii. 

Przed dokonaniem oceny efektywności oddziaływania Rady Europy na państwa 

członkowskie w zakresie realizacji standardów uczciwej rywalizacji sportowej warto 

przyjrzeć się definicji efektywności. Mówi ona, że „Efektywność to sumaryczna wartość 

efektów pracy, dodatnia cecha działań. Efektywne są działania dające wynik oceniany 

pozytywnie bez względu na to, czy był on zamierzony, czy niezamierzony (…)”747.  

Po skonfrontowaniu ze sobą tej definicji oraz przytoczonych na wcześniejszych stronach 

działań Rady Europy w obszarze sportu i równości i uczciwości w sporcie, nawet jeśli nie 

 
745 Zob. Convention on the manipulation of sports competitions – The Macolin Convention (CETS n°215), 

Updated concept of manipulations of the sports competitions, Strasbourg, 8 November 2018  
746 Por. Convention on the Manipulation of Sports Competitions (Macolin Convention): Mapping of Actors 

involved in Fighting the Manipulation of Sports Competitions, Directorate of Human Dignity and Equality, 

Sport Conventions Division, Council of Europe; International Conference on the fight against the 

manipulation of sports competitions – Promotion and Implementation of the Macolin Convention, Strasbourg 

(France), 20-21 September 2016 – Conclusions, Directorate of Human Dignity and Equality, Sport Division; 

3rd International Conference on the fight against the manipulation of sports competitions – Promotion and 

implementation of the Macolin Convention, Strasbourg (France), 24-25 September 2018 – Conclusion report, 

Directorate of Anti-discrimination, Children’s Rights and Sport Values Department, Sport Conventions 

Division. 
747 G. Łasiński, Sprawne działania indywidualne i zespołowe. Ujęcie prakseologiczno-systemowe, 

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 108. 
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wszystkie z nich odnoszą się bezpośrednio do standardów uczciwej rywalizacji sportowej, 

wypada stwierdzić, że ocena ta winna być pozytywna. Spójne procedury monitoringowe 

konwencji antydopingowej, coraz szersza działalność na rzecz rozpoznawalności 

i popularyzacji Konwencji Macolin, uwypuklanie w procedurze akcesyjnej wartości 

uniwersalnych, tożsamych z tymi panującymi w sporcie, takich jak równość, brak 

dyskryminacji, wpływających pośrednio i cząstkowo na standardy uczciwej rywalizacji 

sportowej, szeroko zakrojona perspektywa sporów na tle sportowym w wyrokach 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, antydyskryminacyjna (prorównościowa) 

działalność Komisji Weneckiej mogąca inspirować środowisko sportowe do korzystania 

z efektów jej aktywności, bogate raporty monitoringowe dotyczące stosowania Konwencji 

Antydopingowej, coraz bardziej galopująca (mimo sytuacji Malty) w przestrzeni politycznej 

popularność Konwencji Macolin – to wszystko mówi nam, że Rada Europy nie zmarnowała 

czasu, ani sposobności do zaistnienia w świecie sportu i odegrania w jego funkcjonowaniu 

niemałej roli. Szanując zasadę autonomii sportu, RE potrafiła zręcznie, nie budząc obaw 

o nadmierną interwencję w przestrzeni sportowej, wskazać na pięty achillesowe ruchu 

sportowego. Ponadto umiała w sposób skuteczny i odważny, często będąc pionierską 

organizacją międzynarodową zajmującą się daną problematyką w dziedzinie sportu, im 

przeciwdziałać, wypełniając przy tym swój statutowy cel osiągania większej jedności 

między jej członkami oraz ochrony i wcielania w życie ideałów i zasad stanowiących ich 

wspólne dziedzictwo. Niebagatelna w tym rola Rozszerzonego Porozumienia Częściowego 

ws. Sportu, którego inicjatywy wielokrotnie przyczyniają się do rozszerzania 

geograficznego sportowych standardów Rady Europy oraz nierzadko skutkują lepszym 

zrozumieniem roli Rady Europy w świecie sportu.  

Mówiąc o ocenie działań Rady Europy na tym polu nie można pominąć pośredniego 

skutku tych oddziaływań w kreowaniu zasad równomiernego dostępu do sportu dla 

wszystkich obywateli. Promowanie różnorodności jest stałym priorytetem Rozszerzonego 

Porozumienia Częściowego ws. Sportu i stanowi szkielet wszystkich prac Rady Europy. 

Prawa i wolności wszystkich obywateli państw członkowskich RE włącznie z zakazem 

dyskryminacji są ujęte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na której oparte są 

normatywne podstawy działalności Rady w dziedzinie sportu748. W pewnym uproszczeniu 

jest to powiązane z szeroko rozumianym dobrym zarządzaniem w sporcie749. 

 
748 Zob. Council of Europe, Inclusive sport. https://www.coe.int/en/web/sport/inclusive-sport [data dostępu: 

12.01.2022]. 
749 Por. Recommendation CM/Rec(2018)12 of the Committee of Ministers to member States on the promotion 

of good governance in sport. (Adopted by the Committee of Ministers on 12 December 2018 at the 1332nd 

meeting of the Ministers' Deputies). 

https://www.coe.int/en/web/sport/inclusive-sport
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W kontekście jednego z najbardziej znaczących kryzysów migracyjnych w drugiej 

dekadzie XXI stulecia Rada Europy ma znaczącą rolę do odegrania i to właśnie w sporcie 

upatruje doskonałego narzędzia do integracji migrantów. Rozszerzone Porozumienie 

Częściowe ws. Sportu stworzyło ku temu interaktywną platformę dla wszystkich 

zainteresowanych osób udzielających się w ramach tej problematyki. Platforma tworzy 

możliwość dzielenia się informacjami oraz praktykami w zakresie integracji migrantów 

z nowymi dla nich społeczeństwami przez sport, a także zawiera listę realizowanych 

projektów w tej tematyce oraz forum dyskusyjne750. Inną grupą społeczną, której 

aktywizacja do prężnego uczestnictwa w życiu społecznym może odbywać się poprzez sport 

są osoby niepełnosprawne. Wyzwanie wiążące się z tym jest niebagatelne. Każdy człowiek 

– bez względu na swoją niepełnosprawność – może czerpać korzyści z uprawiania sportu. 

Dla osób z niepełnosprawnością motoryczną, intelektualną, mentalną lub sensoryczną sport 

pełnić nie tylko funkcję terapeutyczno-medyczną, ale także może pełnić rolę edukacyjną 

oraz stymulującą społecznie. Rozszerzone Porozumienie Częściowe ws. Sportu kontynuuje 

swoją aktywność w tej przestrzeni organizując szkolenia oraz wydarzenia podnoszące 

świadomość społeczeństwa. Jednym z przykładów takich działań było wdrożenie 

komentarza autodeskrypcyjnego dla osób niewidomych oraz częściowo niewidomych 

w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie na 

wszystkich ośmiu stadionach, na których odbywał się turniej751. Wydano także przewodnik 

dotyczący sportu osób niepełnosprawnych w Europie752. Inną przestrzenią inkluzywności 

sportu i zapewnienia równego dostępu do niego wszystkim obywatelom jest próba 

zagospodarowania go wśród osób osadzonych w więzieniach753.  

Rozszerzone Porozumienie Częściowe ws. Sportu promując wartości w sporcie 

i poprzez sport zorganizowało webinar dotyczący wpływu pandemii Covid-19 na sport, 

a także przeprowadziło w końcówce 2020 roku na respondentach z 29 członkowskich 

krajów badanie, którego celem było zrozumienie wpływu pandemii na aktywność fizyczną 

ludzi. Wykazano mniejszą ilość czasu poświęcaną na aktywność fizyczną w czasie 

lockdownu754. Choć tematyka ta ma bardzo pośrednie odniesienie do sportu i rywalizacji 

w jego ramach, przy ocenie działań Rady Europy w tej dziedzinie nie można nie zauważyć 

 
750 Zob. Council of Europe, Migrants and their integration through sport. https://www.coe.int/en/web/ 

sport/migrants-and-their-integration-through-sport [data dostępu: 12.01.2022]. 
751 Zob. Council of Europe, Disability sport. https://www.coe.int/en/web/sport/disability-sport [data dostępu: 

12.01.2022]. 
752 Por. M. Gütt, Disability sport in Europe. Learning from experience, Council of Europe, March 2013. 
753 Por. G. Sempé, Sport and prisons in Europe, Council of Europe 2016. 
754 Zob. Council of Europe, EPAS Study on the impact of COVID-19 in Sport. https://www.coe.int/en/web/ 

sport/sport-and-covid-19 [data dostępu: 11.01.2022]. 

https://www.coe.int/en/web/sport/migrants-and-their-integration-through-sport
https://www.coe.int/en/web/sport/migrants-and-their-integration-through-sport
https://www.coe.int/en/web/sport/disability-sport
https://www.coe.int/en/web/sport/sport-and-covid-19
https://www.coe.int/en/web/sport/sport-and-covid-19
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jej szybkiej reakcji w bezprecedensowych okolicznościach pandemicznych oraz chęci 

zrozumienia wszelkich implikacji powstałych dla sportu kwalifikowanego oraz 

powszechnego w wyniku pandemii. Dzięki temu organy Rady Europy będą mogły rzetelniej 

przygotować swoje dokumenty przeciwdziałające skutkom pandemii w zakresie sportu 

i aktywności dla obywateli państw członkowskich oraz dla sportowców wyczynowych. 

Działania te powinny jednoznacznie świadczyć o szerokim zainteresowaniu Rady dziedziną 

sportu, o tym, że Rada ma szerokokątne widzenie na zjawisko sportu, co nakazuje 

jednoznacznie pozytywnie ocenić także tę działalność pośrednio łączącą się ze standardami 

uczciwej rywalizacji w sporcie. 

Co Rada Europy może uczynić w celu podniesienia efektywności oddziaływania na 

państwa członkowskie w zakresie realizacji standardów uczciwej rywalizacji sportowej? 

Wydaje się, że gra idzie o zainteresowanie tą tematyką przedstawicieli młodego 

europejskiego pokolenia. Propozycja ściślejszej współpracy z ministerstwami 

odpowiedzialnymi za sport w państwach członkowskich Rady i wprowadzenie przez Radę 

a dystrybuowanie przez ministerstwa wzmożonych autorskich szkoleń i pakietów 

edukacyjnych dla najmłodszych, tak aby w ich dorosłym życiu zminimalizować ryzyko 

dewiacyjnych zachowań w sporcie, powinna przykuwać uwagę. Jednak samo wystosowanie 

inicjatywy nie będzie wystarczające. Chodzi bowiem o to, by warsztaty te i szkolenia były 

skrojone pod oczekiwania i przyzwyczajenia młodego człowieka trzeciej dekady XXI 

wieku. Zatem forma ich musi być atrakcyjna dla odbiorcy. Czyni to uzasadnione skojarzenia 

np. z interaktywną platformą, grą dydaktyczną według pieczołowicie rozpisanego 

scenariusza czy też etapizacją warsztatów z motywatorami do przejścia do następnych faz, 

części, rozdziałów fabuły. Przy takim postawieniu sprawy, chcąc osiągnąć efekt, należy być 

przygotowanym na wysokobudżetową produkcję warsztatową. Kwestia jeszcze lepszego 

spopularyzowania standardów uczciwej rywalizacji sportowej i lepszego piarowego ich 

opakowania w szkołach dla młodzieży jawi się być w najbliższym czasie kluczowym 

zadaniem dla Rady Europy w zakresie problematyki sportu, poza – co oczywiste – stałym 

monitorowaniem przestrzeni, gdzie może zakorzenić się przeciwieństwo wartości przez nią 

głoszonych.  

Zrozumiały też jest sens pytań o to jakie wyzwania w dziedzinie sportu stoją przed 

Radą Europy, wprowadzenie jakich nowych standardów w tej materii czeka na Radę i co 

będzie traktowane priorytetowo? Chociaż trudno przewidzieć czy omówione poniżej 

zagadnienie mogłoby mieć swoje odzwierciedlenie w konwencjach RE, czy też 

dokumentach tzw. „miękkiego prawa”, to jednym z obszarów, gdzie Rada Europy może 
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skierować swoją uwagę jest wyrównanie szans w zawodowym sporcie. Aktualne bowiem 

nierówności mają rozmaite krajobrazy. Wypada zastanowić się, czy bardziej równomierny 

podział finansowy z puli praw telewizyjnych dla wszystkich drużyn biorących udział 

w danych rozgrywkach nie będzie sprzyjał jeszcze bardziej uczciwej rywalizacji sportowej? 

Czy nie powinno się w ramach statutowego osiągnięcia większej jedności między członkami 

RE wprowadzić czegoś na kształt obowiązkowego forum dzielenia się dobrymi praktykami 

oraz technologiami sprzyjającymi lepszym wynikom sportowym z biedniejszymi krajami 

Europy (vide np. region Bałkanów), ale także na świecie? Nie chodzi tutaj o odkrywanie 

przed światem swojego know-how, lecz o równomierną i sprawiedliwą dystrybucję wiedzy 

niezbędnej do nowoczesnego szkolenia sportowego. Najczęściej brak najnowszej wiedzy 

jest pokłosiem braku należytych środków finansowych na ten cel. Rodzi to kolejne pytania 

natury etycznej czy w sporcie chodzi o wygrywanie czy też o wzmacnianie genu braterstwa 

między rywalizującymi. Może jedno i drugie powinno zostać ujęte w istocie sportu, tylko 

przy zachowaniu jakich parytetów? Być może jednym z rozwiązań jest stworzenie równych 

(w dobie współczesnej równość odnosi się w głównej mierze do wymiaru finansowego) 

warunków startującym, a potem w agonie niech wygra lepszy, pełniej realizując tym samym 

zasadę primus inter pares. Czyni się już zalążki takich zabiegów w mocno 

skomercjalizowanych dyscyplinach sportu. Dla przykładu w Formule 1 od roku 2021 

wprowadzono tzw. limity budżetowe dla wszystkich zespołów biorących udział 

w mistrzostwach. Nawet jeśli pobudki wprowadzenia takich regulacji ogniskowały się 

wokół uatrakcyjnienia widowiska dla kibiców, a nie wokół stworzenia równych 

początkowych szans w rywalizacji, to nie można takiej próby nie zauważyć, tym bardziej, 

że dotyka ona sportu z wielomilionową widownią na kilku kontynentach. Jeśli na te 

dylematy Rada Europy odpowie twierdząco, to można spodziewać się wielomiesięcznych 

prac i środowiskowych konsultacji także na politycznym szczeblu przed wydaniem 

stosownych dokumentów z tej sfery. Nie jest tutaj celem roztaczanie utopijnych wizji sportu 

przyszłości. Jednak z całą pewnością projekcja optymalizacji standardów uczciwej 

rywalizacji sportowej może się przyczynić do małych kroków naprzód, poprzez które Rada 

Europy jeszcze dobitniej zasygnalizuje swoją troskę o to, by sport był lustrem jej wartości.  
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Zakończenie 

Przeprowadzona eksploracja pokazała, że sport jest istotną przestrzenią dla Rady 

Europy, która stale monitoruje zjawiska w tym obszarze zachodzące i nie traktuje go 

marginalnie. Choć na pierwszą konwencję Rady Europy dotyczącą sportu trzeba było czekać 

trzydzieści pięć lat, to jednak począwszy od roku 1985 Rada z troską spogląda w świat 

sportu, często inicjując pionierskie rozwiązania przy zdywersyfikowanych bolączkach. 

Mowa tutaj o starych problemach sportu jak doping, ale także tych młodszych jak ustawianie 

wyników meczów i związane z tym ryzyko rozwoju działalności bukmacherskiej 

w przestrzeni internetowej.  

Dokonana analiza uwidoczniła czym są standardy uczciwej rywalizacji sportowej 

i jak one nakładają się na siebie w wymiarze innych od Rady Europy organizacji 

międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęcono tutaj zagadnieniom dopingu oraz 

manipulacji wynikami sportowymi. Praca Rady Europy na rzecz uczciwej rywalizacji 

sportowej powinna być traktowana wielowymiarowo. Choć RE jest organizacją 

o charakterze regionalnym, to we współpracy z instytucjami sportowymi jej propozycje 

zawarte w bogatym dorobku dokumentów prawnie wiążących oraz tych z zakresu tzw. 

„miękkiego prawa” mogą zyskać wymiar powszechny. Warto przy tym pamiętać, że 

niektóre z dokumentów odnoszą się do problematyki uczciwej rywalizacji sportowej 

w sposób pośredni i cząstkowy, skłaniając niejako do refleksji, że wszystkie jej dokumenty 

ostatecznie służą poprawie życia mieszkańców Europy.  

W pracy postawiono szereg hipotez. Pierwsza hipoteza brzmiała następująco: 

„Obszar aktywności Rady Europy obejmuje wszystkie zagadnienia z wyjątkiem obronności 

państw. Jednym z obszarów działalności Rady Europy jest sport. Rada Europy nie prowadzi 

polityki antycypacyjnej wobec istotnych problemów dziedziny sportu, a jej aktywność 

w tym zakresie jest odpowiedzią ex-post na negatywne wydarzenia w tym obszarze. 

Standardy te odgrywają istotną rolę w organizacji sportu (rozgrywek, zawodów, turniejów, 

lig) na świecie, ale są stosunkowo mało znane opinii publicznej. Potrzebny jest tu większy 

wysiłek ze strony państw członkowskich RE, by dotrzeć z wiedzą o tych standardach 

do środowisk sportowych, bo tylko wówczas będą mogły spełnić swą założoną funkcję”. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Europejska konwencja w sprawie przemocy 

i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, 

a także Konwencja Antydopingowa były niezwłoczną odpowiedzią Rady Europy na 

odrażające zachowania kibiców piłkarskich na trybunach, czego najbardziej jaskrawym 

przykładem była tzw. „Tragedia na Heysel” związana z finałowym meczem Pucharu Europy 
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w 1985 roku pomiędzy drużynami FC Liverpool oraz Juventus FC, a także na skandale 

dopingowe, co bardzo mocno uwidoczniło się podczas Letnich Igrzysk XXIV Olimpiady 

w Seulu w 1988 roku. Konwencja Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji 

rozgrywkami sportowymi nie była odzewem na jedno przykuwające uwagę całego 

sportowego świata negatywne wydarzenie. Była to raczej kontrakcja do coraz częściej 

podnoszących się głosów środowiska sportowego o potrzebie utrzymania integralności 

sportu, która coraz częściej bywa zachwiana w związku z doniesieniami o czynnościach 

wpływających na końcowy wynik rywalizacji sportowej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 

można stwierdzić, że gdyby drastyczne bójki na stadionach czy uderzające wpadki 

dopingowe gwiazd światowego sportu nie miały wówczas miejsca, Radzie Europy podjęcie 

problematyki sportu w zakresie twardego prawa zajęłoby więcej niż 35 lat. Monitoring 

pokazał, że poza kilkoma państwami, które wciąż dostosowują swoje ustawodawstwo 

do zapisów konwencji wydanych przez RE dot. sportu, w większości przypadków można 

być zadowolonym ze stopnia realizacji postanowień konwencji wpływających na uczciwą 

rywalizację sportową, co oznacza, że standardy te zostały przyjęte w krajowych 

organizacjach zawiadujących sportem. Poziom specjalizacji zagadnień w ww. konwencjach 

jest jednak tak wysoki, że przeciętny kibic sportowy nie wykazuje tym zainteresowania, 

a środki masowego przekazu – prawdopodobnie w obawie o utratę odbiorcy – raczej nie 

rozpowszechniają odbiorcom treści sportowych postanowień konwencji, dlatego też 

pozostają one znane bardzo wąskiej grupie sympatyków sportu, którzy za sprawą 

wewnętrznej motywacji zgłębiają we własnym zakresie poszczególne standardy ujęte 

w konwencjach. Wysiłek państw członkowskich związany z wywieraniem nacisku na 

środowiska sportowe celem popularyzacji wiedzy z tego zakresu, szczególnie wśród 

najmłodszych, na przykład podczas lekcji wychowania fizycznego, godzin wychowawczych 

w szkołach czy też podczas zorganizowanych wizyt młodzieży w instytucjach sportowych 

ma tutaj kluczowe znaczenie.  

Druga hipoteza brzmiała: „Rada Europy zwraca uwagę na aktualność swoich 

konwencji dotyczących dziedziny sportu i dostosowuje ich treść do zmieniającego się – na 

przestrzeni lat – kontekstu rywalizacji sportowej. Egzekwowanie tych standardów nie 

zawsze jest jednak skuteczne, a wynika to z faktu, że część standardów ma charakter tzw. 

„miękkiego prawa”, a więc nie ma charakteru prawnie wiążącego. W związku z tym 

zachodzi potrzeba budowania świadomości wśród państw członkowskich, że wszystkie 

standardy i dokumenty wypracowane przez Radę Europy, bez względu na ich charakter 

prawny, powinny być wdrażane do praktyki państw członkowskich, ponieważ niosą one 
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pozytywne wartości w zakresie organizacji życia sportowego, a ich realizacja jest 

w interesie społeczności europejskiej”. Hipoteza ta także została zweryfikowana 

pozytywnie. Z pięciu konwencji RE dotyczących sportu dwie są znaczącym rozwinięciem 

pierwszego dokumentu dotyczącego danego zagadnienia wydanego przez Radę Europy. Są 

swoistą wersją 2.0. uwzględniającą kilkunastoletnie doświadczenia, zawierającą 

rozwiązania adresowane do nowych wyzwań pojawiających się w analizowanej przestrzeni, 

zgodnie z ewolucją życia sportu. Przykładem może być Dodatkowy Protokół do Konwencji 

Antydopingowej z 2002 roku oraz Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego 

podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej 

i innych imprez sportowych z 2016 roku. Dokumenty z zakresu tzw. „miękkiego prawa” 

stanowią bardzo dobre uzupełnienie konwencji RE, dlatego nie powinny być one pomijane 

przez państwa członkowskie lub też implementowane wyrywkowo. Dychotomia pomiędzy 

twardym a miękkim prawem wśród dokumentów RE powinna służyć maksymalnemu 

możliwemu wypełnieniu potencjalnych szczelin w stanowieniu prawa, których nie może 

opanować, ze względu na swoją specyfikę, akt normatywny w postaci konwencji. Będzie to 

stanowić duży krok na drodze do kompleksowego zarządzania sportem i stanowić będzie 

odzwierciedlenie wspólnych wartości idących za sportem wyznawanych przez kraje 

członkowskie RE. 

Trzecia hipoteza kształtowała się następująco: „Rada Europy – ze względu na 

interdyscyplinarność swojej działalności – nie jest wystarczającym organem dla 

zapewnienia realizacji idei fair play w sporcie i potrzebna jest jej współpraca w tym zakresie 

z innymi organizacjami międzynarodowymi, zarówno o charakterze powszechnym, jak 

i regionalnym, prowadzącymi aktywność w obszarze sportu. Sama Rada Europy nie jest 

przy tym organem, który kontroluje pojedynczych sportowców, tylko monitoruje ona, czy 

państwa członkowskie zastosowały się do postanowień zawartych w wydanych przez nią 

dokumentach. Szczególnie istotna jest współpraca z innymi instytucjami, których 

aktywność koncentruje się na zapewnieniu czystej rywalizacji sportowej, takich jak: 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski i Światowa Agencja Antydopingowa, a także innych 

organizacji podejmujących tę problematykę (np. Unia Europejska), celem uniknięcia 

duplikacji działań i zapewnienia synergii wysiłków”. Hipoteza ta także została 

zweryfikowana pozytywnie. Rada Europy koncentruje się na zapewnieniu standardów 

do uczciwej rywalizacji sportowej w skali makro adresując swoje sugestie do państw 

członkowskich. Nie ma możliwości weryfikacji stosowania się do standardów na poziomie 

mezo oraz mikro. Nie jest w gestii obowiązków Rady Europy kontrola poszczególnych 
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sportowców przed lub w trakcie rywalizacji sportowej. Rada Europy dostarcza kanwę, 

swego rodzaju strategię działania obliczoną na lata, na której mogą oprzeć swoją taktyczną 

i operacyjną aktywność instytucje organizujące sport w czasie rzeczywistym w odniesieniu 

do konkretnych dyscyplin sportowych oraz atletów. Bez wsparcia Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego, Światowej Agencji Antydopingowej czy też Unii Europejskiej 

i bez odpowiedniego podziału kompetencji pomiędzy zaangażowanymi instytucjami 

zgodnie z zasadą tzw. „prawa zgodności skal” koncepcyjne wysiłki Rady Europy 

prawdopodobnie pójdą na marne, ze względu na nieumiejętne wprowadzanie ich w życie na 

poziomie realizacji. 

Czwarta hipoteza brzmiała: „Pojęcie „standardów uczciwej rywalizacji w sporcie” 

jest szeroko uwzględnione w dokumentach Rady Europy i odnosi się nie tylko 

do sportowców, ale też ma zastosowanie wobec biernych uczestników widowisk 

sportowych, takich jak kibice oraz aktywiści sportowi. Przebieg wydarzeń sportowych 

wskazuje, że nie wszędzie standardy te są skutecznie egzekwowane. Daje o sobie znać brak 

wiedzy o tych standardach lub nieskuteczny jest sposób ich egzekwowania. Rada Europy 

powinna się więc obecnie skoncentrować na tym, by zwiększyć efektywność wdrażania tych 

standardów poprzez skuteczniejszą politykę informacyjną, wsparcie doradcze dla państw 

członkowskich, upowszechnianie dobrych praktyk, a także konsekwentne stosowanie 

mechanizmów i instrumentów kontrolnych, pozostających w jej dyspozycji”. Także i ona 

została zweryfikowana pozytywnie. Zarówno Konwencja Antydopingowa, jak i Konwencja 

Rady Europy w sprawie zwalczania manipulacji rozgrywkami sportowymi dostrzegają 

niebagatelną rolę biernych uczestników wydarzeń sportowych, do których – poza kibicami 

– należą sztaby szkoleniowe, sztaby medyczne, zasoby ludzkie organizatora przedsięwzięcia 

sportowego, działacze sportowi, menedżerowie sportowców etc. Uczestnicy ci nie mogą 

w żadnej formie próbować wpływać na sportowców oraz sędziów, a co za tym idzie na 

wynik rywalizacji sportowej. Odnosi się to do potencjalnego zażycia środków 

dopingujących przez sportowca oraz do próby ustawienia wyniku rywalizacji sportowej. 

Mimo obowiązujących konwencji pojawiają się sytuacje pozytywnych próbek z kontroli 

antydopingowej sportowców, a także doniesienia medialne o manipulowaniu wynikami 

sportowymi. W tym wypadku raczej mało wiarygodne wydawać się będą tłumaczenia 

o braku wiedzy wobec istniejących standardów wykreowanych przez Radę Europy. Nawet 

jeśli dana osoba nie miała styczności z konwencjami RE, to podstawy elementarnej 

przyzwoitości nakazują brak jakiejkolwiek (skutecznej lub nieskutecznej) próby wpływu na 

końcowy wynik rywalizacji sportowej, czy to poprzez ustawienie wyniku rozgrywki, czy też 
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zażycie dopingu. Dlatego momentami zawodzi mechanizm egzekwowania istniejących 

standardów. Inicjowanie przez Radę Europy tworzenia nowych możliwości informacyjnych 

w państwach członkowskich o przeciwdziałaniu dopingowi i manipulowaniu wynikiem 

sportowym wydaje się być kolejnym logicznym obszarem uzupełniającej aktywności Rady 

Europy w dziedzinie sportu. 

Praktyka pokazuje, że uciekający prawie zawsze będą pół długości przed goniącymi, 

bowiem różne są istoty działań dwóch stron, czystej i brudnej, sportu. W momencie gdy 

instytucje sportowe wydają zakaz praktykowania danego patentu, który wypełnił lukę 

prawną, prawdopodobnie trwają już prace nad nowszymi rozwiązaniami (np. trudniej 

wykrywalna substancja dopingująca) pozwalającymi nieuczciwym procederom znów być 

nieznacznie z przodu tego niekończącego się wyścigu. Charakter pracy organów oraz 

instytucji zwalczających przestępstwa w sporcie zawsze będzie miał ujęcie bardziej 

reaktywne. Doping oraz manipulowanie wynikami sportowymi jest tożsame 

z dostarczaniem scenariusza wydarzeń tam, gdzie nie powinno go być. Co więcej brak 

scenariusza w sportowej rywalizacji jest warunkiem sine qua non rosnącego poziomu 

zainteresowania sportem na świecie. W gestii Rady Europy, a także instytucji 

zarządzających światowym sportem jest ustawiczny dialog wobec ograniczania praktyk 

deformujących czysty sport. 
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