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ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA
NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ SĘDZIEGO PIŁKI NOŻNEJ

Opracowali: Grzegorz Gucze i Piotr Wasielewski

Podstawą  pełnienia  funkcji  sędziego  piłkarskiego  jest  posiadanie 
autorytetu.  Niestety  zdarzają  się  przypadki,  kiedy  osoby  uczestniczące  w 
zawodach piłkarskich dopuszczają się względem sędziego czynów zabronionych w 
myśl przepisów gry w piłkę nożną, a nawet stanowią naruszenie prawa karnego. 
Obojętność  wobec  podobnych  incydentów  nie  tylko  narusza  autorytet 
konkretnego arbitra, ale naszym zdaniem pozostawia rysę na wizerunku całego 
naszego Kolegium.

W sezonie 2007/2008 miały miejsce co najmniej cztery zdarzenia (Chocz, 
Koźminek, Skarszew, Szczytniki), w których fizycznie ucierpiała osoba sędziego. 
Użyte  słowa  „co  najmniej”  wskazują,  że  trudna  do  oszacowania  jest  ilość 
przypadków,  które  nie  zostały  oficjalnie  zgłoszone,  choć  nawet  wobec 
wymienionych bardziej adekwatne byłoby „AŻ cztery”. Chcemy by ze ze strony 
Kolegium, a więc każdego z nas, do klubów dotarł spójny przekaz, że nie ma 
możliwości,  by  podobne  zachowanie  uchodziło  bezkarnie.  Wierzymy,  że 
wyeliminowanie  tego  typu  zdarzeń  w  przyszłości  jest  możliwe  jedynie  dzięki 
konsekwentnemu pociąganiu winnych do odpowiedzialności, w szczególności na 
drodze prawno-sądowej. Praktyka  pokazuje, że podobne sprawy kończą się dla 
tych osób dotkliwymi karami - finansowymi sięgającymi kilku tysięcy złotych lub 
nawet  pozbawieniem  wolności  -  a  świadomość  tego  może  w  rezultacie 
powstrzymać ich potencjalnych naśladowców.  

Z  tych  powodów  przedstawiamy  poniższe  zasady  postępowania  w 
przypadkach, gdy zostaje naruszona nietykalność cielesna sędziego piłki nożnej i 
przedstawiamy  propozycje  działań  ze  strony  Kolegium,  które  mogą  stanowić 
istotne wsparcie dla poszkodowanego sędziego. 



I. DROGA PUBLICZNOSKARGOWA
Odpowiedzialność sprawców na drodze postępowania karnego.

1. Naruszenie  nietykalności  cielesnej  sędziego  przez  dwóch  lub 
więcej zawodników lub innych osób postronnych np. kibiców lub 
działaczy.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem pobicia opisanym w 
art. 158 § 1 kodeksu karnego zgodnie z którym kto bierze udział w bójce lub 
pobiciu,  w  którym  naraża  się  człowieka  na  bezpośrednie  niebezpieczeństwo 
utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 
1 kodeksu karnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zdarzanie takie  ma miejsce gdy sędzia zostanie podczas meczu lub po 
zakończonych zawodach zaatakowany i pobity przez kilku zawodników lub inne 
osoby,  które  poprzez  swoje  agresywne  zachowanie  narażą  go  na  naruszenie 
czynności  narządów  ciała  na  okres  powyżej  7  dni.  Istotny  jest  fakt,  iż  w 
przypadku pobicia nie jest wymagane wystąpienie skutku w postaci uszkodzenia 
narządów  ciała  powyżej  dni  siedmiu  lecz  wystarczy  samo  narażenie  na 
wystąpienie takiego uszczerbku. Z przypadkiem pobicia mamy do czynienia już w 
przypadku  gdy  2  dwie  osoby  dokonują  czynnej  napaści  na  pokrzywdzonego. 
Wystąpienie  takiego  przypadku  w  polskich  realiach  wydaje  się  mało 
prawdopodobne jednakże patrząc na doświadczenia południowo –amerykańskie 
przypadki takie również się zdarzają.

W momencie  zaistnienia  przestępstwa  pobicia  pokrzywdzony  sędzia  nie 
musi  czynić  indywidualnie  żadnych  kroków  albowiem  jest  to  przestępstwo 
ścigane  z  urzędu.  W  takim  przypadku  wystarczy  jedynie  zawiadomić  organy 
ścigania  (Policja  lub  Prokuratura),  które dalej  we własnym zakresie  dokonają 
wszczęcia, a  następnie prowadzenia postępowania karnego.      

2. Naruszenie  nietykalności  cielesnej  sędziego  przez  jednego 
zawodnika lub inną z osób postronnych np. kibiców lub działaczy.

Jest to sytuacja, która najczęściej może mieć miejsce na polskich boiskach w 
szczególności  w  niższych  klasach  rozrywkowych,  gdzie  arbiter  prowadzący 
zawody  bez  asystentów  jest  szczególnie  narażony  na  agresywne  zachowanie 
zawodników, działaczy oraz kibiców.

Gdy sędzia zostanie  czynnie zaatakowany przez zawodnika lub inna osobę 
przybywającą  na obiekcie  na którym odbywają  się  zawody możemy mieć  do 
czynienia z sytuacją potocznie nazywaną pobiciem lub naruszeniem nietykalności 
cielesnej.  Istotne  znaczenie  ma  okoliczność  czy  na  skutek  działania  sprawcy 
takiego zdarzenia sędzia dozna naruszenia czynności  narządów ciała na okres 
powyżej czy też poniżej 7 dni. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przestępstwem opisanym w 
art. 157. § 1  kodeksu  karnego  zgodnie  z  którym  kto  powoduje  naruszenie 
czynności  narządu ciała  lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art.  156 § 
1(powyżej 7 dni), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
Należy jednak podkreślić,  iż  naruszenie  czynności  narządów ciała  lub rozstrój 
zdrowia powyżej dni  7 nie jest tożsamy z otrzymanym zwolnieniem od pracy 
wydanym  przez  lekarza  np.  rodzinnego.  Musi  to  być  rzeczywiste  naruszenie 



czynności narządów ciała które uniemożliwia nam funkcjonowanie powyżej dni 7 
np. złamana noga, ręka, nos. W takiej sytuacji również nie musimy troszczyć się 
o  drogę  postępowania  karnego  albowiem  przestępstwo  także  ścigane  jest  z 
oskarżenia publicznego gdzie całe postępowanie prowadzi Policja lub Prokuratura.

II. DROGA PRYWATNOSKARGOWA

Trudniejsza dla pokrzywdzonego sytuacja występuje gdy w wyniku uderzenia 
przez zawodnika lub inną osobę u pokrzywdzonego wystąpi naruszenie czynności 
narządów ciała  poniżej  dni  siedmiu  lub  w  ogóle  nie  dochodzi  do  naruszenia 
czynności narządów ciała.

Naruszenie  czynności  narządów  ciała  poniżej  dni  siedmiu  ma  miejsce  w 
przypadku  uderzenia  przez  inną  osobę,  które  ni  cechuje  się  aż  tak  znaczną 
intensywnością  jak w przypadku pobicia,  są to  najróżniejszego rodzaju sińce, 
zadrapania, pobiegnięcia krwawe, złamania zębów.

 W  takiej  sytuacji  sprawca  dopuszcza  się  popełnienia  przestępstwa 
wskazanego  art.   157  § 2  kodeksu  karnego  zgodnie  z  którego  treścią   kto 
powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie 
dłużej niż 7 dni podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

W  sytuacji  gdy  nie  wystąpią  żadne  obrażenia  mamy  do  czynienia  z 
popełnieniem  przestępstwa   wskazanym  w  art. 217. § 1.  zgodnie  z  którego 
treścią   kto  uderza  człowieka  lub  w  inny  sposób  narusza  jego  nietykalność 
cielesną, podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia 
wolności do roku. 

Zarówno przestępstwo opisane w art. 157 § 2 k.k. jak i art. 217 § 1 k.k. 
cechuje się tym, iż jest ścigane z oskarżenia prywatnego co wiąże się z faktem, 
iż  nawet  w  sytuacji  gdy  zawiadomimy  organy  ścigania  nie  dokonają  one 
wszczęcia postępowania karnego. Co prawda istnieją wyjątki opisane w art. 60 
kodeksu postępowania karnego, iż prokurator może objąć ściganiem z urzędu 
czyn  ścigany  z  oskarżenia  prywatnego  jednakże  następuje  to  w  skrajnie 
wyjątkowych sytuacjach np. gdy dorosły mężczyzna uderzy osobę małoletnią lub 
starszą - nieporadną- która nie jest w stanie bronić swoich interesów. 
 Objęcie takiego czyny ściganiem z urzędu będzie miało także miejsce w 
przypadku gdy organ ścigania – czyli Policja przybyły na miejsce zdarzenia uzna, 
że  dany  przypadek  miał  charakter  chuligański  co  skutkuje  objęciem  czynu 
ściganiem z  urzędu  i  rozpoznaniem sprawy  w  trybie  przyspieszonym czyli  – 
potocznie  w  ramach  sądów 24  –  godzinnych.  Z pewnością  warto  zwrócić 
uwagę przedstawicieli policji na ten rodzaj interpretacji!

Jeżeli nie wystąpią przesłanki do objęcia takiego przestępstwa ściganiem z 
urzędu sędzia sam będzie musiał przedsięwziąć kroki zmierzające do ukarania 
sprawcy przestępstwa z art. 157 § 1 k.k. lub 217 § 1 k.k,
 

W  takim  przypadku  niezwykle  istotne  jest  prawidłowe  zabezpieczenie 
materiału  dowodowego.  Pomimo emocji  związanych z  tak  nieprzyjemnym dla 
sędziego zdarzeniem należy jednak zachować „zimną  krew” i starać się zadbać o 
szczegóły, które będą nam ewentualnie potrzebne w sądzie, a których później nie 
da się ustalić. 



Przede  wszystkim  należy  o  całym  zdarzeniu  powiadomić  policję  bez 
względu na to czy czyn ścigany jest z oskarżenia prywatnego czy publicznego. 

Następnie istotne jest ustalenie świadków takiego zdarzenia, których na 
pewno  będzie  wielu  jak  trenerzy,  kierownicy,  działacze  czy  inni  zawodnicy. 
Niezwykle istotne jest by spisać ich dane osobowe łącznie z adresem bez względu 
na ich stanowisko czy będą chcieli zeznawać czy nie albowiem w chwili podania 
ich jako świadków mają obowiązek stawienia się w sądzie i złożenia zeznań pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub ukrywania 
posiadanych  informacji.  Kolejnym  ważnym  elementem  jest  poproszenie 
funkcjonariuszy  Policji  o  przewiezienie  do  lekarza  uprawnionego  z  zakresu 
medycyny  sądowej  celem  dokonania  oględzin  zewnętrznych  czyli  popularnej 
obdukcji. Jeżeli Policja odmówi przewiezienia nas do lekarza należy ustalić jaki 
lekarz ma dyżur w tym zakresie i udać się do niego osobiście. 

Mając  tak  zgromadzony  materiał  dowodowy  możemy  bez  problemów 
sporządzić  prywatny  akt  oskarżenia  przeciwko  sprawcy  danego  przestępstwa, 
który poniesie odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo . 

Wraz ze złożeniem prywatnego aktu oskarżenia można złożyć wniosek o 
naprawienie  szkody  jeżeli  ponieśliśmy  jakieś  wydatki  na  leczenie,  dojazd  do 
lekarza lub wniosek o zadośćuczynienie za cierpienia moralne dla siebie lub na 
rzecz stowarzyszenia lub fundacji przeznaczającej takie środki na cele publiczne 
jak leczenie ofiar wypadków. 

Jeżeli uznamy, iż sprawca nie dopuścił się przestępstwa z art. 217 § k.k. 
lub 157 § 1 k.k. możemy dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienie z tytułu 
naruszenia  dóbr  osobistych  jak  cześć  czy  godność  tylko  na  drodze  procesu 
cywilnego co wiąże się uiszczeniem wpisu w kwocie 600 zł.  

Skierowanie aktu oskarżenia do sądu wiąże się  z uiszczeniem opłaty  w 
kwocie 300 zł. Można ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych jednakże w 
praktyce  Sądy  czynią  to  tylko  w  wyjątkowych  sytuacjach.  Dlatego 
proponujemy, by poszkodowany sędzia miał możliwość sięgnięcia po tę 
kwotę do środków, jakimi  dysponuje nasze Kolegium.  Wniesiona opłata 
wchodzi w koszty postępowania sądowego, którymi w chwila skazania zostanie 
obciążony skazany. Podlega więc ona zwrotowi, z uwagi jednak na czas trwania 
postępowania podobny wydatek może stanowić uszczerbek dla budżetu sędziego 
i  w ten sposób zniechęcać  go do wstąpienia  na drogę prawną.  Oczywiście  w 
bardziej złożonych przypadkach byłoby wskazane, by poszkodowany sędzia mógł 
liczyć na  finansowe wsparcie w wydatkach związanych z ewentualnymi 
konsultacjami prawnymi.

Zwracamy  ponadto  uwagę,  że  warto  zachęcić  sędziów  do  większego 
zdecydowania w opisanych sytuacjach. Takie przypadki mogą dotyczyć każdego i 
zatajanie ich nie jest właściwe ani z perspektywy sędziego, ani całego Kolegium. 
W  końcu  sugerujemy  rozważenie  nałożenia  na  sędziów  obowiązku 
wstępowania na drogę sądową, w bezwzględnie każdym przypadku naruszenia 
nietykalności cielesnej.



(WZÓR - całe zdarzenie jak i uczestniczące w nim osoby i drużyny są zmyślone.)

Kalisz, dn……… roku

Oskarżyciel Prywatny 
   Jan Kowalski

ul. 
62-800 Kalisz

Sąd Rejonowy w Kaliszu
Wydział II Karny
ul. 21 Stycznia 4

AKT  OSKARŻENIA

               przeciwko

      Janowi Woźniakowi
    o przestępstwo z art. 217 § 1 kk

Oskarżam:

Jana Woźniaka:  zam. ul. Chopina 4a  63-510 Mikstat

o to, że:

W dniu  30  maja  2008  roku  w  Skarszewie  naruszył  moją  nietykalność 
cielesną w ten sposób, iż trakcie prowadzonych przeze mnie zawodów piłkarskich 
oraz  po ich  zakończeniu  uderzył  mnie  dwukrotnie  pięścią  w twarz  powodując 
podbiegnięcie krwawe w okolicy prawego oka, 

tj. o czyn z art. 217 § 1 kodeksu karnego.

Na  podstawie  art.  24  §  1  kpk  i  art.  31  §  1  kpk   sprawa  podlega 
rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Kaliszu w trybie oskarżenia prywatnego.

UZASADNIENIE



[stan faktyczny]

Od…….  roku  jestem  rzeczywistym  sędzią  piłkarskim  zrzeszonym  w 
Kolegium Sędziów Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W dniu    roku 
zostałem wyznaczony  do  prowadzenia  zawodów klasy  B  pomiędzy  drużynami 
Panda  Pamięcin  –  LZS  SKarszew.  Zawody  te  odbyły  się  na  stadionie  w 
Skarszewie.  

W  48  minucie  spotkania  zostałem  zmuszony  do  przerwania  zawodów, 
albowiem zostałem czynnie znieważony przez zawodnika drużyny LZS Skarszew 
Jana Woźniaka, który dwukrotnie uderzył mnie pięścią w twarz. W przytoczonej 
powyżej minucie spotkania oskarżony został przeze mnie usunięty z pola gry za 
przewinienia  jakich  dopuścił  się  w  trakcie  trwania  zawodów.  Usuniecie  go  z 
boiska  było  zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  zasad  gry  w  piłkę  nożną. 
Oskarżony niezadowolony z tej decyzji podbiegł do mnie i uderzył mnie pięścią w 
twarz,  powodując  u  mnie  lekkie  oszołomienie.  Zaskoczony  takim  obrotem 
sprawy,  w  obawie  o  swoje  zdrowie  natychmiast  zakończyłem  zawody  i 
niezwłocznie udałem się do szatni.  W trakcie opuszczania przeze mnie boiska 
oskarżony podbiegł do mnie i ponownie uderzył mnie pięścią w twarz  powodując 
podbiegnięcie krwawe w okolicy oka prawego. W tym momencie interweniowało 
kilka  osób  wpisanych  przez  organizatora  zawodów  do  listy  porządkowych 
zapewniając mi zejście do szatni.  W szatni sędziowskiej wypełniłem wszystkie 
dokumenty związane z zawodami, a następnie zadzwoniłem na Policję, w obawie 
o  własne  bezpieczeństwo  spowodowane  agresywną  postawą  oskarżonego.  Po 
kilku minutach przyjechał patrol Policji z Komendy Miejskiej w Kaliszu, w którego 
eskorcie bezpiecznie opuściłem miejsce zdarzenia. 

Dowód: przesłuchanie  w  charakterze  świadków  obecnych  na  miejscu 
zdarzenia funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej w Kaliszu,  

 Opisany  przeze  mnie  stan  faktyczny  potwierdza  materiał  zawarty  w 
sprawozdaniu  sporządzonym przez  Piotra  Walczaka,  który  na  tych  zawodach 
pełnił funkcję delegata Kolegium Sędziów Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. 

 Dowód: Kopia sprawozdania z zawodów oraz kopia sprawozdania delegata 
Kolegium Sędziów Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
 Dowód: Przesłuchanie w charakterze świadka delegata Kolegium Sędziów 
Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Piotra Walczaka.

Świadkami  opisanych  przeze  mnie  zdarzeń  byli  także  Adam  Nowacki 
pełniący  funkcję  kierownika drużyny Panda Pamięcin,  Tadeusz Walczak trener 
drużyny Panda Pamięcin, Adam Kwiatkowski kierownik drużyny LZS Skarszew, a 
także większość zawodników biorących udział w zawodach. 

Dowód:  Przesłuchanie w charakterze świadka kierownika drużyny Panda 
Pamięcin

Dowód:  Przesłuchanie  w  charakterze  świadka  kierownika  drużyny  LSZ 
Skarszew 

Dowód:   Przesłuchanie  w  charakterze  świadka  trener  drużyny  Panda 
Pamięcin



W dniu 30 maja w związku z faktem, iż po zadanych mi uderzeniach ból 
oka nie ustępował udałem się do lekarza medycyny sądowej w celu sporządzenia 
obdukcji. Biegły w sporządzonym świadectwie lekarskim stwierdził, iż w wyniku 
otrzymanych uderzeń doznałem podbiegnięcia krwawego w okolicy oka prawego. 
Biegły stwierdził  także, iż obrażenia te naruszają czynności narządów ciała na 
czas poniżej 7 dni.  

Dowód:  świadectwo  lekarskie  sporządzone  przez  biegłego  z  zakresu 
medycyny sądowej.

Adres  oskarżonego  udało  mi  się  ustalić  w  wyniku  interwencji 
funkcjonariusza  Komendy  Policji  w  Kaliszu  dzielnicowego  rejonu  miejscowość 
Skarszew 

                                      

[ stan karnoprawny]

Dobrem chronionym w art. 217 § 1 jest nietykalność cielesna człowieka, 
jako konieczna przesłanka okazania szacunku należnego drugiemu człowiekowi. 
Naruszając więc nietykalność cielesną sprawca atakuje cześć i godności osobistą 
drugiego człowieka. 

Kodeks  karny  nie  opisuje  bliżej  sposobu  zachowania  realizującego 
znamiona typu czynu zabronionego określonego w art. 217 § 1. Zachowanie to 
ma prowadzić do naruszenia         nietykalności cielesnej, przy czym ustawa 
wymienia tylko jeden z możliwych sposobów           naruszenia nietykalności - 
uderzenie.  Uderzenie  jest  najbardziej  typową  formą  popełnienia  tego 
przestępstwa wskazanego w art. 217 §1 k.k. i z taką też formą sprawczą tego 
przestępstwa mieliśmy do czynienia w sprawie będącej przedmiotem niniejszego 
aktu oskarżenia. 

W oparciu o przytoczony materiał dowodowy nie ulega także wątpliwości, 
iż sprawca   dokonał naruszenia nietykalności cielesnej w sposób umyślny, będąc 
w pełni świadomym znaczenia swojego postępowania i z chęcią wyrządzenia w 
stosunku do mojej  osoby uszczerbku na zdrowiu.  Pragnę także podkreślić,  iż 
działanie oskarżonego miało  charakter  stricte chuligański,  albowiem oskarżony 
dwukrotnie bez żadnego prowokującego zachowania z mojej strony uderzył mnie 
z całej  siły  pięścią w twarz. Tylko dzięki  pomocy ze strony działaczy drużyny 
gospodarzy, a następnie funkcjonariuszy Policji udało mi się opuścić      stadion w 
Skarszewie bez poważniejszego uszczerbku na zdrowiu.

Chciałbym także zwrócić uwagę na znaczną szkodliwość społeczną czynu 
jakiego dopuścił się oskarżony. W takcie trwania zawodów w których doszło do 
opisanego zdarzenia pełniłem na boisku funkcję sędziego głównego. Funkcja ta 
ma doniosły wymiar społeczny, albowiem sędzia prowadzący zawody cechuje się 
pewnym  autorytetem,  który  trzeba  sobie  wypracować  przez  długie  lata 
sędziowania. W takcie mojego wieloletniego stażu sędziowskiego nie zdarzyło się 
nigdy bym w jakikolwiek sposób został znieważony przez zawodnika biorącego 
udział   w zawodach nie  mówiąc już o czynnym znieważeniu jak uderzenie  w 
twarz.  Poprzez  zachowanie  oskarżonego  nie  dość,  ze  doznałem  cierpień 
fizycznych  związanych  z  uderzeniem  w  twarz  i  urazem  oka  do  w  dodatku 
publicznie  został  narażony na szwank cały  mój  autorytet  na jaki  pracowałem 
przez  lata,  a  przez  funkcję  jaką  w  tych  zawodach  pełniłem  całej  organizacji 
sędziowskiej.  



Chciałbym także zaznaczyć, iż oskarżony pełnił w swojej drużynie funkcje 
kapitana,  a  co  za  tym  idzie  powinien  dawać  przykład  młodszym  kolegom  z 
drużyny i być dla nich na boisku wzorem godnym do naśladowania. Nie wymaga 
komentarza fakt, jaki przykład dał oskarżony młodszym kolegom z drużyny w 
dniu zdarzenia wskazanego w niniejszym akcie oskarżenia.   

Na koniec chciałbym podkreślić, iż domagam się ukarania Jana Woźniaka. 
albowiem pozostawienie  jego  zachowania  bezkarnym narazi  w  przyszłości  na 
niebezpieczeństwo  kolejnych  sędziów  prowadzących  zawody  z  udziałem 
oskarżonego.

podpis

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę główną:

Oskarżyciel prywatny:

Oskarżony:

Świadkowie: (dane szczegółowe)

Załączniki:
1. 2 odpisy aktu oskarżenia.
2. kopia sprawozdania z zawodów
3. kopia  sprawozdania  delegata  Kolegium Sędziów  Kaliskiego  Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej. 
4. lista porządkowych sporządzona przez organizatora zawodów
5. świadectwo  lekarskie  sporządzone  przez  biegłego  z  zakresu  medycyny 

sądowej
6. opłata sądowa w kwocie 300 zł w postaci naklejonych znaczków sądowych


