


Korupcja w sporcie – czym jest?

Korupcja w sporcie, a w szczególnoœci manipulowanie zawodami sportowymi, to obok dopingu jedno

z najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla wspó³czesnego sportu. Narusza fundamentalne wartoœci promowa -

ne poprzez sport, takie jak uczciwoœæ, zasady fair play, czy poszanowanie innych uczestników 

wspó³zawodnictwa. Manipulowanie zawodami sportowymi to forma sportowego oszustwa, która 

prowadzi do wypaczenia idei nieprzewidywalnoœci zawodów sportowych.

Ustawianie zawodów sportowych przybiera wspó³czeœnie formê bardzo dobrze zorganizowanego 

przestêpczego procederu, gdzie czêsto wp³yw na wynik czy przebieg zawodów nie jest celem samym 

w sobie, a sposobem na osi¹gniêcie dochodu czy wypranie „brudnych pieniêdzy” dziêki zak³adom 

bukmacherskim. Nierzadko procederem tym zajmuj¹ siê zorganizowane grupy przestêpcze.

Program „Nie b¹dŸ pionkiem w grze!”

Od 2012 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje dzia³ania profilaktyczne w zakresie zwalczania 

korupcji w sporcie. Pocz¹tkowo samodzielnie, a od 2013 r. wspólnie z Komend¹ G³ówn¹ Policji. 

Przedsiêwziêcia edukacyjne, w pierwszym okresie nieusystematyzowane, w 2013 r. zyska³y charakter 

kompleksowej koncepcji dzia³añ profilaktycznych na rzecz zapobiegania korupcji w sporcie, której nadano 

has³o „Nie b¹dŸ pionkiem w grze!”. 

W 2014 r. program ten obejmowa³ dwa projekty szkoleniowe, jeden adresowany do m³odyczha wo-

dników klubów pi³karskiej Ekstraklasy w wieku 15-18 lat, drugi do uczniów szkó³ mistrzostwa 

sportowego. W ramach obu projektów dzia³aniom edukacyjnym poddano ponad 1100 m³odych 

sportowców. 

Od 2015 r. projekt w zakresie zapobiegania korupcji w klubach pi³karskich zyska³ nowego partnera

w postaci Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, a jego zasiêg rozszerzono o kluby pi³karskie ni¿szych ni¿ 

Ekstraklasa klas rozgrywkowych. Aktualnie projekt realizowany jest na podstawie porozumienia, 

którego stronami obok PZPN s¹ równie¿ Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda G³ówna Policji oraz 

Ekstraklasa SA.

W najbli¿szym czasie przewiduje siê rozszerzenie programu „Nie b¹dŸ pionkiem w grze!” o nowe 



 

 

korzyœci z tej znajomoœci. Bywa, ¿e sk³adaj¹ obietnice bez pokrycia. Ich intencj¹ mo¿e byæ pozyskanie 

zaufania zawodnika, a potem jego wykorzystanie poprzez nak³onienie do udzia³u w korupcji. 

Pamiêtaj, jeœli ktoœ obiecuje Ci karierê sportow¹, a w zamian oczekuje Twojego udzia³u w korupcji, nie ufaj 

1) Nie ufaj ludziom, którzy coœ Ci obiecuj¹!

takim osobom! Najlepiej wyeliminuj je ze swojego otoczenia.

Jako zawodnik czêsto dysponujesz informacjami, które s¹ niedostêpne dla opinii publicznej. Znasz 

szczegó³y taktyki na nadchodz¹cy mecz, wiesz wiêcej ni¿ inni na temat formy prezentowanej przez kolegów 

na treningu czy o ich kontuzjach. Informacje na ten temat mog¹ byæ wykorzystane przez osoby postronne 

do celów bukmacherskich. 

Pamiêtaj, nie jest problemem to, ¿e dysponujesz wewnêtrznymi informacjami dotycz¹cymi Twojej dru¿yny 

– to naturalne. Od Ciebie jednak zale¿y, jak informacje te wykorzystasz! Uwa¿aj z kim i na jaki temat 

2) Nie ujawniaj informacji dotycz¹cych Twojego sportu!

rozmawiasz.

Zawodnik nie powinien braæ udzia³u w zak³adach wzajemnych dotycz¹cych wspó³zawodnictwa, w którym

 uczestniczy, a zasadniczo nie powinien obstawiaæ ¿adnych zawodów w swoim sporcie. Niektóre federacje, 

w tym pi³karskie, a w œlad za nimi Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, w swoich regulaminach dyscyplinarnych 

wprowadzi³y zakaz obstawiania wybranych b¹dŸ wszystkich zawodów w tym sporcie. 

Pamiêtaj, jeœli masz w¹tpliwoœæ, czy dany mecz mo¿esz obstawiaæ, nie podejmuj ryzyka, nie rób tego! 

Zalecamy, ¿ebyœ w ogóle nie korzysta³ z us³ug bukmachera, poniewa¿ cierpi na tym Twój autorytet
 

3) Nie obstawiaj zak³adów dotycz¹cych Twojego sportu!

i wiarygodnoœæ jako zawodnika!

Na zawodnika, zw³aszcza kiedy osi¹ga sportowe sukcesy, czyhaj¹ pokusy. Otoczenie oferuje ró¿ne 

przys³ugi i korzyœci. Mo¿e to byæ rabat na zakup samochodu, czy drobny sprzêt elektroniczny. Bywa, 

¿e zawodnik nie zauwa¿a, jak zaczyna systematycznie korzystaæ ze wsparcia osoby, czy grupy osób, 

których intencje nie zawsze musz¹ byæ czyste.

Pamiêtaj, nie ma nic za darmo! Jeœli ktoœ ofiarowuje Ci wartoœciowe prezenty, czy oferuje korzyœci

 

w zwi¹zku z Twoj¹ dzia³alnoœci¹ sportow¹, jest wielce prawdopodobne, ¿e bêdzie chcia³ coœ w zamian. 

4) Nie przyjmuj ¿adnych nieoczekiwanych korzyœci w zwi¹zku z Twoj¹ 

Mo¿e to byæ sposób na zmuszenie Ciebie do przyjêcia oferty korupcyjnej!

    dzia³alnoœci¹ sportow¹!

Przyjêcie propozycji korupcyjnej i ustawienie wyników zawodów sportowych stanowi w Polsce 

przestêpstwo. Zawodnik, który dopuœci³ siê takiego czynu, ponosi równie¿ odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹. 

Zawsze wp³ywa to katastrofalnie na jego karierê, a wizja szybko zarobionych pieniêdzy zmienia siê 

w rzeczywistoœæ bez pracy i ze zniszczon¹ reputacj¹.

Pamiêtaj, nigdy nie prowokuj sytuacji, w których ktoœ mo¿e uznaæ, ¿e jesteœ sk³onny przyj¹æ propozycjê 

korupcyjn¹. Jeœli jednak do takich sytuacji dojdzie, powiedz stanowczo nie i poinformuj osoby w Twoim 

otoczeniu o ka¿dym tego typu zdarzeniu!

5) Jeœli otrzymasz propozycjê korupcyjn¹ lub zostaniesz poproszony 



• Nie tylko Ty, ale i Twoja rodzina oraz najbli¿si znajomi nie powinni braæ udzia³u

   w zak³adach wzajemnych, bo wp³ywa to na Twój wizerunek!

• Jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci, czy by³eœ œwiadkiem korupcji, zg³oœ 

   to komuœ ze swojego otoczenia. Podziel siê t¹ informacj¹, bo mo¿e siê okazaæ, 

   ¿e to Ty bêdziesz pos¹dzony o przyjêcie oferty korupcyjnej, nawet jeœli nie 

   mia³eœ takiego zamiaru!

• O ka¿dym przypadku korupcji powinieneœ zawiadomiæ Policjê. 

   To Twój spo³eczny obowi¹zek! Pamiêtaj, ¿e mo¿esz to zrobiæ anonimowo. 

   Musisz mieæ te¿ œwiadomoœæ, ¿e wymaga tego regulamin dyscyplinarny 

   Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej!

• Nie bój siê, ¿e Twoje otoczenie pos¹dzi Ciê o tchórzostwo, czy donosicielstwo. 

   Nie ma nic z³ego w informowaniu o przestêpstwie!

• Korupcja to nie tylko kwestia odpowiedzialnoœci karnej czy dyscyplinarnej, 

   to przede wszystkim sprawa Twojego sumienia! 
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