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1. Wstęp 

 

 W naszym badaniu staramy się sprawdzić wartość następujących hipotez:   

➢ Sędziowie narażeni na stres w mniejszym stopniu, na przykład sędziując przy 

pustych trybunach, wykonują swoją pracę lepiej niż sędziowie bardziej 

narażeni na stres. 
➢ Wrogie nastawienie kibiców powoduje większe uczucie stresu wśród sędziów 

piłkarskich niż negatywne zachowania zawodników. 

➢ Mniej doświadczeni sędziowie piłkarscy powinni odczuwają więcej stresu 

związanego z pełnioną przez nich funkcją niż sędziowie z większym niż 

pięcioletnie doświadczeniem. 

Przyjmujemy przy tym następujące tezy: 

➢ Sędziowie piłkarscy odczuwają stres związany z pełnioną funkcją. 

➢ Jest wiele przyczyn powodujących odczuwanie stresu przez sędziów 

piłkarskich podczas, jak i po prowadzonych zawodach piłkarskich. 

➢ Stres generuje błędy w pracy sędziego piłkarskiego. 

Przyjmujemy więc następujące zmienne niezależne:  

· Płeć,  

· Wiek,  

· Wykształcenie,  

· Miejsce zamieszkania,  

· Siła reakcji na stresory (zależna wyłącznie od naszego usposobienia),  

· Liga, do której sędziowania sędzia posiada uprawnienia,  

· Doświadczenie (liczba lat jako sędzia piłkarski). 

 

Oraz zmienne zależne:  

· Doświadczenie,  

· znajomość sędziego przez otoczenie (częstotliwość z jaką pojawia się na 

meczach danej drużyny, rozpoznawalność, podejmowane wcześniej decyzje 

w tym kontrowersje, sympatia lub antypatia trybun i zawodników),  

 

· Korzystanie z usług psychologa. 
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W celu rzetelnego przeprowadzenia badań przyjęliśmy następujące rozumienie 

kluczowych pojęć: 

Sędzia piłkarski w Polsce – osoba będąca sędzią oficjalnych meczów piłki nożnej. 

Zalicza się do tej grupy osoby, które ukończyły kurs sędziowski w jednym z 

wojewódzkich związków piłki nożnej na terenie Polski i pozytywnie zdały egzamin 

(strona internetowa Polskiego Związku Piłki Nożnej laczynaspilka.pl [dostęp: 

05.04.2020]). 

Sytuacja stresowa – sytuacja zachodząca między osobą a otoczeniem, która 

oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i 

zagrażająca jej dobrostanowi (R.S. Lazarus 1986). 

Mecz piłki nożnej – rozgrywki pod auspicjami Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz 

podległych mu wojewódzkich związków piłki nożnej (Przepisy Gry w Piłkę Nożną 

2019/20, s. 238). 

Obowiązki meczowe - wszelkie zadania postawione przed sędzią w czasie 

prowadzenia zawodów, takie jak podejmowanie decyzji o grze niedozwolonej, 

udzielanie kar indywidualnych etc., jak również wszelkie obowiązki związane z 

meczem wykonywane przed oraz po zawodach (Przepisy Gry w Piłkę Nożną 

2019/20, s. 66). 

Stres – jest to stan psychofizyczny wprawiający jednostkę w poczucie niepewności, 

utrudniający jej skupienie się podczas realizacji określonych czynności, mogący być 

wywołany zarówno przez bodźce wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mogące 

występować niezależnie od siebie, powodujący zmiany zachowań psychicznych i 

fizycznych - odmiennych dla różnych jednostek, jednak na ogół powodujący 

zachowania negatywne, takie jak drżenie rąk, utrudnione oddychanie, napięcie 

mięśni, ból brzucha, problemy trawienne, duszności, nadmierna potliwość, ból głowy, 

tiki nerwowe, rozkojarzenie. 
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2. Część analityczna. 

2.1. Opis przebiegu badania. 

 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań stresu wśród sędziów piłkarskich w 

Polsce związany z obowiązkami meczowymi. Badanie ilościowe, przeprowadzone 

techniką ankiety odbywało się w terminie 08.05.2020 - 28.05.2020. Jego forma, to 

ankieta internetowa, która została rozesłana do wielu podmiotów reprezentujących 

sędziów piłkarskich w całym kraju oraz grup zrzeszających sędziów na 

specjalistycznych portalach internetowych – Sedziapilkarski.pl oraz zawod-sedzia.pl. 

Ponadto arkusze otrzymały następujące Kolegia Sędziów: KS Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej, KS Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, KS 

Sieradzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, KS Tarnów, KS Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej, KS Lubuskie Kolegium Sędziów, KS Brzesko, KS Chrzanów, 

KS Wrocław, KS Nowy Sącz, KS Myślenice, KS Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, 

KS Racibórz, KS Zabrze, KS Bochnia, KS Krosno, KS Chełm, KS Żary-Żagań, KS 

Gorzów Wielkopolski, KS Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, KS Gorlice, 

KS Dębica, KS Limanowa, KS Rybnik, KS Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, KS 

Częstochowa. Ankietę wypełniło 246 osób. W trakcie badania nie odnotowaliśmy 

komplikacji, treść pytań, jak i warianty odpowiedzi były zrozumiałe. Nie pojawiły się 

głosy negatywne.  

Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Kolegium Sędziów 

Krosno, poprosiły o przesłanie raportu z badania, a dodatkowo KS Krosno wyraziło 

chęć przeprowadzenia szkolenia na temat poruszanego w badaniu problemu.  

Badanie od początku cieszyło się dużą popularnością, pierwszego dnia od jego 

udostępnienia zanotowaliśmy ponad 150 odpowiedzi. W kolejnych dniach liczba 

odpowiedzi rosła sukcesywnie, po około 10 odpowiedzi dziennie. Ostatnie dni 

badania spowodowały wyhamowanie, w ostatnim tygodniu badania zanotowaliśmy 

tylko 7 odpowiedzi, co mogło być spowodowane faktem, że młodsze i 

zinformatyzowane osoby będące przedstawicielami wybranych przez nas kolegiów 

sędziów ankietę wypełniły wcześniej. 246 odpowiedzi to wynik satysfakcjonujący 

zważywszy na fakt około 10 tysięcy sędziów w całej Polsce, dodając do tego, że jest 

to środowisko dość hermetyczne, mające w swoim składzie dość wiele osób mniej 

zinformatyzowanych oraz starszych.   
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2.2. Analiza wyników badania 

2.2.1. Analiza narzędzia badawczego 

Przygotowane przez nas narzędzie badawcze składa się z czterech sekcji. 

Pierwsza z nich to powitanie, wskazanie celu badania, którym było poddanie analizie 

zjawiska stresu wśród sędziów piłkarskich, związanego z obowiązkami meczowymi. 

W tej sekcji znajdowały się również zaproszenie do badania oraz 

zoperacjonalizowane pojęcie stresu, którym posługiwaliśmy się w wielu kolejnych 

pytaniach.  

Sekcja druga to kwestionariusz ankiety, który skupiał w sobie określone 

zagadnienia:  

• Część pierwsza narzędzia zawierała w sobie pytania kontrolne: O staż 

sędziowski oraz drugie, o uprawnienia do prowadzenia zawodów określonej 

klasy, czy ligi. 

• Część druga narzędzia miała na celu sprawdzenie wiedzy respondentów na 

temat stresu, gdzie respondenci mieli za zadanie określenie czym według 

nich jest to zjawisko. 

• W części trzeciej staraliśmy się ustalić, jakie symptomy zarówno psychiczne, 

jak i fizyczne stresu towarzyszą pytanym przez nas sędziom piłkarskim. W 

tym miejscu tworzymy pytania sprawdzające częstotliwość występowania 

określonych stanów takich jak: niepokój i uczucie lęku, negatywne emocje, 

brak pewności siebie, poczucie niemożności wykonania postawionego przed 

respondentami zadania. W tej sekcji również pytamy o zmianę zachowań 

fizycznych respondentów w związku z pełnieniem przez nich funkcji sędziego 

piłkarskiego, to znaczy nadmierną potliwość ciała związaną ze stresem oraz o 

częstotliwość takiego zjawiska, by w kolejnym pytaniu poruszyć problem 

innych symptomów stresu, które mogą wystąpić wśród sędziów piłkarskich. 

Tworząc narzędzie przyjęliśmy, że są to: Drżenie rąk, utrudnione oddychanie, 

napięcie mięśni, ból brzucha, problemy trawienne, duszności, nadmierna 

potliwość, ból głowy, tiki nerwowe, rozkojarzenie. W tym miejscu respondenci 

mogli wskazać również własną odpowiedź w ramach pytania półotwartego.   

• Kolejna część kwestionariusza ankiety skupia się na przyczynie stresu wśród 

sędziów piłkarskich. Jako główne możliwe przyczyny wskazujemy wrogie i 

agresywne zachowanie kibiców, piłkarzy, działaczy lub poczucie 

nieprzygotowania do zawodów, jednak dajemy również szansę na własną 

odpowiedź. 

• Kolejna część koncentruje się na komforcie i zmianach w jakości 

wykonywania pracy sędziego piłkarskiego w związku z odczuwanym stresem. 

Pytamy tutaj o subiektywne odczucia tego czy stres ma wpływ na popełniane 
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przez respondentów błędy podczas wykonywania funkcji sędziego 

piłkarskiego. Pytamy również czy brak koncentracji spowodowany stresem 

wymusza takie negatywne działanie. Oraz czy respondent zgodzi się ze 

stwierdzeniem, że stres jest głównym powodem popełniania przez niego 

błędów. W tej części staramy się sprawdzić, czy stres powoduje trudności w 

kontroli nad zawodami piłkarskimi, negatywne myśli wśród sędziów 

piłkarskich oraz kontrolnie, sprawdzając rzetelność wypełnionych wcześniej 

odpowiedzi ponownie pytamy, czy gdyby wyeliminować agresję ze strony 

kibiców, odczuwany stres byłby mniejszy.  

Sekcja trzecia, to metryczka, w której pytamy o dane demograficzne takie jak: 

płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania. 

Sekcja czwarta zawiera podziękowania za poświęcenie czasu i wypełnienie 

ankiety.  

Tworząc narzędzie badawcze posługiwaliśmy się następującymi pojęciami i ich 

rozumieniem: 

• Sędzia piłkarski w Polsce - osoba będąca sędzią oficjalnych meczów piłki 

nożnej. Zalicza się do tej grupy osoby, które ukończyły kurs sędziowski w 

jednym z wojewódzkich związków piłki nożnej na terenie Polski i pozytywnie 

zdały egzamin (strona internetowa Polskiego Związku Piłki Nożnej 

laczynaspilka.pl [dostęp: 05.04.2020]). 

• Stres - Jest to stan psychofizyczny wprawiający jednostkę w poczucie 

niepewności, utrudniający jej skupienie się podczas realizacji określonych 

czynności, mogący być wywołany zarówno przez bodźce wewnętrzne, jak i 

zewnętrzne, mogące występować niezależnie od siebie, powodujący zmiany 

zachowań psychicznych i fizycznych - odmiennych dla różnych jednostek, 

jednak na ogół powodujący zachowania negatywne, takie jak drżenie rąk, 

utrudnione oddychanie i inne. 

• Sytuacja stresowa – sytuacja zachodząca między osobą a otoczeniem, która 

oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i 

zagrażająca jej dobrostanowi (R.S. Lazarus 1986). 

• Mecz piłki nożnej - rozgrywki pod auspicjami Polskiego Związku Piłki Nożnej 

oraz podległych mu wojewódzkich związków piłki nożnej (Przepisy Gry w 

Piłkę Nożną 2019/20, s. 238). 

• Obowiązki meczowe - Wszelkie zadania postawione przed sędzią w czasie 

prowadzenia zawodów, takie jak podejmowanie decyzji o grze niedozwolonej, 

udzielanie kar indywidualnych etc., jak również wszelkie obowiązki związane 

z meczem wykonywane przed oraz po zawodach (Przepisy Gry w Piłkę 

Nożną 2019/20, s. 66). 

Tak przygotowane narzędzie pozwoliło na sprawne przygotowanie badań i 

uzyskanie jednoznacznych odpowiedzi. 
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2.2.2. Analiza merytoryczna 

 

Przejdźmy zatem do analizy poszczególnych części kwestionariusza ankiety.  

Pytania kontrolne wykazały, że większość respondentów, to osoby cechujące się 

krótkim, bo maksymalnie pięcioletnim stażem jako sędziowie piłkarscy. Tylko 35,4% 

respondentów, to osoby mające większy staż w organizacji sędziowskiej, co 

prezentuje poniższy wykres. Nie jest to dla nas zaskoczenie, gdyż osoby o dłuższym 

stażu cechuje również starszy wiek, ale również do przewidzenia było, że osoby 

młodsze są bardziej zaangażowane w życie organizacji. 

Wykres 1. Staż respondentów w organizacji sędziowskiej (w %). 

 

Drugie pytanie kontrolne, w odniesieniu do tego pierwszego potwierdza 

autentyczność wyników. Wynika z niego, że 64,2% respondentów, to osoby 

prowadzące zawody piłkarskie na najniższych szczeblach: A, B, C klasy, co w 

związku z 64,6% respondentów z najniższym stażem w organizacji sędziowskiej jest 

rzeczą naturalną. Analiza danych ukazuje, że staż w organizacji sędziowskiej jest 

proporcjonalny do ligi, w której sędziowie prowadzą zawody i tak, sędziowie 

prowadzący mecze maksymalnie 5 lat, nie są sędziami wyższego szczebla niż 4 

liga, więc staż sędziowski oraz ligę można skorelować w jedną zmienną dla dalszej 

ekspozycji w niniejszym raporcie. Wyniki te również są spodziewane, jednak miłym 

zaskoczeniem jest fakt, że 10 osób, to sędziowie szczebla centralnego, czyli najlepsi 

arbitrzy w kraju, którzy również wykazali się zainteresowaniem dla tego rodzaju 

badań. 

Wykres 2. Sędziowskie uprawnienia respondentów (w%). 
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Część druga badania okazała się tą najbardziej zaskakującą. Choć wskazujemy 

respondentom już na początku badania, że stres to stan psychofizyczny, to jednak 

na pytanie “Czym według Pani/Pana jest stres?”, 89,4% respondentów 

odpowiedziała, że jest to stan psychiczny, a pomimo możliwości zaznaczenia 

większej liczby odpowiedzi, tylko 17,1% opowiedziało się za opcją, że jest to stan 

fizyczny, natomiast 9,8% zaznaczyło odpowiedź “trudno powiedzieć”. Wynika z tego, 

że w powszechnej świadomości stres to wyłącznie stan psychiczny. Dodatkowo 

trudno znaleźć zależność wieku, czy ligi oraz stażu sędziowskiego osób, które 

opowiedziały się za każdą z opcji. W każdym wariancie odpowiedzi występują w 

podobnych proporcjach sędziowie różnych lig, wieku, czy stażu. Ciekawą 

zależnością jest natomiast wykształcenie. Z 39 osób, które zaznaczyły, że stres to 

zarówno stan psychiczny, jak i fizyczny, aż 23 osoby (59%) to osoby z wyższym 

wykształceniem, których w całym badaniu jest 47,2%. 

Wykres 3. Rozumienie pojęcia stresu (w liczbach). 

 

 

Bardzo ciekawie wygląda to w zestawieniu z trzecią częścią badania, która miała 

na celu sprawdzenie symptomów psychicznych i fizycznych odczuwania stresu. O ile 

respondenci przyznają, że w pewnych sytuacjach odczuwają takie stany jak niepokój 

i uczucie lęku (163 osoby odczuwają te stany przynajmniej rzadko, a tylko 83 osoby 

nie odczuwają go wcale), kolejne stany to będą negatywne emocje, takie jak 
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frustracja, uczucie lęku czy strach (189 osób przyznaje, że odczuwa te stany 

przynajmniej rzadko, natomiast 57 osób deklaruje, że ich nie odczuwa), czy brak 

pewności siebie (162 przyznają się do choćby epizodycznego odczuwania tego 

stanu, natomiast 84 osoby zaprzeczają), to jednak sędziowie nie zgadzają się w 

większości z hipotezą, jakoby mieli poczucie niemożności wykonania zadania (154 

osoby nie odczuwają tego stanu).    

Głębsza analiza pokazuje, że rzadko stan niepokoju i uczucia lęku odczuwają 

sędziowie z największym stażem wśród badanych (11 lat i więcej). Grupa ta 

dominuje również w zaprzeczaniu odczuwania takiego stanu. Natomiast godne 

odnotowania jest, że większość sędziów ze stażem sędziowskim 1-5 lat odczuwa ten 

stan często, a kilkoro z nich zawsze. Ciekawą jest sytuacja wśród sędziów ze 

stażem mniejszym niż rok. Z tej grupy tylko jedna osoba odczuwa podobny stan 

zawsze oraz jedna często. Jeśli chodzi o odczuwanie negatywnych emocji, sytuacja 

wygląda podobnie, czy brak pewności siebie sytuacja wygląda podobnie, można 

tutaj wysnuć tezę o korelacji stażu sędziowskiego z negatywnymi emocjami 

twierdząc, że im dłużej ktoś jest sędziom piłkarskim, tym mniej negatywnych stanów 

w związku z pełnioną funkcją odczuwa. 

Wykres 4. Odczuwanie stanów stresowych (w liczbach). 

 

Bardzo ciekawie sytuacja wygląda, jeśli przeanalizujemy fizyczne symptomy 

stresu. O ile w pytaniu dotyczącym zmian zachowań fizycznych związanych z 

potliwością ciała zdecydowana większość, zgodnie ze wcześniejszą deklaracją 

(gdzie ponad 80% sędziów uważa, że stres nie jest stanem fizycznym) tutaj 

również 79,3% nie odczuwa nadmiernej potliwości, czym potwierdza swoje 

stanowisko o wyłącznie psychicznym aspekcie stresu, a wśród 20% 

odczuwających tę zmianę tylko 1 osoba sędziuje zawody klasy wyższej niż IV 

liga, a więc jest to domena sędziów młodych i mniej doświadczonych. Jednak co 

zaskakujące, wśród osób, które zaznaczyły, że dzieje się to zawsze, są aż 3 

(50%), których staż w organizacji sędziowskiej to 11 lat i więcej. W pozostałych 

odpowiedziach nie da się wyciągnąć jednolitych wniosków, co oznacza, że jest to 

sprawa indywidualna i dotyczy całego przekroju społeczności sędziów 

piłkarskich. 
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Wykres 5. Nadmierna potliwość wśród sędziów piłkarskich (w %). 

 

Wykres 6. Częstotliwość nadmiernej potliwości (w %). 

 

 

 

O tyle 228, czyli prawie wszyscy wybrali jakąkolwiek odpowiedź przy pytaniu 

dotyczącym symptomów stresu, które zauważają u siebie w trakcie pełnienia funkcji 

sędziego piłkarskiego. Tylko 16 osób nie odnotowało żadnych fizycznym 

symptomów stresu, a w tym pytaniu wielokrotnego wyboru zaznaczono aż 406 

odpowiedzi, czym niejako respondenci zaprzeczyli sami sobie, wcześniej twierdząc 

w zdecydowanej większości, że stres nie jest stanem fizycznym. Spośród 

zaznaczonych odpowiedzi najwięcej osób wskazało rozkojarzenie (48%), napięcie 

mięśni (26%), oraz problemy trawienne (16,7%).   

    Wykres 7. Fizyczne symptomy stresu (w %). 
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Wykres 8. Fizyczne symptomy stresy (odpowiedzi inne w %). 

 

 

Te wyniki potwierdzają tezę, że sędziowie piłkarscy odczuwają stres związany z 

pełnioną funkcją. 

Kolejna część miała na celu zweryfikowanie hipotezy mówiącej o tym, że jest wiele 

przyczyn powodujących odczuwanie stresu przez sędziów piłkarskich. Na pytanie o 

przyczyny stresu wśród sędziów piłkarskich, za każdym razem ponad połowa 

respondentów zaznaczyła jedną z opcji. Można stwierdzić na tej podstawie, że to 

wrogie i agresywne zachowanie w największym stopniu piłkarzy, później kibiców, a 

na końcu działaczy wpływa najmocniej na odczuwanie stresu przez sędziów 

piłkarskich, bez względu na ich wiek, staż i uprawnienia do prowadzenia zawodów. 

Zatem można tu stwierdzić, że jest to przyczyna obiektywna, wpływająca na cały 
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przekrój środowiska sędziowskiego. Ciekawić może fakt, iż ponad % respondentów 

dopisała tutaj swoją odpowiedź.     

Wykres 9. Powody odczuwania stresu (w %). 

 

Wykres 10. Powody odczuwania stresu (odpowiedź inne w %). 

 

 

Teza o różnych powodach odczuwania stresu, jest jak najbardziej prawdziwa, ale 

odpowiedzi falsyfikują jedną z hipotez, w której błędnie założyliśmy, że to kibice 

bardziej niż zawodnicy odpowiadają za stres wśród sędziów piłkarskich.  
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W swoim badaniu postawiliśmy również tezę mówiącą o tym, że stres generuje błędy 

w pracy sędziego piłkarskiego. Z tezą tą zgadza się ¾ respondentów. Wśród 25% 

niezgadzających się z tą tezą, dominują sędziowie prowadzący mecze A i B klasy, 

2/3 (67%) oraz osoby prowadzące zawody maksymalnie od 5 lat (75%). Wynik ten 

potwierdza, że starsi oraz bardziej doświadczeni sędziowie zauważają, że to właśnie 

stres wpływa na popełniane przez nich błędy.   

Wykres 11. Wpływ stresu na popełnianie błędów (w %). 

 

 

 

Co ciekawe, sędziowie są w większości zgodni z tym, że to nie popełnione wcześniej 

błędy decydują o kolejnych niepoprawnych decyzjach. Uważa tak ponad 77% 

pytanych, co wyklucza ten rodzaj działania jako głównego czynniku wpływającego na 

popełnianie błędów przez sędziów. Wśród 22% niezgadzających się z tym 

podejściem, dominują sędziowie z krótkim stażem oraz ci prowadzący mecze 

maksymalnie IV ligi (tylko 1 osoba z wyższego poziomu).  

Wykres 12. Czynnik stresu generujący błędy (w %). 

 

Hipoteza o tym, że sędziowie mniej narażeni na stres wykonywaliby swoją pracę 

lepiej niż sędziowie bardziej narażeni na to zjawisko musi ulec falsyfikacji. Dwóch na 

trzech respondentów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że stres jest głównym 

powodem popełniania przez nich błędów.   
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Wykres 13. Korelacja stresu i błędów sędziów piłkarskich (w %): 

 

Niewątpliwie jednak stres ma ogromny wpływ na prowadzenie meczu piłkarskiego. 

197 osób uważa, że stres powoduje trudności w kontroli nad meczem piłkarskim. 

Wśród odpowiedzi twierdzących, trudno znaleźć jednoznaczną zależność, gdyż są 

wśród nich przedstawiciele całego przekroju środowiska sędziowskiego. Wśród 

odpowiedzi przeczących, większość (53%) stanowią sędziowie prowadzący zawody 

na najniższych szczeblach (A i B klasa), A – 74% spośród tych respondentów 

prowadzi zawody 5 lat lub krócej. 175 osób natomiast jest zdania, że stres powoduje 

negatywne myśli wśród sędziów piłkarskich. Również tutaj trudno o proporcjonalną 

zależność, natomiast w tym przypadku, w przeciwieństwie do poprzedniego pytania 

również w odpowiedziach przeczących znaleźć można mozaikę wariantów niedającą 

jednoznacznego wskazania na jakąkolwiek stałą. 174 osoby zgadzają się ze 

stwierdzeniem, że eliminacja agresywnych kibiców spowodowałaby zmniejszenie 

uczucia stresu wśród sędziów piłkarskich. Tutaj również trudno o zależność, jednak 

co godne odnotowania, spory odsetek sędziów szczebla centralnego (50%) nie 

zgadza się z tym stwierdzeniem. Wytłumaczenie może być proste, są to osoby 

przyzwyczajone do odseparowanych od ich miejsca pracy trybun i nieodczuwające 

bezpośredniego zagrożenia.   

Wykres 14. Konsekwencje stresu (w liczbach). 
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W przypadku metryczki sytuacja była do przewidzenia. 94,3% respondentów to 

mężczyźni, ponieważ zdecydowana większość sędziów w Polsce reprezentuje tą 

płeć.  

Wykres 15. Płeć (w %). 

 

 

Byli to na ogół młodzi ludzie, 76% z nich to osoby w wieku 16-30 lat.  

Wykres 16. Wiek (w %). 

 

 

 

Miejsce zamieszkania rozkłada się raczej równolegle, a żadna z opcji nie osiąga 1/3 

wszystkich respondentów, przy czym najwięcej z nich to mieszkańcy dużych miast.  

Wykres 17. Miejsce zamieszkania (w %). 
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Natomiast w kwestii wykształcenia, to zdecydowana większość respondentów (bo 

52,9%) cechuje się wykształceniem średnim. Miłą niespodzianką jest, że 9 osób 

zadeklarowało posiadanie stopnia naukowego.     

Wykres 18. Wykształcenie (w %). 

 

Badanie w większości potwierdziło postawione przez nas hipotezy, do 

najciekawszych konkluzji należy zaliczyć fakt, że wielu sędziów piłkarskich nie 

uznaje stresu za stan psychiczny jednak, gdy muszą oni zastanowić się nad tym 

głębiej i wykazać jakie zachowania towarzyszą im podczas pełnienia swoich 

obowiązków, okazuje się, że nie zdając sobie z tego sprawy ich fizyczność daje znać 

o odczuwanym stresie. 

Niezwykle zaskakujące jest również to, że sędziowie piłkarscy w większym stopniu 

obawiają się zachowania piłkarzy, a niżeli niebezpiecznych kibiców, co wydawało się 

być rzeczą pewniejszą.  

Warto zauważyć również, że pomimo tego, iż miażdżąca większość (74,4%) 

badanych sędziów zadeklarowało, że stres ma wpływ na popełniane przez nich 

błędy, to jednak aż 67,1% nie uznaje stresu za główny powód niewłaściwych 

zachowań w związku z pełnieniem funkcji sędziego piłkarskiego.  
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3. Wnioski 

 

Wnioski, które można wyciągnąć z niniejszego badania, nie są wyjątkowo 

zaskakujące. Sędziowie piłkarscy odczuwają stres w związku z pełnioną przez nich 

funkcją, nawet jeśli nie do końca zdają sobie z tego faktu sprawy. Zachowania 

fizyczne, które im towarzyszą to często objawy stresu, których za takowe nie uznają. 

Badanie wykazuje zależność między stresem a popełnianiem błędów przez sędziów 

piłkarskich, jednak zdaniem respondentów to nie stres jest kluczowym czynnikiem 

takiego stanu rzeczy.  

Badanie pokazuje jasno, że piłkarze, kibice oraz działacze są głównymi sprawcami 

stresu wśród sędziów piłkarskich, ale co zaskakujące również samo zachowanie 

sędziów, na ogół zbyt mocno chcących jak najlepszego wykonania przezeń zadania 

powoduje tenże stres.  

Badanie zatem prowadzi do konkluzji, że eliminacja negatywnych zachowań wobec 

sędziów piłkarskich ze strony innych uczestników zawodów oraz praca nad psychiką 

samych sędziów znacząco zredukowałyby uczucie stresu towarzyszące sędziom 

piłkarskim, a co za tym idzie generowałoby to mniej błędów, przez co poziom 

zawodów piłkarskich wzrósłby, komfort pracy sędziów również, a poziom frustracji 

innych uczestników zawodów zmalałby.          
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4. Rekomendacje 

 

Autorzy badania rekomendują zatem następujące sposoby rozwiązania problemu 

stresu wśród sędziów piłkarskich.  

1. Zapewnienie zawodnikom, trenerom i działaczom szkoleń z zakresu 

przepisów gry w piłkę nożną. 

2. Zapewnienie sędziom opieki psychologicznej mogącej rozwiązać problemy 

nadmiernego samostresowania się. 
3. Zapewnienie sędziom piłkarskim spotkań szkoleniowych i nie tylko. Sędziowie 

powinni mieć możliwość spotykania się ze sobą w celu omawiania problemów 

trapiących poszczególnych sędziów, sytuacji stresowych z którymi dany 

sędzia zmierzył się w ostatnim czasie. Spotkania te miałyby charakter 

samopomocy. 
4. Tworzenie przez poszczególne kolegia sędziów kampanii na rzecz 

przybliżenia sędziów innym uczestnikom spotkań piłkarskich, na przykład 

prezentacja sylwetek sędziów, nagrywanie krótkich filmów opisujących ich 

pracę itp. 
5. Zapewnienie bezpieczeństwa sędziów poprzez realne zapewnianie służb 

ochrony na zawodach i usuwanie z obiektów osób zachowujących się w 

sposób agresywny i wulgarny. 
6. Zapewnienie sędziom ochrony ustawowej (tj. traktowanie ich na równi z 

funkcjonariuszami publicznymi w trakcie pełnienia przez nich funkcji, 

zapewnienie pomocy prawnej oraz konsekwentne karanie wszelkich działań 

niepożądanych takich jak pomówienia, czy naruszanie nietykalności 

cielesnej). 
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5. Załącznik do raportu - narzędzie badawcze 

 

               Stres wśród sędziów piłkarskich w Polsce związany z obowiązkami 

meczowymi 

  

Szanowni Państwo,  

jesteśmy studentami politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i 

przeprowadzamy badania, mające na celu poddanie analizie zjawiska stresu wśród 

sędziów piłkarskich, związanego z obowiązkami meczowymi. Chcemy zbadać 

przyczyny i objawy tego zjawiska, by określić jego wpływ oraz wyciągnąć 

konstruktywne wnioski. 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie tej ankiety 

będącej niezbędną pomocą w zbadaniu stresu wśród sędziów piłkarskich w Polsce. 

Badania są całkowicie anonimowe, co oznacza, że wszelkie informacje i dane 

posłużą tylko i wyłącznie do zestawień statystycznych i analiz naukowych. Nie będą 

wykorzystywane na potrzeby działań marketingowych. 

Serdecznie dziękujemy! 

Dawid Pieniężny i Mateusz Szymon 

  

Stres –Jest to stan psychofizyczny wprawiający jednostkę w poczucie niepewności, 

utrudniający jej skupienie się podczas realizacji określonych czynności, mogący być 

wywołany zarówno przez bodźce wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mogące występować 

niezależnie od siebie, powodujący zmiany zachowań psychicznych i fizycznych - 

odmiennych dla różnych jednostek, jednak na ogół powodujący zachowania 

negatywne, takie jak drżenie rąk, utrudnione oddychanie i inne.  

. 

  

Właściwe odpowiedzi prosimy zaznaczać znakiem X w polu ❑ 

  

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

  

1. Od ilu lat jest Pani/Pan sędzią oficjalnych rozgrywek piłkarskich w 

Polsce? (wybierz 1 odpowiedź) 
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❑ mniej niż rok  
❑ 1-5 lat  
❑ 6-10 lat  

❑ 11 lat i więc 

  

2. Do sędziowania jakiej klasy jako sędzia główny posiada Pani/Pan 

uprawnienia? (wybierz 1 odpowiedź) 
❑ szczebel centralny (Ekstraklasa, I, II liga oraz Ekstraliga, I, II liga kobiet) 
❑ III liga 
❑ IV liga 
❑ V liga (liga międzyokręgowa) 
❑ klasa okręgowa 
❑ A klasa 
❑ B klasa  

❑ C klasa 

  

3. Czym według Pani/Pana jest stres? (wybierz dowolną liczbę odpowiedzi) 

❑ stanem psychicznym 
❑ stanem fizycznym 

❑ trudno powiedzieć 

  

4. Czy jako sędzia piłkarski doświadcza Pani/Pan następujących stanów? 

(wybierz 1 odpowiedź w każdym wierszu z osobna)  

  

  Warianty odpowiedzi 

Rodzaje stanów Tak, zawsze 
(przez cały czas 
wykonywania 
przeze mnie 
funkcji sędziego) 

Tak, często (przez 
większość czasu 
wykonywania przeze 
mnie funkcji 
sędziego, np. tylko w 
czasie meczu) 

Tak, ale rzadko 
(epizodycznie tylko w 
pewnych sytuacjach) 

Nie 

Niepokój i uczucie lęku  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Negatywne emocje (np. frustracja, 
lęk, czy strach) 

        

Brak pewności siebie 
  

        

Poczucie niemożności wykonania 
zadania 

        

  

  



   
 

 22  
 

5. Czy w czasie wykonywania funkcji sędziego piłkarskiego odczuwa 

Pani/Pan zmianę we własnych zachowaniach fizycznych polegającą na 

nadmiernej potliwości całego ciała? (wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak 
❑ nie (przejdź do pytania 7) 

 

6. Jak często się to dzieje? (wybierz 1 odpowiedź) 
❑ zawsze 

❑ bardzo często 
❑ często 
❑ rzadko 
❑ bardzo rzadko 
❑ trudno powiedzieć 

  

7. Które fizyczne symptomy stresu zauważa Pani/Pan u siebie w czasie 

wykonywania funkcji sędziego piłkarskiego? (wybierz dowolną liczbę 

odpowiedzi) 
❑ drżenie rąk  
❑ utrudnione oddychanie  
❑ napięcie mięśni  
❑ ból brzucha  
❑ problemy trawienne  
❑ duszności  
❑ nadmierna potliwość 

❑ ból głowy  
❑ tiki nerwowe 
❑ rozkojarzenie 

❑ inna (jaka?): ………………………… 

  

8. Z jakich przyczyn Pani/Pana zdaniem sędziowie piłkarscy najczęściej 

odczuwają stres w związku z pełnioną funkcją? (wybierz dowolną liczbę 

odpowiedzi) 
❑ przez wrogie i agresywne zachowanie kibiców  
❑ przez wrogie i agresywne zachowanie piłkarzy  
❑ przez wrogie i agresywne zachowanie działaczy  
❑ przez poczucie nieprzygotowania do zawodów  
❑ inna (jaka?): ………………………… 

  

9. Czy uważa Pani/Pan, że stres ma wpływ na popełniane przez Pana/Panią 

błędy podczas wykonywania funkcji sędziego piłkarskiego? (wybierz 1 

odpowiedź) 
❑ tak 
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❑ nie 

  

10.  Czy zdarzyło się Pani/Panu popełnić błąd poprzez brak koncentracji, 

spowodowany rozmyślaniem nad faktem z przeszłości? (wybierz 1 

odpowiedź) 
❑ tak  
❑ nie 

  

11. Czy zgodzi się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? (wybierz 1 

odpowiedź w każdym wierszu z osobna) 

  Warianty odpowiedzi 

Teza Zdecydowanie 
tak 

Raczej tak Trudno 
powiedzieć 

Raczej nie Zdecydowanie nie 

Stres powoduje trudności w 
kontroli nad meczem piłkarskim 
przez sędziego 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Stres powoduje negatywne 
myśli wśród sędziów 
piłkarskich, w trakcie pełnienia 
funkcji  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gdyby wyeliminować 
agresywnych kibiców uczucie 
stresu wśród sędziów 
piłkarskich, w związku z 
pełnieniem funkcji, byłoby 
mniejsze  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

12. Czy uważa Pani/Pan, że stres jest głównym powodem popełniania przez 

Panią/Pana błędów w związku z pełnioną funkcją sędziego piłkarskiego? 

(wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak  
❑ nie 

  

13. Czy uważa Pani/Pan, że bez odczuwania stresu sędziowie piłkarscy 

mogliby skuteczniej wykonywać swoją pracę? (wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak  
❑ nie 

  

14. Czy zdarzyło się Pani/Panu popełnić błąd świadomie, z obawy przed 

zachowaniem agresywnie nastawionych kibiców jednej z drużyn? 

(wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak 
❑ nie  
❑ nie pamiętam 
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15. Czy obawia się Pani/Pan represji, rozumianej jako naruszenie ciała lub 

mienia ze strony kibiców, na skutek podjęcia kontrowersyjnej decyzji? 

(wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak, przez cały czas wykonywania przeze mnie funkcji sędziego 
❑ tak, przez większość czasu wykonywania przeze mnie funkcji sędziego, np. 

tylko w czasie meczu 
❑ tak, tylko w pewnych sytuacjach 
❑ nie 

  

16. Czy zgodzi się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w miarę zdobywania 

doświadczenia w pełnieniu funkcji sędziego piłkarskiego poziom 

odczuwania przez Panią/Pana stresu spadał? (wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak  
❑ nie 

❑ trudno powiedzieć 

  

17. Czy zgodzi się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że mniej doświadczeni 

sędziowie odczuwają więcej stresu niż sędziowie bardziej doświadczeni 

(prowadzący zawody dłużej niż 5 lat)? (wybierz 1 odpowiedź) 
❑ tak  
❑ nie  
❑ trudno powiedzieć 

  

METRYCZKA 

I. Płeć (wybierz 1 odpowiedź) 

❑ mężczyzna 
❑ kobieta 

  

II. Wiek (wybierz 1 odpowiedź) 

❑ 16 - 20 lat 
❑ 21 – 25 lat 
❑ 26 – 30 lat 
❑ 31 – 35 lat 

❑ 39 – 45 lat 
❑ 46 – 50 lat 
❑ 51 – 55 lat 
❑ 56 – 60 lat 

  

III. Wykształcenie (wybierz 1 odpowiedź) 

❑ średnie bez matury 
❑ średnie maturalne 



   
 

 25  
 

❑ wyższe licencjackie 
❑ wyższe magisterskie 
❑ wyższe ze stopniem naukowym 

 

IV. Miejsce zamieszkania (wybierz 1 odpowiedź) 

❑ wieś 
❑ miasto poniżej 20 000 mieszkańców 
❑ miasto od 20 000 do 100 000 mieszkańców 
❑ miasto powyżej 100 000 mieszkańców 

  

  

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu! 

Dawid Pieniężny i Mateusz Szymon 

 


