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Szanowni Czytelnicy! 

 

W Państwa ręce oddajemy pierwszy numer 

dwumiesięcznika Lex sportiva, wydawanego   

w ramach działalności Koła Naukowego 

Prawa Sportowego. Czasopismo będzie 

ukazywało się zarówno w wersji drukowanej,  

jak i elektronicznej – dostępnej na witrynie 

wydziałowej. Na łamach Legis sportivae 

publikowane będą sprawozdania z bieżących 

prac Koła, artykuły dotyczące regulacji  

z zakresu prawa sportowego, a także 

zapowiedzi oraz relacje z konferencji 

naukowych, w których będą uczestniczyli 

nasi członkowie. 

W niniejszym wydaniu znalazły się godne 

polecenia artykuły dotyczące m.in. umów 

sponsoringu w sporcie, nowych przepisów 

licencyjnych PZPN dla zespołów 

Ekstraklasy, a także kwestii legitymacji do 

utworzenia związku sportowego. 

Życząc przyjemnej lektury, zachęcam 

zarazem do przesyłania pod adres redakcji 

własnych propozycji artykułów dotyczących 

prawnych aspektów działalności sportowej. 

 

Redaktor Naczelny 

   Aleksander Wachciński             
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Reaktywacja Koła Naukowego Prawa Sportowego 

  

wykło się mówić, że sport łączy ludzi. Nie inaczej było w tym przypadku. Pasja  

do sportu w połączeniu z zainteresowaniem naukami prawnymi sprawiła, że  

w roku akademickim 2013/14 wraz z kolegami z I roku prawa postanowiliśmy 

wznowić działalność Koła Naukowego Prawa Sportowego "Lex Sportiva" na wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekunem naukowym 

został dr Michał Leciak. Koło zrzesza obecnie kilkunastu członków stałych. Nasze 

zainteresowania skupiają się wokół prawnych regulacji z zakresu działalności sportowej. 

Działalność Koła koncentrujemy przede wszystkim na odczytach, prelekcjach oraz 

uczestnictwie w konferencjach naukowych. Na spotkania w ramach Koła zapraszamy 

sportowców, działaczy oraz prawników specjalizujących się w prawie sportowym. Nasze 

starania są przykładem na to, jak łatwo można połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Pozytywnym zaskoczeniem okazał się fakt, że inicjatywa reaktywacji koła „Lex Sportiva” 

spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Wierzymy jednak, że listę 

członków Koła zasilą kolejne osoby. Wszystkich miłośników sportu, chcących zgłębić swoją 

wiedzę z zakresu jego prawnych aspektów, serdecznie zapraszamy! Spotkania KNPS „Lex 

Sportiva” odbywają się co drugi wtorek o godzinie 17:00 w sali 217 WPiA UMK. 

 

         Prezes KNPS „Lex Sportiva” 

             Wojciech Kiełbasiński 
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Nowe przepisy licencyjne PZPN dla klubów Ekstraklasy 

 

 

 polskiej lidze piłkarskiej nominalnie od wielu lat istniał system kontroli 

klubów piłkarskich rokrocznie ustalany przez Zarząd PZPN, a zapisywany  

w Podręcznikach Licencyjnych. Zarówno jednak komisje licencyjne,  

jak i same drużyny sportowe podchodziły do niego jak do dającego się naginać dla 

subiektywnych interesów zbioru przepisów. Właściciele zespołów Ekstraklasy uważali cały 

szereg norm licencyjnych za odgórny sposób narzucania im swej woli dotyczącej kwestii 

finansowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych. Procedura licencyjna rzadko uważana 

była za próbę naprawy niereformowanych przez lata rozgrywek ligowych i za formę pomocy 

klubom piłkarskim w postaci wskazania nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Równie 

nieprofesjonalne podejście ze strony władz Związku skutkowało tym, że mimo iż drużyny 

nie spełniały wymogów licencyjnych albo nie zachowywały wymogów formalnych 

postępowania licencyjnego, bez większych przeszkód otrzymywały pozwolenia na grę  

w Ekstraklasie (czy wcześniej I lidze). Sprawa gry bądź odmowy uczestnictwa  

w rozgrywkach ważyła się często do ostatnich dni przed rozpoczęciem sezonu. Tymczasem 

w mediach i środowisku piłkarskim pojawiały się głosy o zmanipulowaniu i nieskuteczności 

całego systemu licencjonowania w polskiej piłce nożnej. Pewne jest, że nieudolność  

i niekonsekwencja były aż nadto widoczne. Jak powiedzieliby realiści amerykańscy, 

przepisy licencyjne PZPN były swoistym law in books, a nie law in action. Na szczęście dla 

wszystkich sympatyków Ekstraklasy i całej polskiej piłki nożnej można ostatnio zauważyć 

ewidentne zmiany w podejściu zwłaszcza właściwych organów związkowych do kwestii 

licencji. Od sezonu 2013/2014 przeprowadzana jest w końcu rzetelna kontrola  

i ocena realizacji przez kluby wymagań postawionych przez UEFA i Zarząd PZPN. Warto 

więc przybliżyć najważniejsze zmiany systemowe i postępy w normalizacji sytuacji  

na najwyższym szczeblu piłkarskim.  

Przede wszystkim należy wskazać na jasne określenie zasad działania tzw. Organów 

Licencyjnych. Mowa o nich już w Statucie PZPN, zaś uszczegółowienie norm następuje  

w każdorazowym Podręczniku Licencyjnym
1
. Dwa organy, a więc Komisja ds. Licencji 

Klubowych i Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych, są wzajemnie od siebie 

                                                           
1
 Statut PZPN uwzględniający zmiany z dnia 25.11.2011 oraz z dnia 22 i 23.02.2012. 

W 



niezależne. Podejmują w trybie podstawowym bądź odwoławczym decyzje o przyznaniu, 

nieprzyznaniu albo odebraniu klubowi licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach 

ligowych. Od nowego sezonu licencyjnego 2014/2015 zajdą pewne reformy działalności 

Komisji Odwoławczej. Odtąd uzyska ona prawo sankcjonowania klubów. Prawo to miała 

jak dotychczas tylko komisja działająca w trybie zwykłym. Dodatkowo każdorazowe 

odwołanie od decyzji Komisji Licencyjnej będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia 

przez klub opłaty na rzecz PZPN. Pomoc dla obu komisji stanowi Dział Licencji PZPN 

funkcjonujący w ramach Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. To właśnie  

ta pomocnicza instytucja zajmuje się w największym stopniu przygotowywaniem, 

wdrażaniem i rozwojem całości systemu. Dział Licencji w swej działalności współpracuje  

z UEFA i innymi działami licencyjnymi w związkach członkowskich europejskiej federacji. 

Warto wspomnieć, że od sezonu 2013/2014 przyznawane są odrębne licencje na grę  

w Rozgrywkach Klubowych PZPN i Rozgrywkach Klubowych UEFA. Nieprzyznanie prawa 

uczestnictwa w kwalifikacjach i pucharach europejskich - Lidze Europy i Lidze Mistrzów 

UEFA - nie skutkuje nieotrzymaniem licencji na grę w polskiej Ekstraklasie.  

PZPN zdecydował się jasno sformułować definicję legalną licencji. Licencją  

w rozumieniu dwu najnowszych Podręczników Licencyjnych jest dokument (certyfikat) 

potwierdzający spełnienie przez Licencjobiorcę wszystkich obowiązkowych, minimalnych 

wymagań (kryteriów) i umożliwiający dopuszczenie do Rozgrywek Klubowych PZPN lub 

Rozgrywek Klubowych UEFA
2
. W związku z tym wyraźnie określono również wymagane 

kryteria. Podzielono je na 5 kategorii: sportowe, infrastrukturalne, dotyczące personelu  

i administracji, prawne oraz finansowe. Każda z kategorii zawiera szereg warunków 

szczegółowych ustalanych przez PZPN oraz od roku 2014 także przez przedstawicieli spółki 

Ekstraklasa S.A. Wymagania zakwalifikowano do trzech klas: A, B i C. Klasa ,,A” zawiera 

wszelkie obligatoryjne zobowiązania, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem 

licencji oraz nałożeniem na klub sankcji. Klasa ,,B” dotyczy wymagań także 

obligatoryjnych, których niespełnienie oznacza nałożenie przez którąś z komisji 

licencyjnych sankcji. Klasa ,,C” uregulowań nazwana została ,,najwłaściwszą praktyką 

postępowania”. Jest formą rekomendacji wobec czego niewypełnienie przez klub 

zobowiązań z tej grupy nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Należy 

przypuszczać, i praktyka PZPN to potwierdza, że klasa ,,C” wymagań ma na celu 

przygotowanie klubów do wprowadzenia nowych bardziej rygorystycznych kryteriów 

                                                           
2
 Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 2014/2015. 



licencyjnych w przyszłości. Zobowiązania z tej kategorii stają się bowiem najczęściej 

zobowiązaniami typu ,,B” lub nawet ,,A” w kolejnych sezonach licencyjnych. 

Za najłatwiejsze do wypełnienia uznaje się często kryteria organizacyj- 

no - administracyjne i prawne. Nie zawsze okazuje się to jednak prawdą. Podręcznik 

Licencyjny wskazuje chociażby na posiadanie przez trenera pierwszego zespołu Certyfikatu 

Trenerskiego UEFA Pro lub rozpoczęcie kursu przygotowującego do uzyskania takiego 

certyfikatu. W przypadku asystenta, koordynatora ds. zespołów młodzieżowych oraz 

trenerów młodzieżowych wymogiem jest Certyfikat Trenerski UEFA A lub rozpoczęcie 

kursu przygotowującego do uzyskania takiego dyplomu. Casus obecnego pierwszego trenera 

Górnika Zabrze czy wcześniejszy Tomasza Hajty pokazują, że kluby podchodzą do owego 

wymogu bardzo elastycznie i niekoniecznie zgodnie z przepisami. Podobnie rzecz miała się  

z jednym z wymagań prawnych, a więc przedstawieniem ogólnej struktury grupy prawnej 

Wnioskodawcy. Do poprzedniego sezonu kluby notorycznie nie przedstawiały pełnej 

informacji w tym zakresie, tym samym nie wypełniając jednego z wymagań typu ,,A”,  

za co jednak nie spotykała ich żadna kara. 

Kryteria sportowe postawione przez PZPN dotyczą głównie zatwierdzonego systemu 

szkolenia młodzieży, zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zawodnikom oraz ilości 

drużyn młodzieżowych prowadzonych przez klub. Za wskazaniami UEFA do wymagań 

podstawowych dołączyły także w ostatnich dwu latach kwestie polityki 

antydyskryminacyjnej, polityki walki z korupcją oraz promowania zasad fair play wśród 

wszystkich zawodników. Jak wiadomo, od kilku lat Europejska Federacja Piłkarska bardzo 

dba o kwestię tolerancji, równości. Promowane hasło ,,Against to Racism” jest coraz częściej 

odzwierciedlane w przepisach wewnętrznych związków - członków UEFA. Podobnie jest  

w przypadku Polski. 

Kryteria infrastrukturalne to te, które najczęściej zmieniają swe oblicze. Rozwój 

infrastruktury stadionowej, treningowej, ale i np. medialnej (strony internetowe, 

elektroniczna sprzedaż biletów) są nierozerwalnym warunkiem rozwoju każdego zespołu 

sportowego. Unowocześnianie obiektów jest także warunkiem sukcesu medialnego oraz 

marketingowego. Właśnie dlatego oprócz szeregu norm związanych szczegółowo  

z bezpieczeństwem, dostępnością obiektu, komfortem dla kibiców, odpowiednimi 

warunkami dla piłkarzy, sędziów, delegatów meczowych, zabezpieczeniem imprezy 

masowej itp. PZPN zwraca uwagę na kwestie infrastruktury medialno - marketingowej. Jest 

to pewne novum w stosunku do dawnych regulacji. W ten sposób Związek wychodzi 

wyraźnie naprzeciw oczekiwaniom dziennikarzy, nadawców radiowo - telewizyjnych, 



komentatorów oraz wytwórców sygnału audiowizualnego. Większość przepisów 

dotyczących właśnie tej treści pojawiło się dopiero w Podręczniku Licencyjnym na sezon 

2014/2015. Znaleźć tam można m.in. szczegółowe regulacje dotyczące rozmieszczenia 

kamer na stadionie, wymiarów kabin komentatorskich, tzw. strefy mieszanej - miejsca 

udzielania wywiadów pomeczowych, odpowiedniego rozmieszczenia parkingów dla wozów 

transmisyjnych czy usytuowania band reklamowych. Tworzenie tychże przepisów odbyło się 

po konsultacji z przedstawicielami mediów oraz Ekstraklasą S.A. Większość polskich 

stadionów, w ostatnim czasie gruntownie zmodernizowanych lub zupełnie nowych, spełnia 

wymagania infrastrukturalne. Inaczej jest z obiektami treningowymi. Wydaje się, że właśnie 

ta kwestia powinna stanowić najważniejszą refleksję dla przyszłych twórców kolejnych 

Podręczników Licencyjnych. 

Najbardziej problematycznymi dla polskich klubów kryteriami są te finansowe.  

PZPN w ostatnim czasie został zmuszony do wprowadzenia do swego systemu prawnego 

zasad Financial Fair Play określonych przez władzę UEFA. Mają one zapobiec 

niegospodarności klubów piłkarskich, prowadzącej często do ich bankructwa  

oraz uniezależnienia funkcjonowania zespołów od decyzji pojedynczych właścicieli 

dysponujących pakietem kontrolnym akcji. Założeniem jest, aby kluby same na siebie 

zarabiały i aby rokrocznie mogły szczycić się dodatnim bilansem finansowym. Podobne 

regulacje wprowadza także PZPN. Każdorazowe sprawozdanie finansowe musi być 

sporządzane przez biegłego rewidenta. Klub ma obowiązek przedstawić dokumenty 

poświadczające brak przeterminowanych zobowiązań wobec innych klubów piłkarskich  

z tytułu działalności transferowej, wobec PZPN, okręgowych związków piłkarskich, ZUS-u  

i Urzędu Skarbowego oraz z tytułu kar nakładanych przez dyscyplinarne organy PZPN  

i wojewódzkich związków piłkarskich. Część klubów w Polsce wielokrotnie zataja niektóre 

zobowiązania. Najistotniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi regulacjami 

dotyczącymi kwestii finansowych jest podniesienie rangi prognozy finansowej sporządzanej 

przez kluby. Zgodnie ze wskazaniami Komisji ds. Licencji Klubowych to właśnie ocena  

18 - miesięcznej prognozy prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę akcyjną, 

którą jest każdy klub piłkarski Ekstraklasy, będzie miała decydujący wpływ na przyznanie 

bądź nieprzyznanie licencji w zakresie kryteriów finansowych. Udowodnienie zdolności  

do kontynuacji działalności to w większości związków należący do UEFA już od dawna 

fundamentalne kryterium weryfikacyjne.  

Na koniec warto podkreślić zmianę w podejściu Organów Licencyjnych PZPN do oceny 

wykonania przez kluby kryteriów merytorycznych i warunków formalnych procesu 



licencyjnego. Świadczy o tym choćby szeroka lista ukaranych zespołów po zakończeniu 

procedury na sezon 2013/2014. Licencji na grę w Ekstraklasie z powodów finansowych nie 

uzyskała warszawska Polonia, zaś licencji na grę w Rozgrywkach Klubowych UEFA, 

również ze względów finansowych, nie otrzymało siedem drużyn (m.in. Wisła Kraków, 

Ruch Chorzów czy Śląsk Wrocław), natomiast ze względów infrastrukturalnych trzy 

drużyny (Górnik Zabrze, Podbeskidzie Bielsko - Biała, Jagiellonia Białystok). Zakazami 

transferowymi oraz ograniczeniami w zatrudnianiu zawodników na zasadzie ,,wolnego 

transferu” objęte zostały: Górnik Zabrze, Ruch Chorzów oraz Widzew Łódź. Kary 

finansowe za naruszenie dyscypliny licencyjnej spotkały Lecha Poznań (najwyższa kara  

w wysokości 100 tys. zł), GKS Bełchatów, Jagiellonię, Piasta Gliwice oraz Pogoń Szczecin
3
. 

Działania te potwierdzają, że skończyły się czasy niekonsekwencji, arogancji i ,,bylejakości” 

działań ze strony PZPN. Niepokoić mogą naruszenia kryteriów przez kluby oraz 

powiększające się ich wewnętrzne problemy, zwłaszcza finansowe, np. dług Górnika Zabrze, 

który wynosi obecnie około 30 mln zł wobec podmiotów zewnętrznych. 

Nie ulega wątpliwości, że wskazane zmiany są dopiero początkiem pakietu reform 

Ekstraklasy i innych rozgrywek ligowych. Uzdrowienie procedury i wymagań licencyjnych 

jest konieczne do unowocześnienia polskiego systemu. Właściwe organy w postaci Komisji 

licencyjnych, Departamentu Rozgrywek Krajowych i Zarządu PZPN powinny de lege 

ferenda rozwijać powstałe rozwiązania tak, by w praktyce polskie piłkarskie prawo 

licencyjne, oparte na wzorcach UEFA, było konsekwentnie stosowane. Uzasadnione wydaje 

się ponadto skierowanie apelu do właścicieli i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

klubów Ekstraklasy o bardziej racjonalne i odpowiedzialne kierowanie swymi spółkami 

piłkarskimi. Zwłaszcza, że wymagania licencyjne to tylko pewne standardy stanowiące 

minimum dla każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa chcącego działać w świecie futbolu. 
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 Informacje za: www.pzpn.pl [dostęp z dnia: 21.05.2014 r.]  



Umowa sponsoringu w sporcie 

 

 

 obecnych czasach truizmem wydaje się stwierdzenie, że sport to nie tylko 

rywalizacja i towarzyszące jej emocje, ale również biznes. Uprawianie sportu 

wiąże się nieuchronnie z koniecznością ponoszenia mniejszych lub większych 

wydatków, nierzadko także na poziomie amatorskim. Fakt ten determinuje konieczność 

pozyskiwania przez dany podmiot zewnętrznych źródeł finansowania. Zadanie to 

realizowane jest m.in. poprzez sprzedaż praw do transmisji wydarzeń sportowych 

organizowanych przez dany klub sportowy, dystrybucję biletów czy też pozyskiwanie 

sponsorów. Patrząc przez pryzmat ekonomii, nie sposób nie zauważyć, że sport, szczególnie 

w postaci współcześnie występującej, jest dziedziną rozwijającą się niezwykle dynamicznie  

i odgrywającą coraz bardziej doniosłą rolę, obejmując obecnie 3 % wartości światowego 

handlu
4
. Jednocześnie wzrasta znaczenie sponsoringu w sporcie, doskonale wpisującego się 

w zjawisko globalizacji gospodarczej jako metody promocji produktów, na które 

zapotrzebowanie nie ogranicza się jedynie do środowiska lokalnego. 

  Sponsoring definiowany jest generalnie jako odpłatne przysporzenie majątkowe, 

dokonywane przez dany podmiot (dalej: sponsora)
5
 na rzecz innej osoby fizycznej, 

organizacji, instytucji itp. (dalej: sponsorowanego)
6
 w wyniku zgodnego oświadczenia woli 

tychże podmiotów w celu wykonania przez niego czynności explicite określonych  

w zawartej przez powyższe podmioty umowie sponsoringu
7
. Sponsoring jest zatem swego 

rodzaju porozumieniem biznesowym
8
. W związku z pogłębiającym się od lat kryzysem 

tradycyjnie pojmowanej formy reklamy, przy postępującej równocześnie komercjalizacji 

sportu jako źródła masowej rozrywki, sponsoring stał się skuteczną alternatywą  

dla przedsiębiorstw pragnących dotrzeć do jak najszerszej rzeszy odbiorców
9
. Początek tejże 

praktyce dała działalność koncernu Seiko podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio  

w 1964 r.
10

.  
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 T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Warszawa 2007, s. 60. 

5
 Do tej grupy zalicza się podmioty obrotu gospodarczego oraz niektóre spółki Skarbu Państwa. 

6
 Wśród podmiotów sponsorowanych należy wymienić kluby sportowe, związki sportowe, zawodników 

indywidualnych, spółki zarządzające obiektami sportowymi (np. Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o.) i PKOl. 
7
 B. Armknecht, Umowa sponsoringu w sporcie, Warszawa 2011, s. 17-18. 

8
 T. Sporek, Sponsoring sportu…, s. 105. 

9
 Ibidem, s. 9. 

10
 Szerzej o ewolucji instytucji sponsoringu: L. Stecki, Sponsoring, Toruń 1995, s. 19-23. 
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Rozkład przychodów osiąganych przez profesjonalny podmiot sportowy doskonale 

ilustruje przykład drużyn występujących w Ekstraklasie, tj. na najwyższym szczeblu 

rozgrywek piłkarskich w Polsce
11

: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa grafika wyraźnie wskazuje, że głównego źródła przychodów dla klubów 

sportowych nie stanowią wpływy z biletów (i innych z tym związanych atrakcji dostępnych 

dla kibiców na miejscu i w dniu wydarzenia), lecz środki pieniężne uzyskiwane z tytułu 

sprzedaży praw do transmisji oraz komercyjnej działalności danego podmiotu (w tym przede 

wszystkim z umów sponsorskich). Dla przykładu: w 2011 r.  PepsiCo podpisało umowę  

o sponsoring z Legią Warszawa, na mocy której w zamian za udostępnienie powierzchni 

reklamowej oraz wprowadzenie nowej nazwy stadionu (Pepsi Arena), producent 

popularnych napojów będzie wspierał stołeczny klub kwotą w wysokości ok. 6 mln zł 

rocznie
12

. Ogółem, przychód Legii Warszawa w minionym sezonie wyniósł 64,3 mln zł
13

,  

z czego aż 41 % (przy utrzymującej się tendencji wzrostowej tego odsetka) stanowiły 

wpływy komercyjne, wśród których kluczową rolę odegrały umowy sponsorskie
14

. 

  Sponsoring przyjmuje najczęściej postać wsparcia podmiotu sponsorowanego  

w formie określonej ilości środków pieniężnych bądź towarów lub usług (tzw. sponsoring 
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 Grafika za: http://www.deloitte.com/view/pl_pl/pl/b966903ecccef310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm 

[dostęp z dnia: 25.05.2014 r.]. 
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 W zestawieniu ze warunkami podobnych umów w czołowych ligach Europy kwota ta prezentuje się 

skromnie. Dość powiedzieć, że w zamian za sam fakt uwzględnienia w nazwie stadionu Arsenalu Londyn  

firmy sponsora przez 10 lat, klub ten otrzymał 150 mln euro, co w skali roku daje 15 mln euro, tj. ponad 60 mln 

złotych. 
13

 Średnie dochody klubów piłkarskich występujących w brytyjskiej Premier League wynoszą 600 mln zł rocz-

nie. 
14

 Por.: http://legionisci.com/news/49314_Legia_liderem_przychodow.html [dostęp z dnia 25.05.2014 r.]. 

Wpływy z dystrybucji biletów wyniosły z kolei 29 % ogólnego przychodu. 



barterowy). Co do zasady, umowy tego typu zawierane są w związku z organizacją imprez 

masowych takich jak koncerty muzyczne czy też wydarzenia sportowe. W kontekście prawa 

sportowego należy zatem zawęzić wcześniej przytoczoną definicję strony sponsorowanej  

do podmiotów zajmujących się szeroko rozumianą działalnością w ramach jednej bądź kilku 

dyscyplin sportu. 

  W przypadku instytucji sponsoringu, stanowiącej czynność o charakterze 

dwustronnym, mamy do czynienia z ekwiwalentnością świadczeń pomiędzy sponsorem  

a podmiotem sponsorowanym
15

. W umowie takiej wskazany powinien być cel jej zawarcia 

wraz z wyraźnym określeniem uprawnień po jednej, a także związanych z nimi obowiązków 

po drugiej stronie. Co więcej, świadczenie strony sponsorującej powinno odpowiadać 

wartości wzajemnego świadczenia dokonywanego przez sponsorowanego, takich jak np. 

użyczenie wizerunku, umieszczenie logo sponsora w odpowiednio widocznym miejscu bądź 

umieszczenie nazwy sponsora w nazwie klubu, co de facto stanowi istotę umowy 

sponsoringu.  

  Ta forma reklamy polega zatem na prezentowaniu danej marki, co ma na celu 

zwiększenie popularności sponsora oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku wśród 

adresatów
16

. Zasadniczo występuje zależność, zgodnie z którą im liczniejsze grono osób 

zainteresowanych danym wydarzeniem sportowym, tym wyższe są kontrakty sponsorskie. 

Wystarczy przytoczyć tu przykład mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się  

w czerwcu tego roku w Brazylii. Sześciu największych sponsorów tego mundialu - Adidas, 

Coca-Cola, Emirates, Hyundai, Sony i Visa - w latach 2010—2014 przekazało federacji 

FIFA rekordową kwotę 708,5 mln dolarów
17

. 

  Umowę sponsoringu należy zakwalifikować do kategorii cywilnoprawnych umów 

nienazwanych, tj. nieprzewidzianych wprost przepisami prawa cywilnego. Możliwość jej 

funkcjonowania w obrocie prawnym wynika natomiast z zasady swobody umów wyrażonej  

w art. 353 z in.1 k.c., co oznacza, że stosować należy do niej ogólne przepisy kodeksu 

cywilnego. Tym samym dla jej ważności wystarczającym będzie, że zostanie zawarta ustnie, 

choć nie ulega wątpliwości, iż zachowanie formy pisemnej pozwoli na uniknięcie  

w przyszłości ewentualnych sporów odnośnie poszczególnych postanowień umownych. 

Warto jednak zauważyć, umowa sponsoringu oparta jest na zasadzie partnerstwa obu stron, 
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T. Sporek, Sponsoring sportu…, s. 135. 
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Por. np.: http://www.90minut.pl/news/149/news1498747-Invest-Park-Hajduki-sponsorem-Ruchu.html 

[dostęp z dnia: 27.04.2014 r.]. 
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_id =5381abe6bb9d3a0279e81ccd [dostęp z dnia: 25.05.2014 r.]. 



stąd klasyfikuje się ją wśród tzw. umów zaufania. Z tego też powodu, szczególnie  

w  przypadku umów sponsoringu o charakterze ramowym, długofalowym, powszechnie 

uznawane i praktykowane jest konkretyzowanie generalnych postanowień umownych  

w drodze ustnych porozumień.  

O znaczeniu i konieczności wzajemnej współpracy sponsora ze sponsorowanym, 

opartej na stosunku zaufania i nieustannej dbałości o kreowanie pozytywnego wizerunku 

partnera, niech świadczy casus najbardziej znanego golfisty świata, a zarazem najbogatszego 

wówczas – głównie za sprawą gigantycznych kontraktów reklamowych - sportowca, Tigera 

Woodsa. Po skandalu obyczajowym z amerykańskim golfistą w roli głównej
18

,  

ze sponsorowania słynnego sportowca w przeciągu 2 lat wycofało się sześć dotychczas 

wspierających go marek
19

. Szacuje się, że w wyniku tego Tiger Woods stracił co najmniej 

kilkadziesiąt milionów dolarów w skali roku, zaś wartość notowań giełdowych 

poszczególnych sponsorów po ujawnieniu problemów osobistych golfisty uległa 2 – 3 - pro-

centowemu spadkowi
20

. 

Jako przykład kompleksowego podejścia do umowy sponsoringu, mającego na celu 

przyniesienie sponsorowi długofalowych korzyści, podaje się wspieranie przez koncern 

Danone mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbyły się w 1998 r. we Francji
21

. Firma ta, 

note bene będąca firmą francuską, skupiła się w prowadzonej kampanii nie tyle na promocji 

swoich produktów jako wyrobów naturalnych, co na propagowaniu zdrowego i sportowego 

stylu życia z logotypem Danone w tle, tworząc tym samym pozytywne skojarzenia związane 

z tą marką. 

  Jednocześnie podkreślić należy istotną różnicę pomiędzy umową sponsoringu  

a czynnością darowizny
22

. Ta ostatnia jest bowiem jednostronną czynnością cywilnoprawną, 

uregulowaną wprost w kodeksie cywilnym
23

, nieodpłatną i nastawioną jedynie  

na osiągnięcie korzyści po stronie podmiotu obdarowanego. Sponsor z kolei, w zamian  

za przekazanie drugiej stronie ustalonej wcześniej ilość pieniędzy, towarów lub usług, 

otrzymuje świadczenie mające potencjalnie wywrzeć wymierne skutki, m.in. w sferze 

marketingowo - wizerunkowej danego przedsiębiorstwa. W odniesieniu do treści umowy 
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 W 2009 r. na jaw wyszły liczne romanse i zdrady Tigera Woodsa, wskutek czego doszło do rozpadu jego 

małżeństwa. Po tych wydarzeniach golfista zawiesił karierę sportową i poddał się kuracji w klinice leczącej 

uzależnionych od seksu. 
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 Chodzi m.in. o takie przedsiębiorstwa jak: AT&T Inc, Accenture, PepsiCo oraz Tag Heuer. 
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http://sport.tvp.pl/5066911/wielki-sponsor-zerwal-umowe-z-tigerem-woodsem [dostęp z dnia: 25.05.2014  r.]. 
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 T. Sporek, Sponsoring sportu…, s. 132. 
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 Szerzej na temat różnic pomiędzy umową sponsoringu a podobnymi instytucjami: B. Armknecht, op. cit.,  

s. 21-30.  
23

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. -  księga trzecia, tytuł XXXIII.  



sponsorskiej zasadniczo przyjmuje się, że powinna ona możliwie precyzyjnie regulować 

następujące kwestie
24

:   

  

a. podstawowe dane formalne (np. określenie stron umowy), 

b. rodzaj sponsoringu ( jednorazowy / długofalowy; wyłączny / strategiczny / współ-

sponsoring; tytularny / fundator nagrody etc.), 

c. treść praw i obowiązków stron umowy wraz z podaniem czasu i miejsca spełnienia 

świadczenia, 

d. wynagrodzenie lub świadczenie dla sponsorowanego, 

e. rodzaj oraz oszacowanie wartości świadczenia ze strony sponsorowanego  

wraz z określeniem stopnia jego ekwiwalentności wobec świadczenia sponsora, 

f. opis wydarzenia, imprezy, prowadzonej działalności sportowej etc., 

g. ewentualne odwołanie planowanego wydarzenia, 

h. okres obowiązywania umowy (np. poprzez wskazanie konkretnego sezonu danych 

rozgrywek sportowych), 

i. klauzule umowne (np. tajemnicy handlowej, o nieprowadzeniu przez 

sponsorowanego promocji i reklamy podmiotów konkurencyjnych wobec sponsora 

albo o możliwości przedłużenia umowy).  

 

  Niezwykle istotne wydaje się również zagadnienie podatkowych konsekwencji 

zawarcia umowy sponsoringu sportowego. Na wstępie warto zaznaczyć, że różnice między 

sponsoringiem a darowizną są widoczne również na gruncie prawa podatkowego. Z punktu 

widzenia minimalizacji obciążenia podatkowego korzystniejsze będzie bowiem zawarcie 

umowy sponsoringu, aniżeli dokonanie darowizny, jako że umowa sponsoringu nie podlega 

opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  

(vide art. 1 a contrario)
25

.                   

  Z perspektywy podmiotu sponsorowanego przyjąć należy, iż świadczy on usługę 

reklamy, która z kolei w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
26

 

każdorazowo stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem VAT.                  

  Sytuacja finansującego kształtuje się zgoła odmiennie. Obrazuje to następujący 

przykład: przedsiębiorca sponsorujący klub sportowy, w zamian otrzymujący ze strony 
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 Zob.:  http://www.poradnik.ngo.pl/x/504003 [dostęp z dnia: 21 kwietnia 2014 r.]. 
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 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 

649 ze zm. 
26

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054. 



sponsorowanego miejsce służące do informowania o sponsorowaniu
27

, np. na koszulkach 

zawodników sponsorowanego klubu, uzyskuje z tego tytułu możliwość rozliczenia kosztów 

uzyskania przychodu, jak również odliczenia podatku VAT. Taka interpretacja wynika  

z treści przepisu art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 a contrario ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych
28

.  Sponsoring wyłącznie w formie pieniężnej, jako 

czynność polegająca na przekazaniu kwoty pieniężnej, w ogóle nie podlega natomiast 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług
29

. W przypadku zaś dokonania darowizny wydatki 

poniesione przez darczyńcę, co do zasady, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu
30

. 

Tym samym podstawa opodatkowania nie zmniejsza się, a ponadto podatek należny, 

mogący wystąpić w związku z powstaniem zobowiązania podatkowego przy przekazaniu 

darowizny, nie podlega odliczeniu
31

. Biorąc pod uwagę, iż nawet w Polsce nie są rzadkością 

wydatki przedsiębiorstw na cele związane ze sponsoringiem rzędu kilkunastu bądź 

kilkudziesięciu milionów złotych rocznie, uwzględnienie konsekwencji ekonomicznych 

takiego działania wydaje się niezbędne
32

.              

  Niezwykle istotną rolę odgrywa zatem właściwe skonstruowanie umowy 

sponsoringu. W sytuacji bowiem, gdy wartość przekazanych środków pieniężnych, towarów 

bądź usług nie jest równa (choćby w rozumieniu poszczególnych postanowień umownych) 

wartości usługi reklamowej świadczonej przez sponsorowanego, umowa powinna określać  

w jakiej części świadczenia są ekwiwalentne, a w jakiej mają charakter darowizny  

i w związku z tym nie podlegają zaliczeniu na poczet kosztów uzyskania przychodów.  

W praktyce jednak umowy sponsoringu tworzone są w ten sposób, że wartość świadczeń 

wzajemnych jest identyczna
33

. Sytuacja taka, powszechnie zwana sponsoringiem 

właściwym, traktowana jest jako przejaw działalności autopromocyjnej sponsora,  
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 Zgodnie z definicją legalna zawartą w art. 29 ust. 11  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540): przez informowanie o sponsorowaniu rozumie się 
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 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 

397. 
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 Por.: http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-ak 
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uslug /321-swiadczenie-uslug/86960-oddzial-pieniadze-swiadczenie-uslug-towar.html [dostęp z dnia: 

25.05.2014 r.]. 
30

 Zob.: art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U.  

z 2012 r., nr 361 ze zm. 
31

 Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość uwzględnienia takiej darowizny w dochodzie przewidziana 

ogólnymi przepisami dotyczącymi odliczenia darowizn od dochodu. 
32

Zob. szerzej: http://www.sponsoring.pl/publikacje.php?raport=247&t=Ocena_efektywności_sponsoringu  

[dostęp z dnia: 25.05.2014 r.]. 
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http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/umowa;sponsoringu;w;kosztach;przedsiebiorcy,183,0, 

1268919.html [dostęp z dnia 21.04.2014 r.]. 



a jednocześnie umożliwia dokonanie korzystnych, powyżej wskazanych rozliczeń 

podatkowych
34

.              

  Powyżej poruszone zagadnienia z pewnością nie wyczerpują w całości istoty 

omawianej instytucji, bowiem w celu kompleksowej oceny zjawiska sponsoringu należy 

postrzegać je przez pryzmat takich dziedzin jak ekonomia, marketing czy nawet socjologia
35

. 

Słusznie zauważa się, że działania o charakterze sponsoringu należą do kategorii najbardziej 

złożonych form promocji i są zintegrowane z wieloma marketingowymi elementami, takimi 

jak np. reklama
36

. Pomimo to wydaje się, że z uwagi na stale rosnącą rolę sponsoringu  

w funkcjonowaniu i organizowaniu wydarzeń sportowych oraz coraz większe nakłady 

czynione na ten cel przez przedsiębiorców, poruszona w niniejszym artykule tematyka 

podlegać będzie w najbliższych latach dalszym i szczegółowym badaniom, które umożliwią 

możliwie skuteczne wykorzystanie licznych zalet tej formy promocji oraz ułatwią 

zrozumienie wszelkich, ściśle ze sobą powiązanych jej aspektów. 
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 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r., IPPB5/423-
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Prelekcja nt. przepisów transferowych 

  

 23 kwietnia br. na spotkaniu w ramach koła naukowego prawa sportowego omówione 

zostały regulacje dotyczące transferów zawodników piłki nożnej. Pierwszym  

z poruszonych przez prelegentów problemem była definicja transferu oraz przedstawienie 

dwu jego rodzajów - transferu definitywnego i czasowego - w świetle uchwały Zarządu 

PZPN z 29.06.1992 r. oraz właściwych przepisów FIFA, w przypadku transferów 

zagranicznych. Kolejny punkt wystąpienia stanowiły uwagi nt. kwestii finansowych. 

Odniesiono się m.in. do problemu wypłacania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, 

przybliżono zasadę dokonywania wpłat na fundusz rozwoju piłkarstwa młodzieżowego oraz 

na rzecz PZNP. W dalszej części prelekcji nawiązano także do kwestii transferów 

zagranicznych, odstępstw od przepisów FIFA, zezwalających na transfer 

międzykontynentalny zawodnika przed ukończeniem przez niego osiemnastego roku życia,  

a także do szczegółowych zasad i trybu zmiany przynależności klubowej. Jako przykład 

posłużyły odpowiednie unormowania obowiązujące w rozgrywkach T - Mobile Ekstraklasy. 

Istotnym elementem prezentacji było również przedstawienie minimalnych wymagań 

dotyczących europejskiego zawodowego kontraktu zawodniczego. Ponadto, omówione 

zostały znane kazusy Jean - Marca Bosmana i Andy’ego Webstera, które doprowadziły  

do wypracowania pewnej praktyki postępowania, a także w istotny sposób wpłynęły  

na kształt przepisów wspólnotowych. Prelekcję zakończyła debata nt. propozycji zmian 

obecnie obowiązującego prawa transferowego. 

 

 

  

 

 

 

 



Kto z kim i w jakiej lidze?  

Zmiany organizacji piłkarskich rozgrywek ligowych  

w Polsce 

 

  

d wielu lat toczy się dyskusja na temat reorganizacji rozgrywek piłki nożnej  

w Polsce. Choć pomysłów organizacji systemu ligowego jest wiele, wspólnym 

celem pozostaje powrót do poziomu, jaki polska liga prezentowała przed laty. 

Sama zmiana przepisów proceduralnych oczywiście nie wystarczy. Problemy tkwią głębiej - 

w przez laty niereformowanym systemie szkolenia młodzieży, niekonsekwentnych 

decyzjach właścicieli klubów oraz wieloletnim zacofaniu organizacyjnym większości 

klubów najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że system 

organizacji rozgrywek sam w sobie również warunkuje podejście wielu klubów do polityki 

wewnętrznego rozwoju i modernizacji standardów. Rodzi się pytanie, czy zmiany, jakie  

w ostatnich kilku miesiącach zaproponował  Polski Związek Piłki Nożnej, staną się bodźcem 

wzrostu poziomu ligowego czy też kolejną nieudaną próbą ingerencji w „skostniałą” 

strukturę. Warto przyjrzeć się reformom organizacyjnym Ekstraklasy, powstaniu Centralnej 

Ligi Juniorów, zmianom w II lidze i na niższych szczeblach rozgrywkowych z perspektywy 

polskich doświadczeń, jak również praktyce innych państw. Pozwoli to obiektywnie ocenić  

rodzimy system rozgrywek i wysunąć pewne uniwersalne wnioski de lege ferenda.  

Obecny sezon 2013/2014 jest pierwszym, w którym zastosowanie ma Uchwała nr V/152 

z dnia 22 maja 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wprowadziła ona nowy 

Regulamin Rozgrywek Ekstraklasy na podstawie art. 36 § 1 Statutu PZPN. Najbardziej 

rewolucyjny jest art. 9 Regulaminu. Od nowego sezonu rozgrywki odbywają się w dwóch 

rundach: zasadniczej i finałowej. Faza zasadnicza rozgrywana jest tak, jak do tej pory  

- systemem mecz i rewanż. Po 30 kolejkach następuje podział tabeli na dwie grupy:  

A (mistrzowską) i B (spadkową). Do grupy A awansują zespoły z miejsc 1 - 8 po fazie 

zasadniczej, natomiast do grupy B zespoły z dolnej części tabeli. Następnie dokonywany jest 

podział punktów. Po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed przystąpieniem do rundy 

finałowej, drużyny pozostają z połową uzyskanego dorobku punktowego. W przypadku 

uzyskania nieparzystego ilorazu liczbę punktów zaokrągla  się w górę. W rundzie finałowej 

każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami z grupy po jednym spotkaniu, bez 

O 



rewanżów. Układ meczów rozgrywanych na własnym stadionie oraz na wyjeździe zależny 

jest od pozycji zajętej w fazie zasadniczej. Cztery najlepsze drużynie w każdej grupie 

rozgrywają 4 mecze na własnym stadionie i 3 mecze na boisku przeciwnika. Analogicznie,  

w odwrotnej sytuacji są zespoły z trzech ostatnich miejsc w każdej z grup. Liderzy grup  

po fazie zasadniczej rozgrywają mecze domowe z bezpośrednimi sąsiadami w tabeli, a więc 

drużynami nominalnie najgroźniejszymi. W przypadku uzyskania po rundzie finałowej przez 

większą liczbę drużyn takiej samej liczby punktów, o ustaleniu pozycji w tabeli decydują 

punkty po rundzie zasadniczej. To rozwiązanie wydaje się najbardziej sprawiedliwe. 

Drużyny, które uzyskały większą liczbę punktów po rundzie zasadniczej, musiały bowiem 

przez dłuższy okres utrzymać wysoką formę, nawet jeżeli po rundzie finałowej pozwoliły się 

dogonić w liczbie zdobytych punktów przez zespoły słabsze. Przy ostatecznym ustalaniu 

kształtu tabeli ligowej działa istotne zastrzeżenie: najniżej sklasyfikowany po rundzie 

finałowej zespół grupy A na zakończenie sezonu nie może uzyskać miejsca niższego niż 

ósme, natomiast najwyżej sklasyfikowany po rundzie finałowej zespół grupy B nie może 

uzyskać miejsca wyższego niż dziewiąte
37

. Większość zwolenników reformy opiera się  

na założeniu, że przyczyni się ona do uatrakcyjnienia rozgrywek. Ich zdaniem, skończą się 

mecze o ,,pietruszkę”, bowiem wszystkie drużyny do samego końca będą musiały grać  

o najwyższą pulę punktów. Nawet największa przewaga po rundzie zasadniczej stopnieje  

przecież o połowę. W wielu przypadkach gra rozpocznie się natomiast od nowa. Przywołuje 

się także argument dotyczący rywalizacji polskich drużyn w europejskich pucharach.  

Według zwolenników reformy konieczność rozpoczynania rozgrywek o kilka tygodni 

wcześniej niż do tej pory sprawi, że kluby reprezentujące Polskę w pucharach europejskich 

wcześniej uzyskają rytm meczowy, co ułatwi im rywalizację na arenie międzynarodowej.       

Poza tym przytacza się argument o bardzo małej liczbie meczów rozgrywanych przez 

polskich ligowców w porównaniu z piłkarzami grającymi w zachodnich klubach. Najsilniejsi 

w rundzie finałowej będą grać z najsilniejszymi, co przyczynić się ma do wzrostu frekwencji 

na stadionach. Niekoniecznie jednak do wzrostu zainteresowania i atrakcyjności dojdzie  

w grupie spadkowej. To podstawowy kontrargument przeciwników reformy. Dodatkowo 

wiele osób pamięta polskie doświadczenia z wcześniejszej koncepcji podziału ligi po 

sezonie zasadniczym. System taki funkcjonował w Polsce w latach sześćdziesiątych, a także  

w sezonie 2001/2002. Różnił się on od obecnej propozycji. W rundzie jesiennej zespoły 

dzielone były na dwie grupy, w których rywalizowały ze sobą systemem mecz i rewanż.  
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Cztery najlepsze zespoły z każdej z nich trafiały do grupy mistrzowskiej, zaś pozostałe 

spotykały się w grupie spadkowej. Każda drużyna rozgrywała w sumie 28 spotkań. Niestety 

wobec braku podziału punktów zwiększyła się jedynie liczba meczów o zerową stawkę.  

Po jednym sezonie z systemu zrezygnowano
38

.             

  Przeciwnicy zmian wskazują ponadto na przykład najsilniejszych lig piłkarskich  

w Europie: Premier League, Bundesligi, Serie A oraz Primera Division, w których 

rywalizacja toczy się w wyłącznie w sezonie zasadniczym, bez późniejszego podziału 

punktów. Wydaje się jednak, że wskazanie to jest mało miarodajne. Wymienione ligi stoją  

na zupełnie innym poziomie organizacyjnym, finansowym i sportowym w stosunku do ligi 

polskiej. Gra w nich również więcej drużyn niż w lidze polskiej. Często przywoływany jest 

także system belgijskiej Jupiler League. Po sezonie zasadniczym odbywa się tam 

rywalizacja w formie baraży o mistrzostwo (drużyny 1 - 6), baraży o udział w Lidze Europy  

(drużyny 7 - 14) oraz baraży o prawo gry w meczu barażowym o utrzymanie  

(zespoły 15 - 16). Pierwsze trzy miejsca w pierwszej grupie gwarantują udział w pucharach 

europejskich. Drużyna z czwartego miejsca z grupy walczącej o mistrzostwo rozgrywa mecz 

z najlepszą drużyną z drugiej grupy o pozostałe miejsce należne Belgii w Lidze Europy. 

Skomplikowany jest system rozgrywania baraży w grupie walczącej o miejsce uprawniające 

do udziału w meczu o udział w Lidze Europy. Cała grupa drużyn z miejsc 7 - 14 jest 

dzielona na dwie podgrupy. Drużyny rozgrywają w tej fazie po 6 spotkań. Najlepsze zespoły 

z obu podgrup rozgrywają następnie mecz decydujący o tym, która z ekip przystąpi  

do meczu z czwartą drużyną grupy mistrzowskiej. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której 

do Ligi Europy może zakwalifikować się ekipa z miejsca 14. Między drużynami z miejsc 15.  

i 16. po sezonie zasadniczym dochodzi do 5 spotkań (trzykrotnie w roli gospodarza 

występuje drużyna z miejsca 15.). Przegrany pojedynku spada z ligi. Zwycięzca zaś 

rozgrywa następnie kolejne baraże z trzema najlepszymi zespołami z Tweede Klasse (drugi 

poziom rozgrywkowy). Owe baraże toczą się w systemie „każdy z każdym”. Najlepsza  

z drużyn w kolejnym sezonie uzyskuje prawo do gry w Eerste Klasse. Taki system 

funkcjonuje od sezonu 2009/2010
39

. Wydaje się, że połączenie modelu belgijskiego  

z modelem np. niemieckim mogłoby w przypadku Ekstraklasy przynieść wymierne korzyści 

w postaci chociażby wzrostu atrakcyjności rozgrywek przy jednoczesnym wzroście liczby 

rozgrywanych meczów. Rozwiązanie to byłoby zapewne bardzo korzystne dla klubów 

zwłaszcza pod względem finansowym. 
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Innowacyjną propozycją wysuniętą przez Zarząd PZPN jest utworzenie Centralnej Ligi 

Juniorów. Na mocy Uchwały nr III/113 z dnia 13 marca 2013 roku przyjęto Regulamin 

rozgrywek centralnych juniorów starszych. Ligę poprowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. Do rywalizacji przystąpiło w tym sezonie 48 drużyn podzielonych  

na 4 grupy składające się z 12 zespołów. Prawo uczestnictwa mają 3 drużyny z każdego 

województwa: zwycięzcy ligi wojewódzkiej juniorów starszych oraz 2 drużyny z Ligi 

Makroregionalnej Juniorów Starszych (od kolejnych sezonów to wojewódzkie związki piłki 

nożnej wyznaczać będą 3 drużyny uczestniczące w CLJ). Drużyny w grupach rozgrywają 

mecze systemem kołowym wraz z rewanżami. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy 

awansują do fazy ćwierćfinałowej. Odtąd rywalizacja toczy się systemem pucharowym. 

Dwie najgorsze drużyny z każdej grupy opuszczają CLJ bez prawa uczestnictwa w niej  

w kolejnym sezonie, za to z prawem uczestnictwa w zawodach juniorów starszych  

na szczeblu wojewódzkim
40

. Celem reformy jest podniesienie poziomu rozgrywek. 

Założeniem było, aby nie dochodziło do meczów dwu zupełnie nierównych sobie drużyn, 

kończonych wynikami dwucyfrowymi. Już dziś można powiedzieć, że cel po części 

osiągnięto
41

.  

  Warto wreszcie wspomnieć o reorganizacji rozgrywek niższego szczebla. Reforma ta 

wejdzie jednak w życie dwuetapowo - w pełni dopiero od sezonu 2015/2016. Uchwalona 

20.06.2013 r. na posiedzeniu Zarządu PZPN zmienia w sposób radykalny system rozgrywek 

II ligi piłkarskiej. Ma także wyraźny wpływ na systemy rozgrywek w niższych ligach. Nowy 

regulamin rozgrywek został przyjęty mocą Uchwały nr V/147 z dnia 22 maja 2013 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od przyszłego sezonu piłkarskiego trzecia klasa 

rozgrywkowa składać się będzie z jednej osiemnastozespołowej grupy. Sezon 2013/2014 

zakończy się spadkiem z II ligi zespołów z miejsc 9 - 18. Trafią one do właściwych 

terytorialnie III lig. Awans do ,,nowej” II ligi uzyskają zwycięzcy dwóch pojedynków 

barażowych rozgrywanych pomiędzy zwycięzcami grup III ligi. Tak jak do tej pory, dwu 

zwycięzców każdej z obecnych grup II ligi uzyska awans do I ligi. Miejsca ich zajmą czterej 

spadkowicze z drugiej klasy rozgrywkowej. Rywalizację w sezonie 2014/2015 na poziomie  

II ligi zainauguruje 18 drużyn. Do końca sezonu 2013/2014 mają się zakończyć natomiast 

negocjacje na szczeblu Okręgowych Związków Piłki Nożnej w sprawie reorganizacji 

czwartego i kolejnych szczebli rozgrywkowych. Efekty tych reform będą w pełni znane 
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dopiero od początku sezonu 2015/2016
42

. Trudno jednoznacznie ocenić pomysł zmian  

w II lidze. PZPN doszedł do wniosku, że niezbędna jest profesjonalizacja rozgrywek. Pełny 

nadzór nad trzecią klasą rozgrywkową daje możliwość głębszej kontroli, chociażby poprzez 

warunki licencyjne, zespołów, które ubiegają się o prawo uczestnictwa w rozgrywkach  

na zapleczu Ekstraklasy. Nasuwa się pytanie, czy dalsza centralizacja systemu ligowego  

w Polsce jest konieczna. Już dziś wiele zespołów II ligi ma trudności z pozyskaniem 

sponsorów. Bardzo często, z niekorzyścią dla futbolu, mecze są odwoływane i kończone 

walkowerem z powodu braku możliwości zapłaty wynagrodzeń zawodnikom, sztabowi 

szkoleniowemu, braku możliwości organizacji meczów na własnym stadionie bądź 

organizacji wyjazdów na mecze wyjazdowe. Dla klubów trzeciej klasy rozgrywkowej 

utrapieniem jest transport na większe odległości. Problemy jeszcze się pogłębią,  

gdy powstanie tylko jedna grupa II ligi, a zespoły będą często zmuszone do podróży na drugi 

kraniec Polski. Zwolennicy reformy powołują się czasami na przykład angielski, gdzie jedna 

grupa występuje aż w pięciu klasach rozgrywkowych. Wydaje się, że problem słabości 

polskich drużyn na szczeblu lokalnym nie leży w przepisach organizacyjnych, lecz  

w czynnikach natury gospodarczej. Większość firm sponsorskich nie zajmuje się 

firmowaniem swej działalności poprzez wspieranie małych klubów. Nie widzą w tym 

korzyści, więc przenoszą się do większych ośrodków. Reforma rozgrywek lokalnych  

i rozwój piłkarstwa lokalnego to nadal wyzwania, które stoją przed władzami PZPN  

i wojewódzkich ZPN.  

Oceniając przeprowadzone przez nowy Zarząd PZPN reformy, należy stwierdzić,  

że są one dobrą podstawą dla dalszych zmian. Potrzeba jednak czasu, aby dokonać bardziej 

dogłębnej analizy, opartej na praktyce funkcjonowania. Procedura rozgrywek może stać się 

zaczynem odbudowy polskiej piłki nożnej. Przepisy same nie zmienią poziomu sportowego, 

jednak na pewno mogą stworzyć organizacyjny ład i porządek, który jest podstawą każdej 

,,dobrej piłki” - spójrzmy choćby na przykład niemieckiej Bundesligi. 
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Sport na wokandzie. Utworzenie związku sportowego  

– kto ma legitymację? 

 

   

ak stwierdził WSA, a następnie NSA legitymację strony do wystąpienia  

z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie 

polskiego związku sportowego ma wyłącznie podmiot będący związkiem 

sportowym
43

. 

  „Wnioskodawcy”, określający się jako „Komitet Założycielski”, wystąpili  

z wnioskiem do Ministra Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego 

związku sportowego. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 7 Ustawy o sporcie  

z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857), polski związek sportowy jest osobą 

prawną działającą w formie prawnej stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń (art. 6  

ust. 2 u.s.), utworzoną przez związek sportowy, powoływany dalej również jako „zwykły” 

związek sportowy (tj. stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń utworzony przez co 

najmniej trzy kluby sportowe - art. 6 ust. 1 u.s.) w celu organizowania i prowadzenia 

współzawodnictwa w danym sporcie. Osobie tej ustawodawca przyznaje szczególne 

uprawnienia, w tym prawa o charakterze wyłącznym (art. 13-15 u.s.).  

  Organ ten wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie, 

opierając się na art. 7 ust. 2 Ustawy o sporcie. Według niego, w rozpatrywanej sprawie nie 

wskazano związku sportowego ubiegającego się o zgodę na utworzenie polskiego związku 

sportowego i dlatego też zasadnym było wydanie postanowienia na podstawie art. 61 a)  

k. p. a.
44

 o odmowie wszczęcia postępowania. Wnioskodawcy złożyli wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, jednak Minister Sportu i Turystki utrzymał w mocy wydane 

postanowienie. W jego ocenie z przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów nie 

wynikało, komu Organ miał wyrazić zgodę na utworzenie polskiego związku sportowego. 

Stwierdzono, że postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego 

związku sportowego może być wszczęte po wyjaśnieniu, kto jest wnioskodawcą w sprawie 
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utworzenia polskiego związku sportowego tj. po wskazaniu związku sportowego, do którego 

ma być skierowana decyzja w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego 

związku sportowego bądź (zgodnie z art. 11 ust. 3
45

 ustawy o sporcie) odmowy wyrażenia 

zgody na utworzenie polskiego związku sportowego. 

  Powyższe postanowienie strona zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny oddalił skargę, tym samym przyznając rację Ministrowi Sportu i Turystyki. 

W ocenie Sądu w pierwszej kolejności do obowiązków organu należało ustalenie, czy 

składający wniosek mają status wnioskodawców w niniejszym postępowaniu 

administracyjnym. Stwierdzono, że negatywne ustalenie w powyższym zakresie uzasadniało 

bowiem wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego na 

podstawie art. 61 a) k. p. a., a nie wydanie decyzji merytorycznej na podstawie art. 11 ust. 3 

ustawy o sporcie o odmowie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, 

gdyż odmowa wyrażenia zgody na podstawie art. 11 ust. 3 może dotyczyć wyłącznie 

sytuacji, w której wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia tj. 

związek sportowy "zwykły". 

  Sąd pierwszej instancji zaznaczył, że wnioskodawcy powinni dostarczyć odpis  

z KRS związku sportowego, który ma otrzymać zgodę. Był to jedyny dokument, w świetle 

którego można było uznać, że wnioskujące podmioty mają legitymację do złożenia 

przedmiotowego wniosku. Następnie sprawa trafiła do NSA. 

    Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga kasacyjna nie zawiera 

usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu. NSA za podstawę takiego rozstrzygnięcia 

także uznał art. 61a ust. 1 k.p.a., tj. żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego 

zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną, argumentując, że najważniejszym  
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4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim 

lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.  

3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku 

sportowego, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. 2, albo jeżeli 

postanowienia projektu statutu są niezgodne z przepisami prawa, w szczególności naruszają wymagania 

określone w ustawie.  
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w sprawie było ustalenie tego, czy organ wydając zaskarżone postanowienie miał podstawy 

do przyjęcia, że wnioskodawca w tej sprawie, określający się jako „Komitet Założycielski 

(...)”, nie był legitymowany do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, o który 

mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
46

. 

  NSA przyznał rację sądowi pierwszej instancji, który orzekł, że postanowienie 

Ministra Sportu i Turystyki odmawiające wszczęcia postępowania nie naruszało prawa, 

bowiem art. 7 ust. 2 wyraźnie wiąże tworzenie polskiego związku sportowego ze związkiem 

sportowym, który zamierza utworzyć polski związek sportowy oraz wymaganiem uzyskania 

zgody właściwego ministra do jego utworzenia. Oznacza to, że sprawa administracyjna  

w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie polskiego związku sportowego została 

wyraźnie powiązana z tym związkiem sportowym, który zamierza utworzyć polski związek 

sportowy i to ten związek sportowy ma legitymacje strony do występowania z żądaniem 

wszczęcia postępowania administracyjnego
47

. 

  Wnioskodawcy opierali swoje stanowisko na wadliwej wykładni przepisów. 

Twierdzili, że polski związek sportowy może utworzyć nie związek sportowy, ale grupa 

podmiotów, które zawiązały komitet założycielski z zamiarem utworzenia polskiego 

związku sportowego na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  

  Według NSA taki komitet założycielski nie ma legitymacji do żądania wszczęcia 

postępowania w sprawie, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o sporcie. W tym stanie 

rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 PostAdmU
48

 oddalił skargę 

kasacyjną. O kosztach orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 PostAdmU
49

. 
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 Art. 184. PostAdmU: Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma 
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Przychody żużlowca a podatki 

 

   

edług orzeczenia NSA, poprzedzonego wyrokiem WSA w Poznaniu i decyzją 

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie A. S. sportowcy, bez 

względu na to, jaką dyscyplinę sportu uprawiają, powinni rozliczać przychody 

z tytułu uprawiania sportu jako przychody osiągnięte z działalności wykonywanej osobiście 

zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych
50

.  

  Z wniesionej w sprawie skargi kasacyjnej wynika, że przedstawiony Naczelnemu 

Sądowi Administracyjnemu do rozstrzygnięcia spór prawny dotyczy kwestii, czy przychody 

skarżącego podatnika z uprawiania sportu zakwalifikować należy do źródła przychodów  

w postaci działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 u. p. d. o. f.) czy też do 

pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 u. p. d. o. f.). Większość 

zawodników prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ich zespoły często liczą 

nawet kilkanaście osób, a w ich skład wchodzą mechanicy, trenerzy, menadżerowie. 

Dotychczas swoje przychody z tytułu uprawiania sportu zaliczali do przychodów  

z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

 o podatku dochodowym od osób fizycznych
51

. Okazuje się jednak, że ich postępowanie 

było nieprawidłowe.  

  W myśl art. 13 pkt 2 tej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście 

uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, 

naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach  

z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania 
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 Art. 10. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

1. Źródłami przychodów są (…):  

2) działalność wykonywana osobiście; 

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;  

   Art. 14. U. p. d. o. f. 

1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie 

zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.  

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za 

przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny poda-tek od towarów i usług.  

W 



sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody 

sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. 

  Za działalność gospodarczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą według art. 5a 

pkt 6 ustawy uznaje się działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, 

usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych  

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany  

i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9. 

  Wyodrębnienie w u. p. d. o. f. w katalogu przychodów z działalności wykonywanej 

osobiście przychodów z uprawiania sportu nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych 

przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz działalność wykonywana 

osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Tym samym, zakwalifikowanie 

przychodu z uprawiania sportu do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 u. p. d. o. f. 

uniemożliwia – przy wyłączeniu wynikającym z art. 5a pkt 6 tej ustawy – zakwalifikowanie 

tak uzyskanego przychodu do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

  W tej sprawie analiza przepisów art. 5a pkt 6 w zw. z art. 13 pkt 2 u. p. d. o. f. jest 

kluczowa. Skoro art. 13 pkt 2 u. p. d. o. f. mówi, że za przychody z działalności 

wykonywanej osobiście uważa się w szczególności przychody z uprawiania sportu,  

to wyklucza to możliwość uznania tych przychodów za przychody z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Skarżący wskazał, że jego działalność spełnia wszelkie przesłanki  

do zakwalifikowania jej do kategorii pozarolniczej działalności gospodarczej zdefiniowanej  

w u. p. d. o. f. Podobnie bowiem jak w przypadku zawodnika sportowego, zawód np. 

architekta, projektanta czy kucharza wymaga osobistego świadczenia usług.  

  Sąd stwierdził jednak, że w tym wypadku fundamentalne znaczenie dla sposobu 

wykonywania działalności przez skarżącego ma jej osobisty charakter, albowiem tylko 

zawodnik, który zawarł umowę z klubem sportowym posiadającym profesjonalną licencję, 

może reprezentować jego barwy. Gdyby umowa zawarta była z podmiotem gospodarczym, 

nie miałoby znaczenia, kto wystartuje w zawodach, gdyż w ramach działalności 

gospodarczej przedsiębiorca nie musi wykonywać świadczeń osobiście – może zlecić je 

zatrudnionym pracownikom. Zdaniem Sądu, te właśnie okoliczności, że przychód ten 

uzyskać może jedynie konkretna osoba z uwagi na swoje zdolności czy umiejętności, 

odróżnia w istotny sposób przychody z działalności wykonywanej osobiście od przychodów  



z pozarolniczej działalności gospodarczej. Strona pozostawała na stanowisku, że jej 

działalność tylko w pewnym zakresie polega na uprawianiu sportu. Przede wszystkim 

zajmuje się organizacją działalności sportowej zespołu żużlowego w ramach prowadzonego 

przez siebie przedsiębiorstwa. Jego działalność realizowana jest na rzecz klubów sportowych 

jako usługa wykonywana przez niego we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność  

i przy pomocy wyłącznie własnych środków organizacyjnych. Ponosi on także ryzyko 

ekonomiczne swojej działalności. Wysokość uzyskanych przychodów zależy od decyzji 

sportowca, a nie klubu sportowego. Podatnik samodzielnie, w ramach szeroko pojętej 

swobody kontraktowej, decyduje o sposobie, terminie i okolicznościach wykonywanych 

usług.  

  Sąd stwierdził, że działalności prowadzonej przez A. S. nie sposób uznać  

za działalność wykonywaną osobiście, bowiem jest ona prowadzona w sposób 

zorganizowany i ciągły, wyróżnia się stałością i powtarzalnością przy zmiennych warunkach 

jej wykonywania; stale występuje element koniecznego pośredniczenia innych osób. Cel 

prowadzonej działalności jest zarobkowy, a usługi wykonywane są na rzecz wielu 

podmiotów. Wszystko to uzasadnia zaliczenie osiąganych przez skarżącego przychodów  

do pozarolniczej działalności
52

. 

  A. S. nie był przypisany do jednego klubu, dla którego wykonywał działalność 

gospodarczą. Zachowana została zatem swoboda uczestnictwa w obrocie gospodarczym. 

Świadczone usługi nie mieszczą się tym samym w ramach działalności wykonywanej 

osobiście w odniesieniu do sportu kwalifikowanego. Sąd pierwszej instancji podniósł,  

że na prawnopodatkową kwalifikację przychodu uzyskanego przez skarżącego nie może 

wpłynąć specyfika uprawiania sportu żużlowego oraz fakt prowadzenia przez skarżącego 

"przedsiębiorstwa, w ramach którego realizuje swoją działalność sportową". Sąd podkreślił, 

że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście należy zaliczyć przychody  

z uprawiania sportu. We wszystkich tych zakresach aktywności, w których osoba będąca 

sportowcem nie uprawia sportu, lecz czerpie zyski, np. z faktu, że jest osobą znaną (np. 

podpisując kontrakty reklamowe), może ona występować jako przedsiębiorca (uzyskujący 

przychody z działalności gospodarczej)
53

. 
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  Uznając, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw, Naczelny Sąd  

Administracyjny, na podstawie art. 184 p. p .s .a.
54

, oddalił ją. Mimo wyroku NSA spór trwa. 

23 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sportów 

Motorowych. Uczestniczył w nim wiceprezes Enea Ekstraligi – Ryszard Kowalski, który 

spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Głównym problemem, który 

poruszono, była niejednolita interpretacja przepisów podatkowych stosowana przez Urzędy 

Skarbowe, przez co zawodnicy nie mogą rozliczać się na zasadach ogólnych, jako osoby 

prowadzące działalność gospodarczą. R. Kowalski podkreślił, że obecna sytuacja jest 

niekomfortowa zarówno dla zawodników, jak i klubów, gdyż nie mogą one funkcjonować  

w niepewności co do stanu finansowego. Rozliczenie dochodów na innych zasadach może 

oznaczać dla zawodników i klubów milionowe straty. Dotyczy to nie tylko dochodów, które 

zawodnicy dopiero osiągną, ale także tych, które otrzymali w latach ubiegłych, a które 

według orzeczenia NSA zostały błędnie rozliczone. Eksperci twierdzą zgodnie, że może to 

doprowadzić do upadku wielu spółek żużlowych i kryzysu dyscypliny w naszym kraju. 

Wkrótce ma odbyć się spotkanie z wiceministrem finansów Januszem Cichoniem. 

Środowisko żużlowe liczy na wydanie korzystnej interpretacji ogólnej przepisów 

podatkowych. 
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