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Szanowni Czytelnicy! 

 

12 sierpnia br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał znoweli-

zowaną przez Sejm ustawę z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

będącą na gruncie krajowego porządku prawnego podstawo-

wym aktem legislacyjnym normującym kwestie związane   

z uprawianiem i organizacją sportu. Wprowadzone zmiany 

koncentrują się m. in. na zwalczaniu dopingu i korupcji,  

doprecyzowują stan prawny Centralnego Ośrodka Sportu czy 

wreszcie nakładają na wszystkie polskie związki sportowe 

obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych, 

podlegających obligatoryjnej ocenie biegłego rewidenta.  

Ze względu na znaczenie, jakie wspomniana nowelizacja ma 

dla - stanowiącej główny obiekt naszych zainteresowań - mate-

rii prawa sportowego, poświęcone zostało jej osobne opraco-

wanie (s. XI)  

 

Ponadto, na łamach niniejszego numeru Legis sportivae przy-

bliżamy m. in. zagadnienie sądowej kontroli decyzji dyscypli-

narnych władz polskiego związku sportowego, analizujemy 

zasady finansowania klubów sportowych z budżetu jednostek  

samorządu terytorialnego, prezentujemy kwestię badań anty-

dopingowych w sporcie, a także poświęcamy uwagę regula-

cjom prawnym dotyczącym wyścigów konnych. W aktualnym 

numerze przeczytać można także o tym, jakie prawa i obo-

wiązki przysługują reprezentantom Polski. Warto zapoznać się 

również z pierwszym z cyklu artykułów nt. prawnych form 

funkcjonowania klubów sportowych.  

Życząc przyjemnej lektury, zachęcam do przesyłania pod adres 

redakcji własnych propozycji publikacji z obszaru prawa spor-

towego.  

  

Redaktor Naczelny 

Aleksander Wachciński 

mailto:prawosportowe.umk@gmail.com
mailto:a.wachcinski@outlock.com
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Sądowa kontrola decyzji dyscyplinarnych władz  

polskiego związku sportowego 

 

 polskim porządku praw-

nym zasady uprawiania  

i organizowania sportu re-

guluje ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie1, dalej: ustawa o sporcie. Art. 3 

ust. 1 tej ustawy stanowi, że działalność 

sportowa jest prowadzona w szczególno-

ści w formie klubu sportowego. W myśl 

ust. 2 klub sportowy działa jako osoba 

prawna. Art. 7 ust. 1 ustawy wskazuje,  

że w celu organizowania i prowadzenia 

współzawodnictwa w danym sporcie może 

być utworzony polski związek sportowy,  

a klub sportowy może być jego członkiem 

(art. 8 ust. 1). Polski związek sportowy 

działa w formie prawnej stowarzyszenia 

(związku stowarzyszeń), a najważniej-

szym wewnętrznym aktem prawnym jest 

jego statut. Ust. 2 art. 8 ustawy o sporcie 

dopuszcza uczestnictwo klubu sportowe-

go, będącego członkiem polskiego związ-

ku sportowego we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez ten 

związek. W sprawach nieuregulowanych 

w ustawie o sporcie do polskiego związku 

sportowego stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowa-

                                                            
1 Dz. U. nr 127, poz. 857 ze zm. 

rzyszeniach2.   

  Wyłączne prawo do ustanawiania  

i realizacji reguł sportowych, organizacyj-

nych i dyscyplinarnych we współzawod-

nictwie sportowym posiada polski zwią-

zek sportowy, który to współzawodnictwo 

organizuje (art. 13 ust. 2). Przepisy dyscy-

plinarne uchwalane są przez walne zgro-

madzenie członków albo delegatów tego 

związku (art. 9 ust. 4 zd. 2). Ustanowienie 

reguł dyscyplinarnych związane jest  

z odpowiedzialnością uczestników współ-

zawodnictwa sportowego oraz członków 

polskich związków sportowych za naru-

szenie reguł sportowych lub organizacyj-

nych oraz innego rodzaju zachowania 

uznane przez związek za niepożądane  

i naganne, a w konsekwencji penalizowa-

ne przez powołane w tym celu organy 

związku3. Decyzje dyscyplinarne i regu-

laminowe władz polskich związków spor-

towych związane z organizacją i przebie-

giem współzawodnictwa sportowego nie 

są objęte nadzorem ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej (art. 16 ust. 2).  

                                                            
2 Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 ze zm. 
3 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcie-
szak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 195. 
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Wyłączenie to wynikało z faktu potwier-

dzenia przez ustawodawcę monopolu  

i autonomii polskiego związku sportowe-

go w zakresie organizowania i prowadze-

nia współzawodnictwa w danym sporcie. 

W ten sposób uznano podstawową zasadę 

europejskiego modelu sportu, zgodnie  

z którą w państwie działa jedna narodowa 

federacja w danym sporcie. Polski zwią-

zek sportowy posiada w tym względzie 

jedyną kompetencję. Wyznacza on samo-

dzielnie sportowe i organizacyjne reguły 

w danym sporcie oraz zapewnia ich prze-

strzeganie przez prowadzenie i nadzór nad 

współzawodnictwem sportowym. Włącz-

ności owej kompetencji musi towarzyszyć 

wykluczenie dopuszczalności ingerowania 

przez organ nadzoru w rozstrzygnięcia 

dyscyplinarne i regulaminowe jako gwa-

rancja autonomii polskiego związku spor-

towego w tym zakresie4. Na niezależność 

organizacji sportowych oraz ich prawo do 

samorealizacji na podstawie struktur sto-

warzyszeniowych zwróciła także uwagę 

Rada Europejska w 2000 r., wskazując 

jednocześnie, że organizacje sportowe 

jako organizacje prawa prywatnego, po-

winny działać w zgodzie z krajowymi  

i europejskimi przepisami prawa oraz  

w oparciu o demokratyczne i przejrzyste 

metody działania5.    

                                                            
4 Ibidem, s. 281. 
5 Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska z Nicei 
z 7-9 grudnia 2000 r., Załącznik IV, pkt 7, cyt. za: 

  Wbrew pozorom problem  kontroli 

decyzji dyscyplinarnych polskich związ-

ków sportowych, które mają charakter 

monopolistyczny, nie jest błahy, ponieważ 

często kary dyscyplinarne oddziałują nie 

tylko na pozycję wewnątrzorganizacyjną 

ale także wywierają wpływ na relacje ze-

wnętrzne. Jest to tzw. „podwójny skutek” 

kar dyscyplinarnych. Dla przykładu brak 

możliwości rozegrania meczu z udziałem 

publiczności to z jednej strony czasowe 

„upośledzenie” ukaranego wobec podmio-

tów mu równych (innych klubów), z dru-

giej strony konsekwencje ekonomiczne 

(utrata dochodów ze sprzedaży biletów). 

Kary dyscyplinarne oddziałują także na 

rezultat sportowy. Przeniesienie drużyny 

do niżej klasy rozgrywkowej w bezpo-

średni sposób uderza w jej starania wkła-

dane w to, co jest sensem współzawodnic-

twa sportowego, czyli w osiągnięcie mak-

symalnego wyniku sportowego. Kara mo-

że zniweczyć wynik osiągnięty w rywali-

zacji sportowej i to niekiedy nie w jednym 

meczu ale w całym sezonie rozgrywko-

wym. Może też ponieść za sobą daleko 

idące skutki finansowe, a dzieje się tak ze 

względu na korelacje wyniku sportowego 

z dochodami klubu6.  

                                                                                     
R. Kopczyk, Zakaz dyskryminacji w sporcie  
w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 46 
6 M. Gniatkowski, Odpowiedzialność dyscyplinar-
na w sporcie – kary dyscyplinarne i ich charakter 



W przepisach ustawy o sporcie nie ma 

przepisów, które regulowałyby zaskarża-

nie uchwał władz polskich związków 

sportowych do sądów. Jednakże milczenie 

ustawodawcy nie jest traktowane jako 

równoznaczne z wyłączeniem drogi sądo-

wej. Możliwość wystąpienia na drogę są-

dową nie godzi w samorządność zrzesze-

nia, ani jej też nie ogranicza, lecz zmierza 

do zapewnienia prawidłowego jego funk-

cjonowania. Konstytucyjna gwarancja 

ustanowiona w art. 45 ust. 1 przesądza  

o domniemaniu prawa do drogi sądowej  

i o prawie żądania rozpoznania sprawy 

przez sąd. Przepisy konstytucyjne gwaran-

tują prawo do sądu i jego realizowanie 

zarówno bezpośrednio, jak i przez konkre-

tyzowanie tych przepisów w ustawodaw-

stwie zwykłym7.   

  Orzecznictwo w tej kwestii nie 

było jednolite. Źródłem różnic była ocena 

charakteru prawnego stosunku członko-

stwa w stowarzyszeniu (związku stowa-

rzyszeń) i charakteru prawnego odpowie-

dzialności dyscyplinarnej.   

  W wyroku z dnia 12 kwietnia  

2006 r., wydanym na gruncie ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifi-

kowanym8 Sąd Najwyższy uznał, że po-

stępowanie dyscyplinarne w sporcie nie 
                                                                                     
prawny [w:] Studia Prawnicze, Zeszyt 2 (160) 
2004, s. 127 - 128. 
7 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 
2011, s. 247. 
8 Dz. U. nr 155, poz. 1298. 

ma charakteru postępowania przekazanego 

do właściwości sądów powszechnych. Sąd 

Najwyższy w uzasadnieniu argumentował, 

że odpowiedzialność dyscyplinarna  

w sporcie nie ma charakteru umownego, 

ma ona swoją podstawę w ustawie i wy-

danych na jej podstawie przepisach statu-

towych. W uzasadnieniu wskazano,  

że odpowiedzialność dyscyplinarną regu-

luje rozdział zatytułowany „Odpowie-

dzialność dyscyplinarna i rozstrzyganie 

sporów w sporcie”. Od decyzji dyscypli-

narnych właściwych organów polskich 

związków sportowych przysługiwała 

skarga do Trybunału Arbitrażowego do 

Spraw Sportu przy Polskim Komitecie 

Olimpijskim. Do Trybunału jako ustano-

wionego ustawą stałego sądu polubowne-

go znajdowały zastosowanie przepisy ko-

deksu postępowania cywilnego o sądach 

polubownych. Nie było natomiast odesła-

nia do rozpoznawania spraw dyscyplinar-

nych na zasadach postępowania cywilne-

go. Takie odesłanie zawierał dopiero art. 

44 ustawy, według którego Sąd Najwyż-

szy rozpoznawał kasację od orzeczenia 

Trybunału na zasadach przewidzianych  

w kodeksie postępowania cywilnego9.   

W wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r. Sąd 

Najwyższy także stanął na stanowisku,  

że odpowiedzialność dyscyplinarna  

w sporcie nie ma charakteru odpowie-
                                                            
9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 
2006 r., sygn. akt III PO 1/06, LEX 257631. 



dzialności umownej, a postępowanie dys-

cyplinarne nie ma charakteru postępowa-

nia przekazanego do właściwości sądów10. 

Droga sądowa jest jednak dopuszczalna  

w sytuacji naruszenia dóbr osobistych 

ukaranego wskazaną w uzasadnieniu mo-

tywacją kary dyscyplinarnej11. W uchwale 

z dnia 6 stycznia 2005 r. Sąd Najwyższy 

uznał, iż roszczenie członka stowarzysze-

nia o ochronę jego członkostwa przed nie-

zgodnym z prawem  lub statutem wykre-

śleniem ze stowarzyszenia podlega rozpo-

znaniu na drodze sądowej12. Ustawa  

z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowa-

rzyszeniach nie przewiduje wprost upraw-

nienia członka stowarzyszenia do zaskar-

żenia uchwały walnego zebrania człon-

ków. Nie oznacza to jednak, że członkowi 

stowarzyszenia nie przysługuje żadna 

ochrona, gdy uchwała godzi w jego intere-

sy a zwłaszcza, gdy rozstrzyga o jego 

członkostwie13. Zatem w celu ochrony 

stosunku członkostwa w przypadku uchy-

bienia normie ustawowej można żądać 

stwierdzenia (ustalenia) nieważności 

uchwały (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego), 

w razie sprzeczności uchwały władz sto-

                                                            
10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 
2009 r., sygn. akt III PO 1/09, LEX nr 518071. 
11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 październi-
ka 2000 r., sygn. akt III CKN 866/98, LEX  
nr 45449. 
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 
2005 r., sygn. akt III CZP 75/04, LEX nr 140681. 
13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 
2009 r., sygn. akt I CSK 535/08, LEX nr 518133. 

warzyszenia z zasadami współżycia spo-

łecznego można domagać się stwierdzenia 

nieważności uchwały na podstawie art. 58 

§ 2 kodeksu cywilnego, w przypadku zaś 

naruszenia postanowień statutu (czyli 

umowy) można żądać ustalenia istnienia 

stosunku członkostwa względnie bezsku-

teczności uchwały pozbawiającej członko-

stwa. Dopuszczalność drogi sądowej  

w sprawie o wykluczenie ze stowarzysze-

nia w związku z kontraktowym charakte-

rem statutu musi być jednak oceniana tak-

że przez pryzmat zasady wolności zrze-

szania się, która polega na zasadzie swo-

bodnej możności tworzenia korporacji dla 

wybranego celu i z ustalonym indywidu-

alnie kryterium doboru członków oraz  

z przyjętymi przesłankami wykluczenia 

członków z danego gremium14. W przy-

padku zatem bezprawnego wykluczenia 

klubu sportowego z polskiego związku 

sportowego, taka uchwała władz związku 

będzie mogła być kwestionowana na dro-

dze postępowania cywilnego. Za umow-

nych charakterem statutu stowarzyszenia 

opowiedział się także Sąd Apelacyjny  

w Szczecinie w niepublikowanym wyroku 

z dnia 1 kwietnia 2010 r.15. W uzasadnie-

niu czytamy, że skoro uchwały organów 
                                                            
14 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 
marca 2013 r., sygn. akt I ACa 841/12, LEX 
1294734. 
15 Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 1 kwietnia 
2010 r., sygn. akt I ACa 87/10, cyt. za: M. Badura, 
H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, op. cit., 
s. 119. 



stowarzyszenia (związku sportowego) 

znajdują zarówno formalne, jak i mate-

rialne umocowanie w postanowieniach 

jego statutu, to nie sposób racjonalnie 

przyjąć, aby jego członek mógł być sku-

tecznie pozbawiony prawa do kwestiono-

wania ich w drodze sądowej, gdy zostały 

one podjęte z naruszeniem postanowień 

statutu stowarzyszenia. Nie wydaje się 

prawidłowe, zdaniem Sądu Apelacyjnego 

w Szczecinie, zapatrywanie, które różni-

cuje takie uprawnienie w zależności od 

rodzaju materii, której dotyczy uchwała. 

W doktrynie podniesiono, że dopuszczal-

ność zaskarżania wszelkich uchwał stowa-

rzyszeń (związków sportowych), nieza-

leżnie od ich materii, mogłoby prowadzić 

do sporów wewnątrz związków i do per-

manentnej niepewności w zakresie organi-

zacji związku. Droga sądowa w zakresie 

zaskarżania uchwał władz związku po-

winna być ograniczona do tych uchwał, 

których postanowienia bezpośrednio naru-

szają statutowe prawa członków tego ro-

dzaju organizacji16. Za dopuszczalnością 

kontroli sądowej decyzji dyscyplinarnych 

władz polskich związków sportowych 

opowiedział się Sąd Okręgowy w War-

szawie w sprawie z powództwa KST 

E.M.T w T. przeciwko P.Z.T.S. w W.  

Z uzasadnienia niepublikowanego posta-

                                                            
16 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcie-
szak, op. cit., s. 121. 
   

nowienia z dnia 13 czerwca 2014 r.17 wy-

nika, iż ustawa prawo o stowarzyszeniach 

wiąże tę działalność z szerokim zakresem 

samodzielności członków, co jest zgodne 

z celem zrzeszania się. Zakres autonomii 

pozostawiony członkom stowarzyszenia 

wymaga z jednej strony ochrony intere-

sów indywidualnych, a z drugiej strony 

istnienia organu rozstrzygającego spory 

miedzy osobami rozmaicie postrzegają-

cymi zróżnicowane formy realizacji 

wspólnego celu. Jest to zadanie, do które-

go najlepiej przygotowane są organy wy-

miaru sprawiedliwości, tj. sądy powszech-

ne, z natury rozstrzygające w postępowa-

niu cywilnym spory równych sobie pod-

miotów. Wprawdzie, jak podkreślił Sąd 

Okręgowy w Warszawie, w stosunku 

członkostwa w stowarzyszeniu przeplatają 

się elementy publicznoprawne i prywatne 

(wolność zrzeszania się jako dobro osobi-

ste), jednakże domniemanie drogi sądowej 

sądu powszechnego skłania ku jej po-

twierdzeniu, wówczas gdy przepisy usta-

wy nie wykluczają tego wyraźnie. 

 Ustawodawca dostrzegł rangę pro-

blemu kontroli decyzji dyscyplinarnych 

polskich związków sportowych  i ustawą  

z dnia z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych18 

                                                            
17 Sygn. akt I C 420/14. 
18 http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2674_ 
u. htm#_ftn1 [dostęp: 26 sierpnia 2015 r.].  



wprowadził w ustawie o sporcie zmianę 

poprzez dodanie rozdziału 9a zatytułowa-

nego: „Odpowiedzialność dyscyplinarna 

oraz rozstrzyganie sporów w sporcie.” 

Nowela została podpisana przez Prezyden-

ta RP dnia 12 sierpnia 2015 r. i w zakresie 

przepisów dyscyplinarnych wejdzie  

w życie w terminie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Nowe-

lizacja przewiduje działanie Trybunału 

Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Pol-

skim Komitecie Olimpijskim. Trybunał 

jest stałym sądem polubownym działają-

cym na zasadach określonych w przepi-

sach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  

– Kodeks postępowania cywilnego. Do 

kompetencji Trybunału zastrzeżono także 

rozstrzyganie sporów wynikających z za-

skarżenia ostatecznych decyzji dyscypli-

narnych polskich związków sportowych 

(art. 45a ust. 3). Skład Trybunału to  

24 arbitrów powoływanych przez Zarząd 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego na 

okres 4 – letniej kadencji. W myśl nowych 

przepisów odpowiedzialność dyscyplinar-

na w ramach polskiego związku sporto-

wego jest realizowana na zasadach okre-

ślonych w regulaminie dyscyplinarnym  

i opiera się na: prawie do obrony oraz 

dwuinstancyjności postępowania. Regu-

lamin dyscyplinarny określa w szczegól-

ności: podmioty podlegające odpowie-

dzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożo-

ne odpowiedzialnością dyscyplinarną, 

rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dys-

cyplinarne i ich kompetencje oraz tryb 

postępowania dyscyplinarnego. Nowela 

zawiera katalog kar dyscyplinarnych: 

upomnienie, nagana, zawieszenie, dys-

kwalifikacja czasowa lub dożywotnia, 

kara pieniężna, przeniesienie zespołu do 

niższej klasy rozgrywkowej, skreślenie ze 

związku, wykluczenie ze związku. Kata-

log kar nie jest katalogiem zamkniętym,  

o czym świadczy zwrot: „Karami dyscy-

plinarnymi mogą być w szczególno-

ści(…)” (art. 45 b ust. 5). Skarga do Try-

bunału przysługuje stronie postępowania 

lub – na podstawie regulaminów obowią-

zujących w danym związku – innym pod-

miotom. W sprawach dyscyplinarnych  

za stosowanie dopingu w sporcie skarga 

do Trybunału przysługuje również Świa-

towej Agencji Antydopingowej. Skargę 

wnosi się w terminie 14 dni od dnia dorę-

czenia decyzji. Nowela wykluczyła prawo 

złożenia Skargi w sprawach dotyczących 

technicznych reguł gry. Od skargi wnie-

sionej do Trybunału uiszcza się wpis, któ-

rego wysokość nie może być wyższa niż 

dwukrotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim, ogłasza-

nego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Uchylenie przez Trybunał 

decyzji dyscyplinarnej polskiego związku 

sportowego i przekazanie sprawy do po-

nownego rozpoznania jest możliwe  



w przypadku, gdy dla rozstrzygnięcia 

sprawy konieczne jest przeprowadzenie 

postępowania dowodowego w całości lub 

w znacznej części. Od orzeczenia dyscy-

plinarnego Trybunału przysługuje skarga 

kasacyjna do Sądu Najwyższego w przy-

padku rażącego naruszenia przepisów 

prawa lub oczywistej niesłuszności orze-

czenia. Skargę kasacyjną wnosi się za po-

średnictwem Trybunału w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uza-

sadnieniem stronie skarżącej. Trybunał 

przekazuje skargę kasacyjną w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania wraz z aktami 

sprawy Sądowi Najwyższemu. Sąd Naj-

wyższy rozpoznaje skargę kasacyjną od 

orzeczenia Trybunału na zasadach prze-

widzianych w kodeksie postępowania cy-

wilnego. 

  Pozbawienie członka polskiego 

związku sportowego prawa kwestionowa-

nia decyzji dyscyplinarnych przed nieza-

leżnym organem mogło prowadzić  

do przyjęcia wewnątrz związku takich 

rozwiązań prawnych,  które poddawały  

w wątpliwość sens kwestionowania decy-

zji dyscyplinarnych, a także realizację 

zasady dwuinstancyjności. Dla przykładu 

Regulamin Rozgrywek Polskiego Związ-

ku Tenisa Stołowego na sezon 

2013/201419 przewidywał, że od decyzji 

Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku 
                                                            
19 http://jxxnd6l3rklc.az.pl/2012/regulaminy/regu- 
lamin_13i14.pdf [dostęp: 26 sierpnia 2015 r.].  

Tenisa Stołowego (decyzji dyscyplinar-

nych) przysługiwało wniesienie odwołania  

do  Zarządu  Polskiego  Związku  Tenisa  

Stołowego  w  terminie  7  dni  od dnia 

doręczenia decyzji za pomocą poczty elek-

tronicznej. Nie byłoby w tym nic nadzwy-

czajnego, gdyby nie fakt, że członkowie  

Wydziału Rozgrywek PZTS, którzy po-

dejmowali decyzje dyscyplinarne byli 

jednocześnie pracownikami PZTS, za-

trudnionymi przez Zarząd Związku. Trud-

no zatem mówić o dwuinstancyjności po-

stępowania regulaminowego, jeśli pozo-

stawanie w stosunku pracy członków or-

ganu I Instancji jest zależne od decyzji  

członków organu II instancji.    

  Znaczenie ekonomiczne i społecz-

ne sportu profesjonalnego jest na tyle du-

że, iż za słuszne uznać należy uregulowa-

nie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 

rozstrzygania sporów w sporcie w przepi-

sach ustawowych.  



Analiza nowelizacji ustawy o sporcie 

 

 

 sierpniu br. Prezydent RP 

podpisał ustawę z dnia  

23 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

Naturalnie z punktu widzenia teoretyków, 

praktyków  i studentów zajmujących się 

prawem sportowym interesująca wydaje 

się nowela najważniejszej dla polskiego 

prawa sportowego powszechnie obowią- 

zującego ustawy.  

 Ustawa nowelizująca enumera-

tywnie wymienia 17 zmian, z czego 

wszystkie oprócz jednej dotyczą poje-

dynczych artykułów, zmieniając ich 

brzmienie, uchylając któryś z przepisów 

bądź dodając nowy. Poza tym do Ustawy 

o sporcie dodaje się nowy rozdział, 

oznaczony numerem 9a, o tytule 

„Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz 

rozstrzyganie sporów w sporcie”.  

 Pierwsze zmiany dotyczą art. 4 

stanowiącego o działalności Uczniow-

skich Klubów Sportowych. W tymże 

artykule zmieniony zostaje ustęp 4. 

Według poprzedniego uregulowania ucz-

niowski klub sportowy podlegał wpisowi 

do ewidencji prowadzonej przez starostę 

właściwego ze względu na siedzibę klubu. 

Wpisu do ewidencji dokonywało się  

 

 

na podstawie wniosku. Wpis i odmowa 

wpisu do ewidencji następowały w drodze 

decyzji. Kluczowa zmiana zachodzi  

w ostatnim zdaniu niniejszego przepisu, 

które uzyskuje brzmienie: „wpis, odmowa 

wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu  

z ewidencji następuje w drodze decyzji”. 

Widoczne zatem staje się, że ustawodawca 

zauważył lukę, umożliwiającą wykreślenie 

wpisu z ewidencji klubów sportowych bez 

podstawy w postaci decyzji. Dotych-

czasowa regulacja była zgodna z art. 104  

§ 1 Kodeksu Postępowania Admini-

stracyjnego1, który stwierdza, że „organ 

administracji publicznej załatwia sprawę 

przez wydanie decyzji, chyba że przepisy 

kodeksu stanowią inaczej”. Niemniej 

jednak wydaje się, iż należy pozytywnie 

ocenić nowelę dodającą do przepisu 

ustawy o sporcie wzmiankę o wykre-

śleniu wpisu do ewidencji na podstawie 

decyzji. Ponadto zmianie ulega ustęp 5 

artykułu 4. Przed wyliczeniem doku-

mentów, które należy dołączyć do 

wniosku o wpis do ewidencji, przed 

nowelizacją figurowało następujące 

zdanie: „Do wniosku, o którym mowa  

w ust. 4, dołącza się:”, podczas gdy 

                                                 
1 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny,  

M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz, 
Lex, s. 45. 
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ustawodawca uznał, że jest to nie-

wystarczające i zdanie to uzyskało 

brzmienie: „Do wniosku o wpis do 

ewidencji, o którym mowa w ust. 4, 

dołącza się:”. Wydaje się, że jest to 

zmiana kosmetyczna i niekoniecznie 

potrzebna. W ustępie 4 wymieniono tylko  

jeden wniosek – ten o wpis do ewidencji 

klubów sportowych - zatem nie było 

potrzeby doprecyzowywać, że właśnie go 

ma na myśli ustawodawca.  

 Następna zmiana dotyczy art. 7,  

a ściślej - ustępu 3. Przed nowelizacją 

przepis ten brzmiał: „W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszej ustawie do 

polskiego związku sportowego stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

- Prawo o stowarzyszeniach”, zaś za 

sprawą ustawy o nowelizacji w art. 7  

ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W sprawach 

nieuregulowanych w ustawie do polskiego 

związku sportowego stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989 r. – Prawo o sto-

warzyszeniach”. Różnice są więc dwie. 

Zaletą nowelizacji jest to, że przepisy 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach będą 

stosowane do spraw Polskich Związków 

Sportowych nieuregulowanych nie tylko 

w ustawie o sporcie, ale nieuregu-

lowanych w żadnych innych ustawach. 

Dotychczasowe rozwiązanie mogło budzić 

pewne wątpliwości, ponieważ przepisy 

Prawa o stowarzyszeniach należało 

zastosować - zgodnie z literalnym brzmie-

niem przepisu - chociażby ustawy inne niż 

ustawa o sporcie regulowała we właściwy 

sposób daną kwestię. Kolejną zmianą jest 

dodanie słowa „odpowiednio”, zatem 

przepisy Prawa o stowarzyszeniach należy 

stosować „odpowiednio” do Polskich 

Związków Sportowych. Według wcześniej 

obowiązującego przepisu Prawo o stowa-

rzyszeniach należało stosować wprost, bez 

brania pod uwagę specyfiki PZS-ów jako 

stowarzyszeń, zaś obecna zmiana jest 

powrotem do uregulowania znanego  

z ustawy o sporcie kwalifikowanym2.  

 Kolejne modyfikacje dotyczą  

art. 9. Niniejszy przepis objęty jest bardzo 

obszernymi zmianami. Ustęp 3 punkt 1)  

z początku brzmi podobnie i pozo-stawia 

zasadę incompatibilitas zabraniając łącze-

nia funkcji członka zarządu PZS z funkcją 

w innych władzach tego związku, jednak 

przewiduje wyjątek dla pełnienia funkcji 

delegata na walne  zebranie członków albo 

delegatów polskiego związku sportowego 

zwołane dla wyboru władz tego związku. 

Punkt 2) tegoż ustępu doprecyzowuje,  

że członek zarządu PZS nie może pro-

wadzić działalności gospodarczej zwią-

zanej bezpośrednio z realizacją przez ten 

związek jego zadań statutowych. Owej 

„bezpośredniości” brakowało w poprzed-
                                                 
2 Ibidem, s. 99. 



nim uregulowaniu, co zbyt szeroko 

zakreślało zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej przez członków zarządu 

związku. Do punktu 2) zostały dodane 

jeszcze punkty 2a) oraz 2b). I tak jak 

punkt 2) umniejszał nieco ograniczenia 

nałożone na członków zarządu, tak dodane 

punkty wprowadzają nowe bariery. Tak 

więc członek zarządu PZS nie może 

„posiadać w spółkach prawa handlowego 

prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez ten związek 

jego zadań statutowych więcej niż 10% 

akcji lub udziałów przedstawiających 

więcej niż 10% kapitału zakładowego  

– w każdej z tych spółek”- jak wskazuje 

punkt 2a) oraz „być wspólnikiem spółki 

osobowej prawa handlowego prowadzącej 

działalność gospodarczą związaną z reali-

zacją przez ten związek jego zadań 

statutowych” - zgodnie z artykułem 2b). 

Zmianie uległ także ustęp 4 omawianego 

artykułu. Jego treść została zawarta  

w nowym, dodanym, nowelizacją ustępie 

7 z niewielkimi poprawkami co omówione 

zostanie nieco później. Po zmianach 

ustępy 4 i 5 artykułu 9 ustawy o sporcie 

traktują, podobnież jak wcześniejszy 

ustęp, o członkach zarządu PZS. Ust. 4  

reguluje przypadek, w którym osoba 

obejmująca funkcję członka zarządu nie 

spełnia wymogów określonych w ustępie 

3 pkt 2), 2a) lub 2b) w taki sposób,  

że osoba taka powinna uczynić zadość 

tymże wymogom w ciągu 30 dni od dnia 

objęcia funkcji. W przypadku niewy-

wiązania się z tego obowiązku, walne 

zgromadzenie członków lub delegatów 

powinno odwołać członka zarządu 

niezwłocznie nie później niż przed 

upływem 3 miesięcy od bez-skutecznego 

upływu 30 – dniowego terminu, o czym 

informuje ustęp 5. Zgodnie z kolejnym 

ustępem, biegły rewident winien zbadać 

roczne sprawo-zdanie finansowe PZS. 

Ustęp 7 przyjął brzmienie podobne do 

wcześniejszego ustępu 4. Walne zgroma-

dzenie członków albo delegatów zyskało 

jednak nowe obowiązki. Dotychczas co-

rocznie Rozpatrywało sporządzone przez 

zarząd sprawozdanie z działalności zarzą-

du oraz sprawozdanie finansowe, a także 

uchwalało regulamin dyscyplinarny.  Zgo-

dnie z nowymi uregulowaniami walne 

zgromadzenie nie tylko rozpatruje sprawo-

zdanie z działalności, ale także zatwierdza 

je. Widać zatem, że walne zgromadzenie 

nie ocenia już działalności zarządu, ale 

zostało to ujęte szerzej - ma oceniać 

działalność PZS. Ustęp 8 wprowadza 

obowiązek przesłania rozpatrzonego i za-

twierdzonego sprawozdania z działalności 

PZS oraz rocznego sprawozdania 

finansowego do ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej celem publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 



Związek winien to uczynić w ciągu 30 

dni. Nadal nieuregulowana pozostaje 

kwestia tego, ilu członków winien liczyć 

zarząd. Ustawodawca postanawia pozo-

stawić tę materię poza ustawą. Podobnież 

uczyniono z tematem reprezentowania 

związku na zewnątrz3. 

 Zgodnie z kolejną zmianą wprowa-

dzoną przez omawianą nowelizację  

z ustępu 2 artykułu 11 zniknie punkt 2). 

Oznacza to, że do wniosku o wyrażenie 

zgody na utworzenie PZS nie trzeba 

będzie już dołączać aktualnego na dzień 

składania wniosku odpisu z Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

 Ustawa o zmianie ustawy o sporcie 

(...) dodaje dwa nowe artykuły po artykule 

12, oznaczone numerami 12a oraz 12b. 

Pierwszy z nich nakłada obowiązek  

na PZS, aby ten należał do właściwej 

międzynarodowej federacji sportowej 

działającej w sporcie olimpijskim lub 

paraolimpijskim lub w federacji innej,  

ale uznanej przez Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski. Obowiązku tego nie 

musi spełniać związek działający w spor-

cie dla niepełnosprawnych, który uzyskał 

odpowiednią zgodę. Z kolei drugi  

z omawianych, dodanych artykułów 

reguluje sytuację niespełnienia obowiązku 

nałożonego w art. 12a. Zgodnie z art. 12b 

ust. 1 PZS nienależący do właściwej 
                                                 
3 Ibidem, s. 134. 

federacji staje się związkiem sportowym 

działającym w formie związku stowa-

rzyszeń z dniem, w którym decyzja  

o stwierdzeniu braku przynależności  

do właściwej międzynarodowej federacji 

sportowej wydana przez ministra właś-

ciwego do spraw kultury fizycznej stała 

się prawomocna. O wydaniu tejże decyzji 

oraz o dniu, w którym stała się ona 

prawomocna minister zawiadamia właści-

wy sąd rejestrowy- o czym traktuje ustęp 

3 omawianego artykułu. Ustęp 4 zawiera 

przejściowe przepisy dotyczące PZS-ów, 

które stały się związkami sportowymi 

działającymi w formie związku stowa-

rzyszeń. Winny one dostosować swoją 

działalność do zmienionej formy, w szcze-

gólności powinny dostosować statuty oraz 

regulaminy w ciągu 6 miesięcy od dnia  

w którym decyzja o której mowa była 

wyżej, stała się prawomocna.  

 Kolejna zmiana dotyczy art. 15  

ust. 2. Rozwiązuje ona pewne trudności 

interpretacyjne wywołane poprzednim 

uregulowaniem. Nowy przepis dopre-

cyzowuje, że jeśli ponad połowa klubów 

sportowych biorąca udział w rozgrywkach 

ligowych w - tutaj novum - najwyższej 

klasie rozgrywkowej w danym sporcie 

działa w formie spółek akcyjnych, to PZS 

ma obowiązek utworzyć ligę zawodową. 

Dotychczas nie było mowy o najwyższej 

klasie rozgrywkowej, a ogólnie o roz-



grywkach ligowych.  

 Zmiany dotykają również art. 28 

ust. 1. Dotychczas klub sportowy po 

spełnieniu określonych warunków mógł 

otrzymywać dotację celową z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. Wa-

runki były następujące: 1) klub będący 

beneficjentem dotacji nie może działać  

w celu osiągnięcia zysku; 2) należało 

zastosować przepisy ustawy o finansach 

publicznych w zakresie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych i nie-

działających w celu osiągnięcia zysku. Do 

tych wyżej wymienionych doszedł jeszcze 

jeden. Mianowicie nowelizacja określa,  

że dotacja może być wypłacana na pod-

stawie uchwały o której mowa w art. 27 

ust. 2. Jest to uchwała organu stanowią-

cego jednostki samorządu terytorialnego, 

w której organ może określić warunki  

 i tryb finansowania zadania własnego 

polegającego na tworzeniu warunków,  

w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu, wskazując na cel 

publiczny z zakresu sportu, który jed-

nostka zamierza osiągnąć. Zmianie ulega 

także kolejny artykuł. Ustawodawca po-

stanowił dodać ustęp 1a oraz 1b. Dzięki 

nowym przepisom minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej zyskał kompe-

tencję do udzielenia instytucji gospodarki 

budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek 

Sportu dotacji celowej z budżetu państwa 

z  części, której jest dysponentem. Minis-

ter ten jest organem założycielskim dla 

Centralnego Ośrodka Sportu. Dotacja jest 

przeznaczona na realizację zadań publicz-

nych związanych z zapewnieniem warun-

ków organizacyjnych, ekonomicznych  

i technicznych do szkolenia sportowego  

w zakresie bieżącego utrzymania obiek-

tów sportowych i zarządzania nimi oraz 

przygotowania kadry narodowej do udzia-

łu w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich, igrzyskach głuchych 

oraz mistrzostwach świata lub mistrzo-

stwach Europy. Działalność Centralnego 

Ośrodka Sportu, zgodnie z zamysłem 

ustawodawcy, nie jest działalnością gospo-

darczą w rozumieniu ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, czemu daje on 

wyraz w ustępie 1b. Nowe brzmienie 

zyskuje ustęp 4 przedmiotowego artykułu. 

Dzięki niemu opieką medyczną finan-

sowaną z części, której dysponentem jest 

minister zdrowia objęci są nie tylko za-

wodnicy zakwalifikowani do kadry naro-

dowej w sportach olimpijskich i para-

olimpijskich jak było dotychczas, ale tak-

że ci, którzy zostali zakwalifikowani do 

kadry igrzysk głuchych.  

 Zgodnie z art. 36 ustawy o sporcie 

na podstawie wymienionych w tymże 

artykule kryteriów reprezentantom Polski 

przysługują świadczenia pieniężne. Dzięki 



nowelizacji świadczenia te będą wyższe. 

Ustęp 3 dotychczas regulował bowiem,  

że kwotę bazową dla członków korpusu 

służby cywilnej, której wysokość ustala 

według odrębnych zasad ustawa 

budżetowa, mnożyło się przez 1,3255. 

Mnożnik ten ulega podwyższeniu do 1,4.  

 Następna zmiana dotyka art. 37 

ust. 2. Przepisy artykułu 37 stawiają 

obowiązek uzyskania pozytywnego orze-

czenia lekarskiego przez zawodnika 

chcącego uczestniczyć w rozgrywkach 

organizowanych przez PZS. Minister 

właściwy do spraw zdrowia w porozu-

mieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej określi w drodze rozpo-

rządzenia kwalifikacje lekarzy upraw-

nionych do wydawania takich orzeczeń 

lekarskich, zakres wymaganych badań,  

a po zmianie także częstotliwość tychże 

badań, co wskazuje, że celem ustawo-

dawcy jest, aby zawodnik nie uzyskiwał 

pozytywnego orzeczenia raz na zawsze, 

ale aby jego zdrowie umożliwiające bez-

pieczny udział w zawodach było okreso-

wo kontrolowane. Trudno skrytykować 

zmiany mające na celu poprawę bezpie-

czeństwa sportowców, tym bardziej,  

że wydaje się, iż ustawodawca nie wpro-

wadza rozwiązań zbyt restrykcyjnych. 

 Zmiany zaszły także w art. 43 

dotyczącym kontroli antydopingowej. 

Ustawo-dawca słusznie zauważył, iż jest 

to właśnie kontrola „antydopingowa”,  

a nie „dopingowa”, przeto zmianie uległ 

ust. 1 pkt 5) w którym za doping dotych-

czas uznawano utrudnianie lub udarem-

nianie kontroli dopingowej lub manipulo-

wanie jej przebiegiem, zaś nowelizacja 

dodaje przedrostek „anty” do kluczowego 

słowa tegoż przepisu. Trudno jednak 

doszukiwać się praktycznych implikacji 

tej zmiany i należy ją raczej oceniać 

pozytywnie przez pryzmat pewnej 

konsekwencji terminologicznej. Interesu-

jące zmiany zaszły w ust. 2 art. 43,  

w którym określa się co nie jest dopin-

giem w sporcie. Określone w punktach 1 - 

4 ustępu 1 zachowania nie są uważane za 

zabronione, jeśli są uzasadnione celami 

leczniczymi. O tym, kiedy takie zasad-

nienie następuje nie ma już decydować 

zgoda Komisji do Zwalczania Dopingu  

w Sporcie. Ustawodawca powołuje się 

tym razem na zasady określone w załą-

czniku nr 2 do międzynarodowej kon-

wencji o zwalczaniu dopingu w spor-cie 

sporządzonej w Paryżu dnia 19 paź-

dziernika 2005 r. Na niniejszą konwencję 

powołują się również kolejne, zmienione 

ustępy. Ustęp 3 w nowym brzmieniu od-

wołuje się do załącznika nr 1 Konwencji 

ustalając katalog substancji zabronionych, 

ustęp 4 czyni podobnież w zakresie metod 

zabronionych, zaś ustęp 5 w przypadku 

substancji lub metod zabronionych utru-



dniających wykrycie substancji lub meto-

dy określonej w ustępie 3 i 4. Niniejsze 

uregulowania wydają się bardziej 

przejrzyste od swych poprzedników.  

 Zmiana pojawia się w art. 44 ust. 

3. Dotychczasowo osoba skazana prawo-

mocnym wyrokiem za umyślne prze-

stępstwo lub umyślne przestępstwo skar-

bowe nie mogła kandydować na członka 

Komisji do Zwalczania Dopingu w Spor-

cie. Zgodnie ze zmianami, osoba taka 

będzie mogła kandydować, natomiast nie 

będzie mogła być członkiem Komisji. 

Oznacza to, że jeśli członek Komisji  

w trakcie trwania kadencji zostanie 

skazany prawomocnym wyrokiem za 

wyżej wymienione przestępstwa, nie 

będzie mógł dalej pełnić funkcji.  

 Pierwszy artykuł rozdziału ustawy 

o sporcie zawierającego przepisy karne 

zgodnie ze zmianami przewiduje rozsze-

rzenie odpowiedzialności karnej za korup-

cję w sporcie. Przed zmianami karane 

było przyjmowanie korzyści majątkowej 

lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej 

korzyści albo jej żądanie w zamian za 

zachowanie mogące mieć wpływ na wy-

nik zawodów sportowych. Rozszerzenie 

zaś polega na tym, iż ustawodawca nie 

ogranicza się do Zachowań mogących 

mieć wpływ na wynik zawodów, ale 

wymienia także zachowania mogące mieć 

wpływ na sam przebieg tych zawodów. 

Podobne rozszerzenie odpowiedzialności 

karnej zawarte jest w art. 48. W tym 

przypadku karane jest - zgodnie z nowe-

lizacją - nie tylko pośrednictwo w usta-

leniu określonego wyniku zawodów,  

ale także pośrednictwo w ustaleniu 

przebiegu zawodów sportowych. W każ-

dym przypadku niezmienione pozostają 

kary i ustawowe zagrożenie nadal zamyka 

się w granicach od 6 miesięcy do 8 lat 

pozbawienia wolności.  

 Kolejne zmiany dotyczą przepisów 

przejściowych. Do artykułu 82 dodaje się 

ustępy 3-6 a po art. 89 dodaje się art. 89a. 

Ze względu na swój charakter zmiany te 

nie wymagają omówienia. Inaczej w przy-

padku jeszcze jednej, a bardzo istotnej 

zmiany. Art. 1 pkt 13) ustawy o zmianie 

ustawy o sporcie (...) wprowadza cały 

nowy rozdział oznaczony numerem 9a. 

Jest to rozdział zawierający bardzo istotne 

uregulowania dotyczące odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej w sporcie i sposobów 

rozwiązywania konfliktów. Z uwagi na 

swoją obszerność rozdział ten  zasługuje  

na omówienie w osobnym opracowaniu.  

 Podsumowując, należy pozytywnie 

ocenić otwartość ustawodawcy na poja-

wiające się w praktyce problemy i chęć, 

by je rozwiązywać. Zgodnie z przyjętą 

wiarą w racjonalność ustawodawcy należy 

zaufać, że nowelizacja okaże się zmianą 

na lepsze. W szczególności cieszyć po-



winien dodany rozdział dotyczący bardzo 

trudnego i rozległego zagadnienia odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej w sporcie. 

Pozostaje na chwilę obecną spojrzeć 

optymistycznie w przyszłość z wiarą,  

że prawo sportowe dzięki omawianej 

nowelizacji zyskało na jakości.  

 



Prawa	i	obowiązki	Reprezentanta	Polski
 
 
 

eprezentowanie własnego kraju 

to marzenie większości spor-

towców. Ten ogromny zaszczyt 

niesie za sobą pewne prawa i obowiązki 

wynikające – na gruncie rodzimego po-

rządku prawnego - z ustawy o sporcie,  

a także uregulowań polskich związków 

sportowych. To właśnie polskim związ-

kom sportowym przysługuje wyłączne 

prawo powołania kadry narodowej w po-

szczególnych dyscyplinach, co wynika 

explicite z art. 13 u. s.1. Ustawodawca nie 

sformułował definicji legalnej pojęcia 

„kadra narodowa”. Według słownika ję-

zyka polskiego jest to „grupa zawodni-

ków, z której rekrutują się reprezentanci 

kraju w spotkaniach międzynarodo-

wych2”. Reprezentacja Polski to natomiast 

– w rozumieniu słownikowym - „grupa 

zawodników reprezentująca barwy swoje-

go kraju w zawodach międzynarodo- 

 

 

                                                 
1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., 
nr 127, poz. 857 ze zm.): 
Art. 13 ust. 1. u. s.: „Polski związek sportowy ma 
wyłączne prawo do: (...) 
3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej 
do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 
igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw 
Europy 
4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych 
organizacjach sportowych (...)”. 
2 M. Szymczak (Red. naukowy) Słownik języka pol-
skiego, Tom II, PWN, Warszawa 1988, s. 854. 

 

 

wych3”. Biorąc pod uwagę powyższe 

definicje możemy dojść do wniosku, że  

za reprezentanta Polski należy uznać oso-

bę, która jest powoływana do kadry naro-

dowej przez polski związek sportowy  

i reprezentuje barwy swojego kraju w za-

wodach międzynarodowych. 

 Jednym z najważniejszych obo-

wiązków członka kadry narodowej jest 

udostępnienie, na zasadach wyłączności, 

swojego wizerunku w stroju reprezentacji 

kraju polskiemu związkowi sportowemu, 

który może wykorzystać go do celów go-

spodarczych4 (art. 14 u. s.). Powołany 

                                                 
3 M. Szymczak (Red. naukowy) Słownik języka pol-
skiego, Tom III, PWN, Warszawa 1988, s. 48. 
4 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie:  
Art. 14. 1. Członek kadry narodowej udostępnia, na 
zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju re-
prezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, 
który jest uprawniony do wykorzystania tego wize-
runku do swoich celów gospodarczych w zakresie 
wyznaczonym przez przepisy tego związku lub mię-
dzynarodowej organizacji sportowej działającej  
w danym sporcie.  
2. Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na 
zasadach wyłączności, z chwilą powołania do repre-
zentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju repre-
zentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpij-
skiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego 
wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakre-
sie wyznaczonym przez swoje przepisy lub przepisy 
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.  
3. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry 
narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża 
zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku  
w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.). 

R 



przepis wzbudza wiele kontrowersji  

w doktrynie, zważywszy na to, że według 

art. 23 Kodeksu Cywilnego wizerunek 

zaliczany jest do dóbr osobistych człowie-

ka. Pojęcie wizerunku jest nieostre i stwa-

rza problemy interpretacyjne. Z wyroku 

Sądu Najwyższego z 3 października 2007 

roku5 wynika, że „wizerunek, poza do-

strzegalnymi dla otoczenia cechami fi-

zycznymi  tworzącymi wygląd danej jed-

nostki i pozwalającymi na jej identyfika-

cję wśród innych ludzi, może obejmować 

dodatkowe utrwalone elementy związane 

z wykonywanym zawodem, jak charakte-

ryzacja, ubiór, sposób poruszania się         

i kontaktowania z otoczeniem. W doktry-

nie przyjmuje się też, że przez wizerunek 

rozumie się takie cechy twarzy i całej po-

staci danej osoby fizycznej, a także jej 

głos, które pozwalają zidentyfikować tę 

osobę jako określoną jednostkę fizyczną”. 

Jak słusznie zauważa się w literaturze, 

warunkiem który umożliwia polskiemu 

związkowi sportowemu wykorzystanie 

wizerunku członka kadry narodowej są 

regulacje wewnętrzne, które pozwalają 

ustalić treść prawa do wykorzystania wi-

zerunku zawodnika6. Z przepisu ustawy  

o sporcie jasno wynika, iż warunkiem za-

                                                 
5 Sygn. akt II CSK 207/07 (dostępny w internecie: 
http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/ 
ii%20csk%20207-07-1.pdf [dostęp: 15.08.2015 r.].  
6 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcie-
szak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2011, 
s. 229. 

kwalifikowania zawodnika do kadry naro-

dowej jest wyrażenie zgody na rozpo-

wszechnianie wizerunku w stroju repre-

zentacji. Polskie związki sportowe na mo-

cy umów sponsorskich otrzymują bardzo 

dużo pieniędzy, które mogą przeznaczyć 

na finansowanie przygotowań zawodni-

ków, a także inne cele statutowe. Wydaje 

się zatem, że obowiązek udostępniania 

wizerunku przez członków kadry narodo-

wej nie jest zbytnią ingerencją w ich pra-

wo, gdyż także im samym przynosi on 

wiele korzyści. 

 Nawiązując do kwestii udostępnie-

nia wizerunku członka kadry narodowej  

w stroju reprezentacji, warto odnieść się 

do casusów Macieja Żurawskiego oraz 

Kamila Kosowskiego. Ówcześni reprezen-

tacji Polski w piłce nożnej złożyli pozew 

przeciwko głównemu sponsorowi repre-

zentacji - Telekomunikacji Polskiej S.A. 

Zawodnicy stwierdzili, że sponsor wyko-

rzystał ich wizerunek bez indywidualnej 

zgody. Jako pierwszy pozew złożył Żu-

rawski. Orzeczenie Sądu Okręgowego w 

Warszawie zmienił na korzyść zawodnika 

wyrok Sądu Apelacyjnego, jednak sprawę 

ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy, 

który uznał, że sponsor reprezentacji Pol-

ski miał prawo wykorzystać wizerunek 

zawodnika. Rozstrzygnięcie na korzyść 

Telekomunikacji Polski zapadło także w 

sprawie Kamila Kosowskiego. 



 Kolejne obowiązki członków ka-

dry narodowej wynikają z uregulowań 

polskich związków sportowych. Według 

Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek 

w piłkę nożną7 zawodnik powołany  

do reprezentacji ma obowiązek stawić się 

w ustalonym czasie na zgrupowanie.  

Z uchwały wynika także, że piłkarz, który 

z powodu kontuzji lub choroby nie może 

przybyć na zgrupowanie, musi przedsta-

wić zaświadczenie lekarskie wydane przez 

lekarza klubowego. Z regulaminu dyscy-

plinarnego PZPN wynika, że za nieuspra-

wiedliwione niestawienie się na zgrupo-

waniu kadry narodowej zawodnika może 

otrzymać karę finansową, nie niższą niż 

5000 zł, lub karę dyskwalifikacji. Także 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce penalizu-

je odmowę udziału w akcjach szkolenia 

centralnego zawodnika powołanego do 

składu kadry narodowej. Osoba, która nie 

usprawiedliwi swojej nieobecności, pod-

lega karze skreślenia z listy członków ka-

dry narodowej i reprezentantów kraju. 

 Zawodnicy kadry narodowej,  

w większości polskich związków sporto-

wych, muszą podpisać tzw. kartę repre-

zentanta Polski, która informuje ich  

o prawach i obowiązków. Przykładowo, 

                                                 
7 Dostępna w internecie: https://www.pzpn.pl/public/ 
system/files/site_content/635/265-organizacja_roz 
grywek(2).pdf [dostęp: 16.08.2015 r.]. 

Karta praw i obowiązków zawodnika ka-

dry narodowej Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego stanowi, że do obowiązków 

członków kadry należy m. in. sumienne 

wykonywanie zadań szkoleniowych zle-

canych przez trenera kadry narodowej (...), 

terminowe poddawanie się okresowym 

badaniom lekarskim i wydolnościowym 

(...), poszanowanie pobranego sprzętu 

sportowego i strojów reprezentacji (...), 

promowanie tenisa stołowego (...) czy też 

przestrzeganie zobowiązań zawartych  

w umowach z oficjalnymi sponsorami 

PZTS dotyczących reprezentacji kraju8.  

 Choć katalog obowiązków jest 

dość szeroki, to zawodnicy kadry narodo-

wej w związku z reprezentowaniem kraju 

mają także liczne przywileje. Na mocy 

artykułu 32 u. s. minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej może przyznać 

członkowi kadry narodowej okresowe 

stypendium sportowe za osiągnięte wyniki 

we współzawodnictwie sportowym9. 

                                                 
8 Dostępna w internecie: http://www.pzts.pl/files/ww 
w/ogolne/20131228_kartapraw.pdf [dostęp: 16.08. 
2015 r.]. 
9 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie: 
Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw kultury fi-
zycznej może przyznać członkowi kadry narodowej 
okresowe stypendium sportowe za osiągnięte wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. 
Stypendium może otrzymać członek kadry narodo-
wej, który zobowiąże się w formie pisemnej do reali-
zacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, 
igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych albo 
programu przygotowań do mistrzostw świata lub 
mistrzostw Europy opracowanego przez właściwy 
polski związek sportowy, oraz do udziału w tych 
zawodach. (...). 



Przyznawane stypendium ma wyraźnie 

charakter motywacyjny. Aby je otrzymać 

członek reprezentacji musi spełnić kilka 

kryteriów. Sportowiec musi zobowiązać 

się w formie pisemnej do realizacji pro-

gramu przygotowań do igrzysk olimpij-

skich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych albo programu przygo-

towań do mistrzostw świata lub mi-

strzostw Europy. Program musi być opra-

cowany przez polski związek sportowy. 

Ponadto, zawodnik musi zobowiązać się 

do udziału w tych zawodach. Warto za-

znaczyć, że w drodze decyzji, minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej po-

zbawia członka kadry narodowej stypen-

dium w przypadkach przewidzianych  

w ustawie (np. gdy zawodnik nie realizuje 

programu przygotowań). Minister obliga-

toryjnie wstrzymuje przyznawanie sty-

pendium, gdy sportowiec zaniedbuje re-

alizację programu przygotowań. 

 Reprezentanci Polski na igrzy-

skach olimpijskich, a także innych impre-

zach wymienionych w art. 36 ustawy        

o sporcie10, którzy zdobyli przynajmniej 

                                                 
10 Ustawa dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie: 
Art. 36. 1. Reprezentantom Polski:  
1) na igrzyskach olimpijskich,  
2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odby-
wające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli 
udział w zawodach „Przyjaźń 84”,  
3) zakwalifikowanym na igrzyska paraolimpijskie lub 
zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywa-
jące się przed 1992 r., będące odpowiednikiem 
igrzysk paraolimpijskich, 

jeden medal na wspomnianych zawodach 

sportowych i spełnią pozostałe przesłanki, 

mogą ubiegać się o comiesięczne świad-

czenie pieniężne. Przysługuje ono osobie, 

która ukończyła 40. rok życia, ma obywa-

telstwo polskie, nie była skazana prawo-

mocnym wyrokiem za umyślne przestęp-

stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

nie uczestniczy we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez polski 

związek sportowy, a także ma stałe miej-

sce zamieszkania na terytorium RP, inne-

go państwa członkowskiego UE, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozu-

mienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospo-

darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

Co istotne, wszystkie te przesłanki muszą 

zostać spełnione łącznie, a osoba zaintere-

sowana otrzymaniem świadczenia musi 

udokumentować spełnienie powyższych 

warunków. Zasady obliczania wysokości 

świadczenia wymienione są w paragrafie 3 

wspomnianego artykułu. Wynika z nich, 

że jego poziom ustala się na podstawie 

kwoty bazowej dla członków korpusu 

służby cywilnej, przy uwzględnieniu 

mnożnika kwoty bazowej w wysokości 

1,3255. Podpisana przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o spo-

                                                                      
4) zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub za-
wody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące 
odpowiednikiem igrzysk głuchych – przysługuje 
świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, 
zwane dalej „świadczeniem” (...). 



rcie wprowadza zmianę wartości mnożni-

ka, który wynosić będzie 1,411. Obecnie 

wspomniane świadczenie wynosi 2483,77 

zł, zaś od 1 stycznia 2016 r. będzie to 

kwota 2623,38 zł. Jak zauważa się w lite-

raturze, świadczenie to nie ma charakteru 

zasiłku czy też zapomogi. Jego otrzymanie 

nie zależy od stanu majątkowego ani uzy-

skiwania przychodów z innych źródeł12. 

 Na polskim związku sportowym 

spoczywa obowiązek ubezpieczenia 

członka kadry narodowej od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w uprawia-

nym sporcie13. Dalsze prawa reprezentan-

tów Polski wynikają z tzw. karty reprezen-

tanta. Wspomniana wcześniej Karta praw  

i obowiązków zawodnika kadry narodo-
                                                 
11 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  
o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst ustawy przekazany do Sena-
tu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu): 
Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 715) wprowadza się następują-
ce zmiany (...): 
9) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Świad-
czenie przysługujące w danym roku budżetowym 
ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków 
korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną 
według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, 
przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej  
w wysokości 1,4”. 
12 M. Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie, Komen-
tarz, Wrocław 2011, s. 169. 
13 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie: 
Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawod-
nictwie sportowym organizowanym przez polski 
związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej 
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym 
sporcie.  
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na 
klubie sportowym będącym członkiem polskiego 
związku sportowego, a w przypadku zawodnika ka-
dry narodowej – na polskim związku sportowym 

wej PZTS gwarantuje zawodnikom m. in.  

prawo do: bezpłatnej opieki medycznej  

w trakcie przygotowań do startów (...) 

oraz ubezpieczenia w trakcie przygotowań 

i startów reprezentacji, zwrotu kosztów 

poniesionych przy realizacji danego zada-

nia (...), czy też otrzymania nagród/premii 

finansowych i świadczeń stypendialnych 

określonych właściwymi regulaminami 

PZTS. Zawodnicy, którzy zostają powoła-

ni do kadry narodowej mają także inne 

profity, gdyż dzięki występom w narodo-

wych barwach wzrasta ich wartość marke-

tingowa i sportowa, co może przełożyć się 

na potencjalne kontrakty sponsorskie oraz 

indywidualne kontrakty w klubach spor-

towych.  

 Większość profesjonalnych spor-

towców na pytanie o największy zaszczyt 

w trakcie kariery sportowej bez wahania 

odpowiada, że jest to reprezentowanie 

własnego kraju. Niesie to jednak ze sobą 

wiele praw i obowiązków, z których za-

wodnicy powinni zdawać sobie sprawę. 

Wiele uprawnień dotyczy wynagrodzeń 

dla sportowców, które mogą otrzymać     

w związku z reprezentowaniem swojego 

kraju. Premie za występy "z orłem na pier-

si" bywają naprawdę pokaźne. Warto 

wspomnieć w tym miejscu chociażby,  

że reprezentanci Polski w piłce nożnej  

w razie awansu na Euro 2016 mogą za-



inkasować nawet 10.000.000 zł14.  

W przypadku gry w kadrze Polski to nie 

pieniądze powinny być jednak najważniej-

szym przywilejem, lecz duma wynikająca  

z możliwości reprezentowania własnego 

kraju. 

 Katalog zarówno praw, jak i obo-

wiązków członka kadry narodowej jest 

bardzo szeroki. W zależności od uprawia-

nej dyscypliny sportu różnią się one od 

siebie, na co wpływ ma jurysdykcja     

danego związku sportowego. Wydaje się, 

iż najważniejszym dokumentem dotyczą-

cym praw i obowiązków reprezentanta 

Polski jest podpisywana przez sportow-

ców Karta praw i obowiązków zawodnika 

kadry narodowej. To w niej powinny być 

zawarte najważniejsze uregulowania,        

a wpływ na jej treść powinni mieć sami 

sportowcy, którzy w porozumieniu z pol-

skim związkiem sportowym pracowaliby 

nad stworzeniem takiego dokumentu.     

W  karcie obligatoryjnie powinien być 

zawarty katalog kar przewidziany za zła-

manie jej postanowień. W przyszłości 

polskie związki sportowe powinny wypra-

cować jednolity model uregulowań doty-

czących reprezentantów Polski. Dziwić 

może fakt, dlaczego w uprzywilejowanej 

pozycji stawia się medalistów olimpij-

                                                 
14 http://www.przegladsportowy.pl/pilka-
nozna/reprezentacja-polski,premia-dla-bialo-
czerwonych-za-awans-do-euro-
2016,artykul,547918,1,291.html [dostęp: 16.08.2015 
r.]. 

skich, a zapomina się o medalistach mi-

strzostw świata. Wydaje się, iż sportowcy, 

którzy zajmują miejsce na podium pod-

czas mistrzostw świata, także powinni być 

podobnie uhonorowani.  



Badanie antydopingowe sportowca 

 

 

agadnienie normatywnej regula-

cji kontroli zawodów sporto-

wych pod kątem czystości rywa-

lizacji dotyczy pogranicza prawa sporto-

wego i prawa medycznego. Pojawiające 

się każdego dnia przypadki wykrycia sto-

sowania dopingu przez sportowców kon-

kurujących na najwyższym szczeblu 

sprawiają, że regulacje antydopingowe 

każdego dnia w zasadzie muszą być aktu-

alizowane. Mowa zwłaszcza o pojawiają-

cych się permanentnie nowych substan-

cjach i metodach zabronionych. Trwa cią-

gła walka między organami antydopingo-

wymi a nieuczciwymi sportowcami i na-

ukowcami, starającymi się stworzyć środ-

ki i metody niewykrywalne w trakcie ba-

dań antydopingowych a jednocześnie sku-

tecznie wspomagające zawodników  

w trakcie rywalizacji. Dbanie o zasadę fair 

play, na której od czasów starożytnych 

igrzysk olimpijskich opiera się rywalizacja 

sportowa, wymaga ciągłego rozwijania 

technologii medycznych, tak by elimino-

wać przypadki łamania wewnętrznych 

reguł zawodów sportowych.  Z drugiej 

jednak strony nie wolno zapominać o isto-

cie rywalizacji sportowej, którą przecież 

nie są nieustanne kontrole. Zawodników 

nie wolno traktować jak potencjalnych  

 

 

przestępców, naruszając intymność ich 

życia i zmuszając do ciągłego poddawania 

się testom antydopingowym. Należy po-

stępować zgodnie z zasadą proporcjonal-

ności celów do spodziewanych rezultatów. 

Pojawiające się oskarżenia o wkraczanie 

w sferę intymnego życia sportowców każą 

rozważyć, czy rozwiązania federacji 

związkowych, a zwłaszcza system 

ADAMS, nie są ograniczeniem konstytu-

cyjnej wolności decydowania o swym 

życiu osobistym i prawie do prywatności. 

Wskazane jest również określenie takich 

rozwiązań, by procedura badań antydo-

pingowych stała się rzeczywiście skutecz-

nym elementem walki z nieuczciwością  

w sporcie a nie tylko kolejnym przejawem 

ingerencji w osobiste życie zawodników. 

Zwalczanie dopingu w sporcie na 

szczeblu ustawowym jest regulowane  

w ustawie o sporcie z 25 czerwca 2010 r.
1
. 

Rozdział 9. ustawy, również w wersji 

zmienionej nowelizacją z 23 lipca 2015 r., 

zawiera wyliczenie zachowań uznawanych 

przez ustawodawcę za doping. Ustawa 

natomiast nie reguluje samej procedury 

przeprowadzania kontroli antydopingo-

wej, pozostawiając ją w gestii krajowych  

                                                 
1 Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857. 

Z 



i międzynarodowych komisji wyspecja-

lizowanych w zwalczaniu dopingu.  

  Art. 43 ust.1 pkt 5 ustawy stanowi 

jednak, że za doping uznaje się także 

utrudnianie lub udaremnianie kontroli 

dopingowej lub manipulowanie jej prze-

biegiem. Za utrudnianie kontroli uznaje 

się każde zachowanie polegające na stwa-

rzaniu przeszkód w przeprowadzeniu kon-

troli, która mimo wszystko nastąpi, jednak  

z uszczerbkiem dla jej efektywności. Uda-

remnieniem kontroli będzie sytuacja,  

w której kontroler będzie zmuszony do 

odstąpienia od przeprowadzenia swych 

czynności lub w ogóle nie będzie w stanie 

do nich przystąpić. Z manipulowaniem 

mamy do czynienia w przypadku celowe-

go działania prowadzącego do zafałszo-

wania wyników kontroli dopingowej
2
. 

Pojęcie manipulowania jest szczegółowo 

definiowane także w załączniku nr 1 do 

Światowego Kodeksu Antydopingowego 

w wersji znowelizowanej, wiążącej od 

1.01.2015 r.
3
. Manipulowaniem jest więc 

„zmiana dla niewłaściwego celu lub  

w niewłaściwy sposób; wywieranie nie-

właściwego wpływu; niewłaściwe działa-

nie, utrudnianie, wprowadzanie w błąd lub 

uczestniczenie w oszukańczym działaniu 

w celu zmiany wyników lub zapobieżeniu 

                                                 
2 Kałużny G. [w:] Badura M., Basiński H., Kałuż-

ny G., Wojcieszak M., Ustawa o sporcie. Komen-

tarz, Warszawa 2011, s. 463. 
3 http://www.antydoping.pl/pl/prawo/swiatowy_ 

kodeks_antydopingowy [dostęp: 25.08.2015 r.]. 

przed wystąpieniem normalnych procedur  

lub przekazywanie nieprawdziwych in-

formacji organizacji antydopingowej”. 

  Kwestią podstawową w rozważa-

nym zagadnieniu jest odwołanie się do 

pewnego standardu procedury badania, 

który będzie następnie można stosować do 

wielu spraw i wedle którego oceniać po-

szczególne zachowania kontrolerów  

i sportowców.  

Komisja do Zwalczania Dopingu  

w Sporcie jest organem specjalnie powo-

łanym na mocy art. 44. ustawy o sporcie, 

do zwalczania dopingu w sporcie, w tym 

zarządzania wszelkimi kontrolami anty-

dopingowymi w Polsce. Zgodnie z Pol-

skimi Przepisami Antydopingowymi  

z dnia 23 października 2014 r. Komisja 

jest Niezależną Narodową Organizacją 

Antydopingową odpowiedzialną za pla-

nowanie, koordynowanie, wdrażanie, mo-

nitorowanie i usprawnianie systemu kon-

troli antydopingowej; współpracę z inny-

mi właściwymi organizacjami i agencjami 

krajowymi oraz innymi organizacjami 

antydopingowymi; planowanie, wdrażanie 

i monitorowanie informacyjnych i eduka-

cyjnych programów antydopingowych; 

promowanie badań antydopingowych; 

energiczne ściganie wszelkich potencjal-

nych naruszeń przepisów antydopingo-

wych w ramach swoich kompetencji,  

w tym dochodzenie w każdym przypadku, 

czy w naruszeniu mógł brać udział perso-



nel pomocniczy zawodnika lub inne osoby 

oraz podejmowanie działań w celu wła-

ściwego egzekwowania konsekwencji; 

współpracę z WADA podczas dochodzeń 

przeprowadzanych przez WADA
4
. Komi-

sja do Zwalczania Dopingu w Sporcie 

działa, opierając swe działania na między-

narodowych przepisach Światowej Agen-

cji Antydopingowej (WADA), w tym 

międzynarodowych standardach badań. 

Światowy Kodeks Antydopingowy WA-

DA stał się podstawą dla wewnętrznych 

rozwiązań komisji antydopingowych  

we wszystkich krajach, których komitety 

olimpijskie uznały WADA
5
. Przepisy § 3 

pkt 4 oraz § 3 pkt 6 Statutu Komisji z dnia 

12 lutego 2013 r. stanowią podstawę 

prawną dla aktu zawierającego standardy 

procedury przeprowadzania badań anty-

dopingowych
6
. Mowa mianowicie o Re-

gulaminie przeprowadzania kontroli anty-

dopingowych oraz zarządzania wynikami 

uchwalonym w dniu 25 września 2013 r.
7
. 

Za immanentną część Regulaminu należy 

także uznać Załącznik nr I, określający 

                                                 
4 http://www.antydoping.pl/pl/prawo/modelowe_ 

reguly_antydopingowe [dostęp: 26.08.2015 r.]. 
5 http://www.antydoping.pl/pl/prawo/swiatowy_ 

kodeks_antydopingowy [dostęp: 26.08.2015 r.]. 
6 Statut nadany w drodze zarządzenia Ministra 

Sportu i Turystyki w dniu 12 lutego 2013 r.; DU 

MSiT, poz.4, zarządzenie nr 4 wraz z załącznikiem 

- statutem. 
7 http://www.antydoping.pl/upload/2013/Regula 

min%20przeprowadzania%20kontroli%20antydopi

ngwych%20%20oraz%20zarzdzania%20wynikami

.pdf [dostęp: 25.08.2015 r.]. 

minimalne wymagania, jakie powinna 

spełniać stacja kontroli antydopingowej,  

w której pobierane są próbki moczu i krwi 

celem późniejszej ich weryfikacji. Re-

gulamin oraz Polskie Przepisy Antydopin-

gowe stanowią podstawę przeprowadzania 

wszelkich kontroli antydopingowych  

w sporcie w naszym kraju. Można je 

uznać za swoisty standard postępowania.  

Sui generis definicja ,,kontroli anty-

dopingowej” znajduje się w § 2. pkt 1 Re-

gulaminu przeprowadzania kontroli anty-

dopingowych oraz zarządzania wynikami. 

Przepis ten stanowi, że kontrole polegają 

na pobieraniu próbek biologicznych do 

analiz lub prowadzenia śledztwa w celu 

weryfikacji czy doszło do naruszenia 

przepisów antydopingowych. Celem ba-

dań jest pozyskiwanie dowodów naruszeń 

przepisów. Punkt 4 paragrafu 2. stanowi 

natomiast, że kontrole przeprowadza się  

w trakcie zawodów sportowych oraz poza 

zawodami, w tym w szczególności w cza-

sie treningów, zgrupowań, konsultacji  

i innych zajęć. O terminie kontroli spor-

towcy nie są informowani. Sama kontrola 

odbywa się pod nadzorem zespołów kon-

trolujących. Warto wskazać, że każda kon-

trola powinna być ustalona wcześniej  

w rocznym planie kontroli tworzonym 

przez Zespół Planowania Badań i Oceny 

Wyników Próbek Biologicznych. Przy 

ustalaniu planu rozkładu kontroli 

uwzględnia się takie kwestie, jak: sta-



tystyki na temat analiz dopingu, badania  

na temat trendów dopingowych, historia 

dopingu w danej dyscyplinie (stąd np. 

częste kontrole w takich dyscyplinach, jak 

lekkoatletyka, kolarstwo szosowe, podno-

szenie ciężarów), plany treningowe oraz 

kalendarz zawodów, a także dane na temat 

praktyk dopingowych. Wybór konkretne-

go zawodnika do kontroli następuje po 

uwzględnieniu takich czynników, jak po-

ziom sportowy osoby, progresja wyników 

i sportowych osiągnięć, okresy treningowe 

i kalendarz startów, rodzaj uprawianej 

dyscypliny oraz historię wcześniejszych 

badań u konkretnego zawodnika. Zawod-

nik o kontroli powinien zostać powiado-

miony jako pierwsza osoba, bezpośrednio 

od uprawnionego członka zespołu kontro-

lującego lub wolontariusza. Pewnym stan-

dardem postępowania jest również zagwa-

rantowanie nie przeprowadzania kontroli 

w godzinach 23:00-6:00. Od momentu 

powiadomienia na piśmie zawodnik ma  

od 30 do 60 minut na pojawienie się  

w stacji kontroli. W tym czasie powinien 

być kontrolowany przez uprawnioną oso-

bę, a najlepiej eskortowany do samego 

punktu poboru krwi lub moczu. Po zawia-

domieniu zawodnik nie może skorzystać  

z toalety. Samo pobranie próbki powinno 

odbyć się w specjalnie przygotowanym 

miejscu, zwanym Stacją Kontroli Dopin-

gu, zapewniającym poszanowanie intym-

ności zawodnika. Stacja taka w trakcie 

zawodów jest obowiązkowo przygotowy-

wana przez organizatora, natomiast  

w przypadku kontroli poza zawodami,  

o wyborze odpowiedniego miejsca,  

jak i o innych czynnościach podczas kon-

troli decyduje przewodniczący zespołu 

kontrolującego. Zawodnik, który pojawia 

się w stacji kontroli jest zobligowany do 

okazania swego dowodu tożsamości,  

a często również i innych dokumentów. 

Zawodnik może przybyć do Stacji Kontro-

li z osobą towarzyszącą, zwłaszcza jeśli 

chodzi o zawodników niepełnoletnich. 

Kontrolowany dokonuje wyboru certyfi-

kowanych przez MKOL oraz WADA na-

czyń do poboru moczu, sprawdzając ich 

szczelność i czystość. Dopuszczalne jest 

nawadnianie zwykłą wodą. Sportowiec 

oddaje przepisaną ilość moczu pod nadzo-

rem osoby kontrolującej. Następnie podpi-

suje protokół kontroli, informując jedno-

cześnie kontrolerów o stosowanych przez 

ostatnie 7 dni preparatach leczniczych. 

Dalsze czynności kontrolne leżą w gestii 

zespołu kontrolnego. Próbki muszą być  

w odpowiedni sposób zabezpieczone oraz 

dostarczone do certyfikowanych laborato-

riów. Sporządzony protokół jest natomiast 

przesyłany do Agencji Antydopingowej. 

Wyniki w zależności od pilności przepro-

wadzenia badania są dostępne już nawet 

po kilku dniach, lecz najczęściej po kilku 

tygodniach. Próbki zamraża się, tym sa-

mym pozostawiając możliwość później-



szej kontroli pod względem obecności 

innych nowo wykrytych substancji zabro-

nionych, które w dniu badania nie były 

jeszcze znane medycynie sportowej. Istot-

ną kwestią jest natomiast pozostawianie 

próbek B, które w przypadku pozytywne-

go wyniku kontroli próbek A są ostatnią 

możliwością obrony dla obwinionego 

sportowca. Zazwyczaj jednak kontrola 

próbek B nie zmienia zasadniczych tez 

kontrolnych
8
. 

Przedstawiony model kontroli jest 

modelem wzorcowym, jednak w praktyce 

często pojawiają się od niego odstępstwa. 

Znany jest m. in. przypadek grupy kolar-

skiej Lampre ścigającej się w elicie zawo-

dowej, której zawodnicy w 2008 roku zo-

stali poddani kontroli w godzinach 22:00  

- 3:00
9
. Często pojawiają się także zarzuty 

o nieuczciwość samej procedury kontrol-

nej i kontrolerów. Nie wgłębiając się  

w zarzuty medialne warto zastanowić się 

nad skutecznością pewnych metod i sys-

temów stosowanych przez komisje anty-

dopingowe na całym świecie celem uła-

twienia pracy i zapewnienia jej większej 

efektywności. Mowa o systemie ADAMS 

(Anti - Doping Administration & Mana-

gement System). ADAMS to elektroniczna 

                                                 
8 http://www.antydoping.pl/pl/informacje_dla_spo 

rtowcow/kontrola_antydopingowa [dostęp: 26.08. 

2015 r.]. 
9 http://natemat.pl/4639,kontrolowani-w-nocy-o-

swicie-i-na-pogrzebie-przeklety-los-sportowco-w-

przed-igrzyskami [dostęp:26.08.2015 r.]. 

baza danych, zawierająca informacje  

o miejscu aktualnego przebywania spor-

towców, wynikach kontroli antydopingo-

wych oraz wyłączeniach dla celów tera-

peutycznych. Baza działająca od stycznia 

2005 roku, obecnie funkcjonuje w 7 języ-

kach i jest wykorzystywana przez wiele 

narodowych związków sportowych, a tak-

że międzynarodowych federacji sporto-

wych. Elementem najbardziej kontrower-

syjnym systemu jest baza informacji  

o miejscu i czasie przebywania sportow-

ców. Każdy zawodnik, którego dane znaj-

dą się w systemie ADAMS ma obowiązek 

informowania WADA poprzez system 

elektroniczny o swych planach, w prakty-

ce nie tylko treningowych, lecz także  

i osobistych. Informacja taka musi poja-

wiać się z aż 3 - miesięcznym wyprzedze-

niem. Sportowiec wprowadza dane do 

systemu osobiście - za pomocą Internetu 

lub SMS - owo albo też korzysta z przed-

stawiciela upoważnionego do bieżącego 

wprowadzania danych. Zgodnie z Świa-

towym Kodeksem Antydopingowym do-

wolne 3 przypadki nie poddania się bada-

niom lub nieprzedstawienia informacji do 

systemu ADAMS w okresie 18 miesięcy 

skutkują, jako naruszenia przepisów anty-

dopingowych, sankcją zakazu startów od  

1 do 2 lat, w zależności od rodzaju i stop-

nia winy sportowca. Być może wzrasta 

tym samym efektywność kontroli, bowiem 

kontrolerzy wiedzą o planach zawodnika 



w rzeczywistości wszystko, a sam za-

wodnik prawie nigdy nie jest w stanie 

określić, gdzie i kiedy nastąpi badanie 

antydopingowe, jednak ewidentnie mamy 

do czynienia z naruszeniem prywatności 

sportowców
10

.  

W Polsce odpowiednikiem systemu 

ADAMS jest system ,,Antybaza” prowa-

dzony przez Komisję do Zwalczania Do-

pingu w Sporcie
11

. Wyróżnikiem jest tutaj 

krąg podmiotów zobligowanych do przed-

stawiania aktualnych informacji- oprócz 

sportowców z tzw. Zorganizowanej Grupy 

Zawodników zalicza się do niego polskie 

związki sportowe oraz kluby sportowe.  

W przypadku nie przedstawienia informa-

cji przez związek Komisja Antydopingo-

wa przesyła wiadomość ministrowi wła-

ściwemu do spraw kultury fizycznej, który 

może zmniejszyć dotację finansową dla 

związku. W przypadku naruszenia przepi-

sów dokonanego przez klub, informowany 

jest właściwy polski związek sportowy, 

który następnie nakłada sankcję określoną 

w swych wewnętrznych przepisach. Brak 

przedstawienia informacji pobytowych 

przez zawodnika skutkować może, tak jak 

w przypadku systemu ADAMS, nawet 

zawieszeniem zawodnika.   

  System kontroli antydopingowych 

                                                 
10 https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/ad 

ams  [dostęp: 26.08.2015 r.]. 
11 http://www.antydoping.pl/pl/programy/antybaza 

[dostęp: 26.08.2015 r.]. 

może budzić wątpliwości pod względem  

pełnej zgodności z prawem, zwłaszcza 

jeśli chodzi o przestrzeganie praw czło-

wieka zagwarantowanych w polskiej kon-

stytucji. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 

roku w Rozdziale II. zawiera pełen katalog 

praw, wolności i obowiązków człowieka  

i obywatela, zgodny z katalogiem ustano-

wionym przez akty prawa międzynarodo-

wego (zwłaszcza Międzynarodowy Pakt 

Praw Obywatelskich i Politycznych  

z 1966 r. oraz Konwencję Rady Europy  

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-

wych Wolności z 1950 r.)
12

. Prawo  

do poszanowania prywatności jest jedną  

z podstawowych zasad państwa liberalne-

go i praworządnego. Art. 47 Konstytucji 

RP stanowi: ,,Każdy ma prawo do ochro-

ny prawnej życia prywatnego, rodzinnego, 

czci i dobrego imienia oraz do decydowa-

nia o swoim życiu osobistym”. Ochrona 

dotyczy zarówno ingerencji państwa,  

jak i innych osób czy związków osób. 

Samą prywatność można zdefiniować wie-

lorako: jako przestrzeń wolnego porusza-

nia się, domena autonomicznej aktywno-

ści, która wolna jest od kontroli innych 

podmiotów; jako sfera intymna człowieka, 

która nie powinna nigdy zostać przez ni-

kogo naruszona; jako uprawnienie do od-

rębności, wyłączności (angielskie right to 

                                                 
12 Konstytucja RP; Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 

483. 



be alone)
13

. Prywatność obejmuje zarów-

no życie rodzinne, życie towarzyskie, 

pewne elementy życia zawodowego, sferę 

duchową. Jako pojęcie niedookreślone 

składa się nań wiele aksjomatów.  

Na pewno jednak jest jako prawo czło-

wieka niezbywalna. Na mocy art. 31 Kon-

stytucji wolność i prawa człowieka podle-

gają ochronie prawnej, a jakiekolwiek 

ograniczanie ich jest możliwe wyłącznie  

w drodze ustawy i wyłącznie w przypad-

ku, gdy limitacja jest konieczna w demo-

kratycznym państwie, celowa (celem 

ograniczenia jest zapewnienie bezpieczeń-

stwa lub porządku publicznego, ochrona 

środowiska, zdrowia i moralności pu-

blicznej albo wolności i praw innych 

osób) oraz proporcjonalna (ograniczenie  

w stopniu najmniejszym z możliwych, 

nigdy ograniczenie nie może dotyczyć 

istoty wolności i praw) . 

  Warto więc zastanowić się, czy 

system kontroli antydopingowych wypeł-

nia wszystkie wyżej wymienione kryteria. 

Walka z dopingiem jest uregulowana  

w ustawie o sporcie. Kompetencje przy-

znane Komisji Antydopingowej pozwalają 

uznać, że doping w sferze sportu jest nie-

dopuszczalny, choć in principio jest nor-

malną wolnością, którą poza sferą sportu 

                                                 
13 M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego 

[w:] Szkoła Praw Człowieka, Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, Warszawa 2006, s.213. 

 

zawodowego można stosować, o ile nie 

mamy do czynienia z substancjami zabro-

nionymi na mocy ustawy o przeciwdziała-

niu narkomanii
14

. Kontrola antydopingo-

wa ma na celu ochronę zasady fair play  

w sporcie. Zasada fair play może być 

uznana za element postępowania zgodnie 

z zasadą uczciwości, która niezaprzeczal-

nie stanowi element definicji moralności 

publicznej. Dodatkowo kontrola antydo-

pingowa podejmowana jest w celu zapew-

nienia poszanowania praw innych osób,  

a zwłaszcza praw sportowców oraz kibi-

ców i działaczy. Zastosowanie dopingu 

jest niewątpliwie złamaniem warunków 

zobowiązania zawieranego między za-

wodnikiem a klubem, związkiem czy też 

niepisanej umowy z przeciwnikami  

na arenie sportowej oraz z kibicami. Pań-

stwo ma obowiązek chronić realizację 

zobowiązań, zarówno jako element pew-

ności obrotu prawnego, jak i sui generis 

prawa innych osób.  Kontrola będzie 

konieczna o tyle, o ile ustalimy, że tego 

samego celu, a więc ochrony zasady fair 

play, nie można było osiągnąć przy użyciu 

innych środków, mniej uciążliwych dla 

obywatela. Niestety przy obecnym stanie 

wiedzy naukowej nie jesteśmy w stanie 

ustalić w inny sposób, czy został zastoso-

wany doping, niż poprzez badanie labora-

toryjne krwi i moczu. Same wątpliwości 

                                                 
14 Dz. U. z 2005r., nr 179, poz. 1485. 



co do nagłego wzrostu formy sportowca 

lub nietypowego startu są niewystarcza-

jące. Trzeba więc uznać, że kontrole anty-

dopingowe muszą być przeprowadzane  

w formie badań medycznych krwi i mo-

czu. Wątpliwości pojawiają się przy oce-

nie ostatniego z kryteriów, a mianowicie 

kryterium proporcjonalności. Należy 

zgodnie z tezą TK dotyczącą pojęcia pro-

porcjonalności ustalić, czy cel jaki chcemy 

osiągnąć pozostaje w proporcji do cięża-

rów nałożonych na obywatela
15

. Zasada 

fair play jest jedną z istotniejszych  

w świecie sportu, jednak nie jest zasadą, 

która pozwoliłaby na ingerencję w życie 

sportowca w każdym miejscu i czasie. 

Kilkunastokrotne kontrole tego samego 

zawodnika w krótkim czasie po prostu 

wykraczają poza zwyczajne dbanie o czy-

stość sportu. Mimo że przed światłami 

kamer każdy przypadek dopingu jest sze-

roko nagłaśniany, to nie może to wpływać 

na ogólną ocenę i dalsze ograniczanie ży-

cia prywatnego sportowców.  

Myślę, że najwłaściwszą refleksją  

de lege ferenda będzie apel o zachowanie 

proporcji w dalszych regulacjach we-

wnątrz-sportowych pomiędzy celem, jaki 

należy osiągnąć, a więc zapewnieniem 

uczciwości zawodów sportowych a inten-

sywnością i częstotliwością przeprowa-

dzania kontroli antydopingowych. Warto 

                                                 
15 Orzeczenie TK z dn. 26 kwietnia 1995 r., sygn. 

akt K11/94 (OTK Z. U. 1995, nr 1, poz. 12). 

zastanowić się nad stworzeniem kodeksu 

antydopingowego nie tylko na szczeblu 

wewnątrz-sportowym, lecz również na 

szczeblu prawa powszechnie obowiązują-

cego. Obecnie bowiem sankcjonujemy 

zachowania sportowców zawodowych 

stosujących doping, pozostawiając wiele 

aspektów dopingu poza jakąkolwiek kon-

trolą. Nie ma wątpliwości, że walkę z do-

pingiem należy prowadzić na każdym po-

lu. Dlatego tak wielką rolę odgrywa i bę-

dzie odgrywał w przyszłości poziom do-

stosowania aktualnego stanu prawnego do 

rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi  

o aktualizowanie rejestru dopingowych 

substancji i metod zabronionych. Należy 

podejmować jak najwięcej inicjatyw pro-

wadzących do upowszechniania wiedzy  

o celach i metodach działania komisji an-

tydopingowych, aby nie pojawiały się 

publiczne oskarżenia o stronniczość człon-

ków zespołów kontrolnych. Pochwalić 

natomiast trzeba ideę zamrażania próbek 

celem pozostawienia możliwości ich po-

nownego przebadania pod kątem nowych 

substancji zakazanych w przyszłości. 

 

 



Prawo wyścigów konnych w Polsce  

– analiza aktualnej regulacji prawnej  

 

 

yścigi konne to sport  

znany już w czasach staro-

żytnych Rzymian, kojarzą-

cy się nie tylko z ogromnymi emocjami, 

pięknymi, rasowymi wierzchowcami czy 

zadziwiającymi kapeluszami, ale również 

z luksusem oraz hazardem. Co roku tory 

wyścigowe przyciągają wielu widzów  

w Wielkiej Brytanii (np. Ascot) czy za-

możnych krajach arabskich (np. Zjedno-

czone Emiraty Arabskie – Dubaj), gdzie 

ich popularność zdaje się być największa, 

jak również w Polsce, gdzie zainteresowa-

nie tym wyjątkowym sportem stale wzra-

sta. Jak każdy sport, wyścigi konne posia-

dają szereg zasad i reguł, które łącznie  

z dotyczącym ich ustawodawstwem, na-

zywane są prawem wyścigowym. W Pol-

sce wyścigi konne posiadają swoją odręb-

ną – choć nie zbyt obszerną i nie do końca 

wyczerpującą zagadnienie – ustawową 

regulacje prawną. Podstawowymi aktami 

prawnymi dotyczącymi wyścigów kon-

nych są ustawa z dnia 18 stycznia 2001 

roku o wyścigach konnych, która reguluje 

zasady organizowania wyścigów konnych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

oraz działalność Polskiego Klubu Wyści-

gów Konnych, a ponadto Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu wyścigów konnych oraz inne 

regulaminy i rozporządzenia dotyczące 

wyścigów konnych, takie jak statut 

PKWK, regulamin nadawania uprawnień 

do pełnienia funkcji sędziego wyścigowe-

go, regulamin nadawania uprawnień do 

trenowania koni galopem albo kłusem, 

dosiadania koni oraz powożenia koni, roz-

porządzenia w sprawie opłat za udzielanie 

pozwoleń i licencji oraz Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla toru 

wyścigowego.  

  Przed przystąpieniem do analizy 

powyższych regulacji prawnych,  

a w szczególności ustawy, warto wskazać, 

na czym konkretnie polega omawiana 

dyscyplina sportu. Wyścigi konne to we-

dług ustawy „gonitwy przeprowadzane 

zgodnie z planem rocznym, zatwierdzo-

nym przez Prezesa Polskiego Klubu Wy-

ścigów Konnych, organizowane w celu 

wybrania odpowiedniego materiału zaro-

W 



dowego dla ulepszania ras koni”
1
. Goni-

twy natomiast zdefiniowane zostały  

w ustawie jako „publiczne próby, których 

zadaniem jest ocena stopnia dzielności 

koni, przeprowadzane na torach wyścigo-

wych zgodnie z przepisami ustawy i regu-

laminem wyścigów konnych
2
”. Ustawa 

nie odnosi się zatem bezpośrednio do wy-

ścigów konnych jako rozgrywki sporto-

wej, którą niemniej jednak wyścigi konne 

są. Mniej formalnie, wyścigi konne rozu-

mieć należy więc jako rywalizację co 

najmniej dwóch jeźdźców (tzw. dżoke-

jów) dosiadających konie na wyznaczo-

nym torze o określonym dystansie. Forma 

danego wyścigu zależna jest od długości 

dystansu do pokonania, nawierzchni, do-

puszczonych do niego ras koni czy okre-

ślonego chodu, którym koń winien się 

poruszać. W wyścigach konnych biorą 

udział konie różnych ras, w szczególności 

hodowane specjalnie do wyścigów, żwa-

we konie  krwi angielskiej potocznie na-

zywane folblutami. W Polsce ścigają się 

również konie czystej krwi arabskiej, ko-

nie półkrwi oraz kłusaki francuskie. Za-

wody odbywają się na hipodrom-mach, 

czyli torach wyścigowych. Koni wyści-

                                                           
1
 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach 

konnych (Dz. U. Nr 11 poz. 86 z 2001 roku ze 

zm.). 

2
 Ibidiem, art. 2 

gowych dosiadają doświadczeni jeźdźcy  

– dżokeje
3
, którzy muszą być niewysocy  

i niezbyt ciężcy. By wyścigi były jak naj-

bardziej sprawiedliwe, przed startem waży 

się dżokeja z siodłem, a jeżeli waga jest 

zbyt mała, siodło zostaje dodatkowo do-

ciążone
4
.   

  Podmiot, który organizuje wyścigi 

konne, musi być wpisany do rejestru or-

ganizatorów wyścigów konnych, który 

prowadzi Prezes PKWK. Musi on spełniać 

szereg następujących warunków wymie-

nionych w art. 16 ustawy: posiadać tor 

wyścigowy, spełniający wymagane wa-

runki techniczne, posiadać zabezpieczenie 

finansowe dla właściwego przeprowadze-

nia wyścigów konnych oraz posiadać pla-

ny gonitw, o których mowa w art. 20
5
. 

Warunki rozgrywania gonitw ustala Polski 

Klub Wyścigów Konnych i to on czuwa 

nad ich spełnieniem. Jest to państwowa 

osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 

nad którą nadzór sprawuje minister wła-

                                                           
3
 Dżokej to zawodowy jeździec, który w swej 

karierze wygrał ponad sto gonitw. 

4
 http://www.bohema-wyscigi.pl/index.php/wy-

scigi  [dostęp: 23.08.2015 r.]. 

5
 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach 

konnych: 

art. 20. 1. Gonitwy przeprowadzane są według 

planu rocznego zatwierdzanego przez Prezesa na 

podstawie wniosków organizatorów wyścigów 

konnych.  

2. Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga 

zgody Prezesa. 



ściwy do spraw rolnictwa, a nie - jak mo-

głoby się wydawać - minister do spraw 

sportu. Działalność klubu opiera się na 

ustawie oraz statucie nadanym w drodze 

rozporządzenia przez wspomnianego mi-

nistra właściwego do spraw rolnictwa. 

Łatwo więc zauważyć, że mamy tu do 

czynienia ze swego rodzaju monopolem 

państwa na organizację wyścigów kon-

nych.  Ponadto, minister rolnictwa winien 

umacniać i doskonalić hodowlę koni,  

a także prowadzić działania mające na 

celu rozwój w dziedzinie wyścigów kon-

nych. Aby wszelkie regulacje dotyczące 

wyścigów jak najlepiej odnosiły się do 

danego problemu, klub inicjuje oraz opi-

niuje dotyczące tej dyscypliny rozwiąza-

nia prawne czy też projekty regulaminów. 

Do uprawnień koniecznych do realizacji 

wyżej wymienionych zadań PKWK należą 

także: przyznawanie różnego rodzaju li-

cencji, nie tylko na dosiadanie w wyści-

gach koni, ale również na ich trenowanie 

oraz na pełnienie funkcji sędziego wyści-

gowego, a następnie rejestracja i publika-

cja stosownego wykazu tych osób, powo-

ływanie wszelkich koniecznych do odby-

cia się wyścigów komisji i nadzór nad ich 

orzecznictwem, powoływanie osób 

uprawnionych do pełnienia na torach 

funkcji dyżurnych lekarzy medycyny oraz 

weterynarii, współpraca z instytucjami 

naukowymi i organizowanie specjali-

stycznych szkoleń, zatwierdzanie planów 

gonitw i wyrażanie zgody na gonitwy do-

datkowe, opracowywanie materiałów sta-

tystycznych, wydawanie biuletynu czy 

wreszcie podnoszenie poziomu treningów 

koni i techniki jeździeckiej oraz promocja 

wyścigów konnych. Najważniejszym za-

daniem PKWK poza ustalaniem stosow-

nych regulacji prawnych wydaje się jed-

nak być  sprawowanie pieczy nad prze-

strzeganiem przepisów dotyczących wy-

ścigów konnych. O konieczności dokład-

nego nadzoru nad istniejącymi regulacja-

mi stanowi sam fakt, że naruszenia wystę-

pują wręcz nieustannie w tej dyscyplinie. 

Na przykład, 23 sierpnia 2015 roku po 

odbytych gonitwach na Torze Wyścigo-

wym Warszawa – Służewiec wydano aż 4 

orzeczenia Komisji Technicznej dotyczące 

naruszenia różnego rodzaju przepisów 

wyścigowych, nie tylko tych zawartych  

w regulaminach, ale także rozporządzeniu 

czy ustawie. Godny uwagi jest również 

fakt, że komisje te nie są zamknięte wy-

łącznie na regulacje stricte wyścigowe, ale 

zwracają też uwagę na przepisy innych 

regulacji, jak np. te zawarte w orzeczeniu 

nr 76
6
, w którym komisja, uzasadniając 

                                                           
6
 Pomimo że koń nie przyspieszał, jeździec inten-

sywnie uderzał go batem, co miało niekorzystny 

wpływ na jego zachowanie (http://torsluzewiec.pl/ 



stosowność kary wobec dżokeja, odnosi 

się nie tylko do regulaminu wyścigów 

konnych, ale również do ustawy o ochro-

nie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku.   

  Polski Klub Wyścigów Konnych 

posiada swoje organy, którymi są Prezes 

Klubu i Rada Klubu (od 15 do 25 człon-

ków). Ze względu na ustawowe powołanie 

obu organów wnioskować można, że to 

właśnie te organy zobowiązane są do wy-

konywania wyżej wymienionych zadań 

wspólnie, a zatem razem powinny dążyć 

do rozwoju i osiągania jak największych 

korzyści dla wyścigów konnych oraz kon-

trolować się wzajemnie w tych działa-

niach, aby nie dochodziło do nadużyć. 

Praktyka zdaje się być niestety inna. Rada 

nie posiada mocy odwołania Prezesa,  

a jedynie może ona skierować wniosek do 

ministra rolnictwa w tej sprawie, który do 

wniosku może się przychylić, ale oczywi-

ście nie musi. Nie wcześniej niż rok temu 

M. Szewczyk
7
 w swoim artykule dotyczą-

cym kompetencji Rady zauważył, że obec-

ny prezes Klubu traktuje Radę jedynie 

jako ciało opiniodawcze w stosunku do 

jego przedsięwzięć, działa sam i bez poro-

zumienia, a jej uchwały wykonuje (lub 

                                                                                   
wp-content/uploads/2015/08/Orzeczenie-KT-nr76- 

23.08.2015.pdf [dostęp: 23.08.2015 r.]. 

7
 Na podstawie: http://hij.com.pl/co-moze-a-czego-

nie-moze-rada-pkwk/ [dostęp: 23.08.2015 r.]. 

nie) według własnego uznania. Skład Ra-

dy ukazuje wyraźne dysproporcje pomię-

dzy liczebnością członków a wielkością 

środowisk, jakie są przez nich reprezen-

towane. Co więcej, aby znaleźć się na li-

ście, którą stowarzyszenie przedkłada mi-

nistrowi i aby zasiadać w Radzie, nie trze-

ba nawet do tego stowarzyszenia należeć. 

De facto Rada może jedynie doradzać  

i pomagać Prezesowi w realizacji zadań  

i wyznaczaniu kierunków działania. Już 

bliższa analiza art. 8 i 9 ustawy, które opi-

sują kompetencje obu organów, prowadzi 

do wniosku, że pomimo równorzędnego 

powoływania obu organów uprawnienia 

Rady są zdecydowanie bardziej – wydaje 

się, że zbyt wyraźnie - ograniczone w sto-

sunku do Prezesa, co oczywiście nie tłu-

maczy osłabienia pozycji Rady, jeśli cho-

dzi o wpływ na jego urząd. Skoro więc 

sama ustawa nie daje Radzie zbyt dużych 

możliwości,  nie stanowi chyba dużego 

zaskoczenia fakt, że praktyka, na którą 

zwykle wywierają określone wpływowe 

środowiska, jeszcze bardziej osłabia kom-

petencje Rady.   

  Ustawa  o wyścigach konnych na-

kazuje ponadto ministrowi właściwemu do 

spraw rolnictwa ustanowienie rozporzą-

dzenia, które samo w sobie jest swoistym 

regulaminem wyścigów konnych i szcze-

gółowo określa, co w tym regulaminie 



powinno się znaleźć. Są to kwestie niedo-

strzegalne dla przeciętnego widza, bez 

których jednak nie byłoby możliwości 

prawidłowego przeprowadzenia wyści-

gów. Chodzi m. in. o określenie ras do-

puszczonych do wyścigów, rodzajów go-

nitw, zasad rejestracji barw wyścigowych, 

możliwych przewinienia czy też nagro-

dów.  

  Pozostałe rozporządzenia wyma-

gane przez ustawę, a wydane przez mini-

stra, charakteryzują m. in. wymogi tech-

niczne torów, wysokość wnoszonych opłat 

za wpis do rejestru organizatorów wyści-

gów konnych czy też możliwości i wymo-

gi dotyczące uzyskiwania licencji na tre-

nowanie i powożenie koni, na pełnienie 

funkcji sędziego wyścigowego oraz po-

zwoleń na prowadzenie stajni wyścigo-

wych. Licencji takich po uiszczeniu od-

powiedniej opłaty udziela Prezes Klubu na 

podstawie danego rozporządzenia, sporzą-

dzonego według dokładnych wytycznych 

znajdujących się w ustawie. Katalog wy-

mogów jest bardzo szeroki, jednak do 

pracy z tak temperamentnymi zwierzęta-

mi, a w szczególności rasami wyścigo-

wymi, wiedza i doświadczenie są nie-

zbędne.  

  Opisując regulację prawną wyści-

gów konnych, warto poświęcić miejsce 

zagadnieniu odpowiedzialności dyscypli-

narnej ujętej w ustawie o wyścigach kon-

nych. Jak każdy sport, również wyścigi 

konne narażone są na próby nadużyć  

i zagrań niezgodnych z regułami czy 

samym duchem sportu. O takie zachowa-

nia szczególnie łatwo przy dyscyplinach, 

gdzie w grę wchodzą duże sumy pieniędzy 

lub wysokie tytuły i sława, a mała potycz-

ka oznacza klęskę. Wyścigi konne zdecy-

dowanie należą do tej grupy. Nierozłącz-

nie związany z nimi hazard, znaczny 

wzrost wartości zwycięskiego konia, pre-

stiż stajni czy nawet rozgłos zarówno dla 

jeźdźca, jak i trenera staje się niesamowitą 

pokusą dla tego ekskluzywnego środowi-

ska. Ustawodawca nie mógł zatem potrak-

tować tego zagadnienia milcząco. Odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej został po-

święcony cały rozdział czwarty. Czytamy 

w nim, że „kary dyscyplinarne mogą być 

orzekane w stosunku do osób wykonujących 

funkcje związane z wyścigami konnymi, 

które popełniły czyny stanowiące przewi-

nienia dyscyplinarne określone w regulami-

nie wyścigów konnych8. Jak różne mogą to 

być przewinienia, a zarazem jak bardzo zna-

czące dla wygranej w tej dyscyplinie są 

najmniejsze czynniki, wskazuje już sam 

katalog osób mogących zostać pociągnię-

tych do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

                                                           
8
 Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach 

konnych (Dz. U. Nr 11 poz. 86 z 2001 roku ze 

zm.). 



Są to kierownicy stajen, trenerzy, jeźdźcy, 

właściciele koni, sędziowie wyścigowi, dy-

żurni lekarze medycyny i dyżurni lekarze 

weterynarii (art. 23), tj. w zasadzie wszyst-

kie osoby mogące znajdować się w najbliż-

szym otoczeniu koni i jeźdźców, a więc  

w samym centrum wyścigu. Przy orzekaniu 

w sprawie tejże odpowiedzialności wpro-

wadzono model dwuinstancyjny – wspo-

mnianą już wcześniej komisją techniczną  

w pierwszej instancji oraz komisją odwo-

ławczą w drugiej instancji. W określonych 

wypadkach od orzeczenia komisji odwo-

ławczej przysługuje również odwołanie do 

właściwego pod względem miejsca położe-

nia toru sądu rejonowego. Oczywiście są to 

konsekwencje poniesione w przypadku na-

ruszenia regulaminu, niemające charakteru 

karnoprawnego. Jedyny przepis karny znaj-

dujący się w omawianej ustawie z dnia 18 

stycznia 2001 roku o wyścigach konnych 

dotyczy organizacji wyścigów konnych 

bez wymaganego wpisu  do rejestru, za co 

przewiduje się karę grzywny. Być może 

warto byłoby poszerzyć tę część, choć  

w niewielkim stopniu, na przykład o prze-

pisy związane z hazardem czy dopin-

giem
9
.  

   Podsumowując powyższe rozwa-

                                                           
9
 Szerzej na temat karnoprawnej regulacji wyści-

gów konnych w Polsce: M. Leciak, O karnopraw-

nej regulacji wyścigów konnych w Polsce, Woj-

skowy Przegląd Prawniczy 2013, nr 3. 

żania, zauważyć można, że w Polsce pra-

wo wyścigowe nie doczekało się jeszcze  

znacząco rozbudowanej regulacji. Głów-

nym dokumentem, na którym można ba-

zować, chcąc poznać funkcjonowanie tego 

specyficznego środowiska od strony 

prawnej, jest przytaczana wielokrotnie 

ustawa z dnia 18 stycznia 2001 roku  

o wyścigach konnych. Wydane rozporzą-

dzenia to jedynie uszczegółowienie 

wspomnianej ustawy, którego analiza po-

maga w lepszym zrozumieniu funkcjono-

wania określonych wcześniej przepisów 

ustawowych oraz w poznaniu szczegóło-

wych zasad rządzących tą dyscypliną. Nie 

stanowią one jednak niczego nowego 

względem ustawy i nie pomagają roz-

strzygnąć spraw nie ujętych w niej, gdyż 

nie w tym celu zostały one wydane i nie 

posiadają mocy stanowienia nowych prze-

pisów. Wydaje się, że obecnie obowiązu-

jąca ustawa wymaga nowelizacji, która 

uwzględniłaby coraz większą rolę, jaką 

wyścigi konne odgrywają we współcze-

snej rzeczywistości. Jest to bowiem dys-

cyplina, która ma na świecie ogromne 

znaczenie nie tylko jako popularny i lu-

biany sport, ale również polityczne, spo-

łeczne, a przede wszystkim gospodarcze. 

Stanowi istotną szansę rozwoju, którą Pol-

ska powinna bez wahania wykorzystać. 

Wydaje się, że zmiany obecnej regulacji 



dotyczącej wyścigów konnych objąć po-

winny przede wszystkim problemy zwią-

zane z finansami, hazardem, korupcją, 

niesportowym wspomaganiem koni czy 

też z handlem końmi przeznaczonymi do 

wyścigów. Konsekwencje wyłącznie dys-

cyplinarne mogą nie wywierać odpowied-

niego nacisku i prowadzić do nadużyć. 

„Współczesne wyścigi konne są zjawi-

skiem o charakterze globalnym posiadają-

cym swój wymiar lokalny i regionalny. 

Oddziałują nie tylko na system hodowlany 

i sportowy, ale także mają swój wkład  

w obszarach społecznych czy finanso-

wych, kreując, wraz z innymi elementami 

hippicznymi, system międzynarodowego 

przemysłu końskiego
10

”. Być może warto 

byłoby także wziąć przykład z regulacji 

wyścigowych innych państw, w tradycji 

których sport ten jest silnie zakorzeniony  

i bardziej rozwinięty aniżeli w Polsce. 

Nasza obecna regulacja, choć słusznie 

ustanowiona jako odrębna od regulacji 

innych dziedzin sportu, wkrótce może 

okazać się zupełnie niewystarczająca. Być 

może optymalnym rozwiązaniem byłoby 

zawiązanie swego rodzaju współpracy 

pomiędzy organizatorami wyścigów kon-

nych w innych krajach a organizatorami 

polskimi w celu osiągnięcia idealnego  

                                                           
10

 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/195350/ 

2/ 2011_4_19.pdf [dostęp: 19.08.2015 r.]. 

modelu regulacji wyścigowej, który, 

przedłożony ustawodawcy, mógłby być 

bazą dla przyszłej nowelizacji ustawy. 

  

 

 

 



 Zasady finansowania klubów sportowych z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego 

 

 

inansowanie klubu sportowego  

z budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego to temat, który 

bardzo często omawiany jest przez media, 

głównie w odniesieniu do lig piłkarskich. 

Dla niektórych klubów pomoc materialna 

ze strony magistratur miast jest jedynym 

sposobem na dopięcie budżetu i otrzyma-

nie licencji na grę. Kluby sportowe, we-

dług samorządów je wspierających, są 

ważnymi podmiotami w świadomości 

mieszkańców danych gmin i dlatego 

otrzymują środki na swoją działalność. 

Coraz częściej słyszy się jednak głosy 

oburzenia, że dany podmiot sportowy 

otrzymał kilka milionów złotych z budże-

tu gminy. Dotacje celowe, w przypadku 

braku prywatnych inwestorów, są jednym 

z głównych źródeł dochodów klubów 

sportowych i przeznaczane są na wszyst-

kie bieżące potrzeby takie jak zakup 

sprzętu sportowego, poprawa infrastruktu-

ry stadionowej, organizacja zawodów 

sportowych czy wynagrodzenia dla za-

wodników w postaci stypendiów sporto-

wych. Zasady finansowania klubów spor-

towych zmieniły się w październiku 2010 

roku, kiedy  weszła w życie ustawa o spo-

rcie z dn. 25.06.2010 r. Wprowadzone  

 

zmiany przyczyniły się do rozszerzenia 

możliwości finansowania klubów sporto-

wych i znacząco polepszyły ich sytuację. 

Obecnie gminy, powiaty i województwa, 

według większości Regionalnych Izb Ob-

rachunkowych, mogą przyznawać dotacje 

klubom sportowym zarówno na podstawie 

wspomnianej ustawy, a także na podsta-

wie ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie. Odniesienie do zadań publicznych 

związanych z rozwojem kultury fizycznej 

znaleźć można także w art. 68 ust. 5 Kon-

stytucji RP, który stanowi, że „władze 

publiczne popierają rozwój kultury fi-

zycznej, zwłaszcza wśród dzieci i mło-

dzieży”.  

  Problem przekazywania pieniędzy 

na kluby sportowe szeroko omawiany jest 

w odniesieniu do tych podmiotów, które 

występują na najwyższym szczeblu roz-

grywkowym, jednak w istocie pieniądze  

z miejskiej kasy potrzebne są głównie 

mniejszym klubom, które bez dotacji nie 

mogłyby funkcjonować, gdyż nie mają  

innych sponsorów. Aby dobrze zrozumieć 

zasady funkcjonowania klubów sporto-

wych, należy dowiedzieć się na jakiej za-

sadzie podmioty te otrzymują dotację  

F 



z budżetów jednostek samorządu teryto-

rialnego. Finanse i sport są zatem elemen-

tami nierozłącznymi i tylko wspólne poj-

mowanie obu tych dziedzin może dać naj-

szerszy, najbardziej szczegółowy obraz 

funkcjonowania klubów sportowych.  

 Jak już wspomniano, finansowanie 

klubów sportowych z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego możliwe jest 

zarówno na podstawie ustawy o sporcie  

z 2010 roku, a także ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie  

z 2003 roku.  Do swobodnej decyzji samo-

rządów należy wybranie ustawy, na pod-

stawie której zostanie przyznana dotacja. 

Wydaje się, iż wprowadzenie swoistego 

dualizmu przez ustawodawcę miało na 

celu polepszenie sytuacji klubów sporto-

wych poprzez zwiększenie liczby zadań, 

na które mogą być przeznaczone fundu-

sze. W kontekście pomocy materialnej dla 

klubów zastosowanie mają artykuły 27  

i 28
1
 ustawy o sporcie. Co istotne, w prze-

                                                 
1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(Dz. U. 2010, nr 127, poz. 857): 

Art. 27. 1. Tworzenie warunków, w tym organiza-

cyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi 

zadanie własne jednostek samorządu terytorialne-

go.  

2. Organ stanowiący jednostki samorządu teryto-

rialnego może określić, w drodze uchwały, warun-

ki i tryb finansowania zadania własnego, o którym 

mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publicz-

ny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza 

osiągnąć.  

3. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień jedno-

stek samorządu terytorialnego do wspierania kultu-

ry fizycznej na podstawie przepisów odrębnych.  

pisie wprost wyartykułowane jest, że 

wspieranie rozwoju sportu zaliczone jest 

do zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego. Rodzi się więc pytanie, 

jakie odniesienie ma ten przepis do  

tzw. ustaw samorządowych (np. ustawy  

o samorządzie gminnym) oraz ustawy  

o działalności pożytku publicznego. Arty-

kuł 7 u. s. g.
2
 w katalogu zadań własnych 

gminy wskazuje sprawy kultury fizycznej, 

które zawarte są w obecnej definicji legal-

                                                                      
Art. 28. 1. Klub sportowy, działający na obszarze 

danej jednostki samorządu terytorialnego, niedzia-

łający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać 

dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastoso-

waniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, z późn. zm.3) ) w zakresie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych do sekto-

ra finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku.  

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć 

realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 

27 ust. 2, i może być przeznaczona w szczególno-

ści na:  

1) realizację programów szkolenia sportowego,  

2) zakup sprzętu sportowego,  

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów 

sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,  

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów spor-

towych dla celów szkolenia sportowego, 

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wyna-

grodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to 

na poprawę warunków uprawiania sportu przez 

członków klubu sportowego, który otrzyma dota-

cję, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej 

do działalności sportowej prowadzonej przez ten 

klub. 
2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95): 

Art. 7. 1.  Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

(…) 

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych;  



nej tego pojęcia, zawartej w ustawie  

o sporcie
3
. Zadania własne jednostki sa-

morządu terytorialnego (gmina, powiat 

oraz województwo) realizują na własną 

odpowiedzialność oraz pokrywają je  

z własnych dochodów. Jak trafnie zauwa-

ża się w literaturze, poprzez realizację 

zadania własnego rozumieć należy nie 

tylko jego finansowanie, ale także tworze-

nie warunków organizacyjnych sprzyjają-

cych rozwojowi sportu, jak np. zawieranie 

umów, na podstawie których zostaje udo-

stępniona infrastruktura (stadiony, hale 

itp.)
4
. Z ustępu drugiego przytoczonego 

artykułu wynika, że warunki i tryb finan-

sowania zadania własnego przez organ 

stanowiący jednostki samorządu teryto-

rialnego może być określony w drodze 

uchwały. Wprowadza to pewien luz decy-

zyjny, aczkolwiek wydaje się, że jednostki 

samorządu terytorialnego zawsze powinny 

określać wspomniane zasady właśnie  

poprzez uchwały. Mankamentem ustawy 

jest to, że ustawodawca w jasny sposób 

nie sformułował, co należy rozumieć pod 

pojęciem „cel publiczny z zakresu sportu” 

- wydaje się, że jest to np. poprawa wa-

                                                 
3 Art. 2. 1. Sportem są wszelkie formy aktywności 

fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub 

zorganizowane wpływają na wypracowanie lub 

poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, 

rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 

wyników sportowych na wszelkich poziomach. 
4 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcie-

szak, Ustawa o Sporcie, Komentarz, Warszawa 

2011, s. 344 – 345. 

runków uprawiania sportu, czy też zwięk-

szenie możliwości dostępu do sportu. 

Niemniej jest to pojęcie nieostre i w usta-

wie o sporcie powinna zostać sformuło-

wana jego definicja. Przyjęto zasadę, że 

gminy same mogą dokonywać wykładni 

tego pojęcia. Według uchwały Rady Gmi-

ny Człuchów za cel publiczny z zakresu 

wspierania sportu rozumie się „upo-

wszechnianie kultury fizycznej poprzez 

wspieranie rozwoju sportu, wychowania 

fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz 

innych form zorganizowanych i niezorga-

nizowanych aktywności fizycznej, które 

przez uczestnictwo doraźne lub zorgani-

zowane wpływają na wypracowanie lub 

poprawienie kondycji fizyczne i psychicz-

nej, rozwój stosunków społecznych lub 

osiągnięcie wyników sportowych na 

wszelkich poziomach
5
”. Ustęp 3 artykułu 

27 stanowi, że przytoczonych przepisów 

nie można traktować jako lex specialis  

w stosunku do innych ustaw. Przepisy 

artykułu 28 stanowią, że klub sportowy 

może otrzymać dotację celową
6
 z budżetu 

                                                 
5 Uchwała nr LVII/403/10 Rady Gminy Człuchów 

z dnia 10 listopada 2010 roku (dostępna w interne-

cie: http://www.gdansk.uw.gov.pl/du/2011/Nr_03_ 

z_dnia_11.01.2011r..pdf) [dostęp: 1.08.2015 r.]. 
6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240):  

Art. 127. 1. Dotacje celowe są to środki przezna-

czone na:  

1) finansowanie lub dofinansowanie:  

a) zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostkom samorządu 

terytorialnego ustawami,  



jednostki samorządu terytorialnego. Waż-

ne jest to, by beneficjent dotacji działał na 

obszarze danej jednostki samorządu tery-

torialnego. W art. 28 ust. 1 ustawy o spo-

rcie zostało wskazane wprost, że udziela-

nie dotacji następuje z zastosowaniem 

przepisów ustawy o finansach publicznych 

w zakresie udzielania dotacji celowych dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora fi-

nansów publicznych i niedziałających  

w celu osiągnięcia zysku. W szczególno-

ści zastosowanie znajdzie tu zatem  

art. 221 ustawy o finansach publicznych
7
 

                                                                      
b) ustawowo określonych zadań, w tym zadań  

z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizo-

wanych przez jednostki inne niż jednostki samo-

rządu terytorialnego 

c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 

d) zadań agencji wykonawczych, o których mowa 

w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b 

e) zadań zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym 

f) kosztów realizacji inwestycji; 
7 Ibidem, art. 221. 

1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki sa-

morządu terytorialnego dotacje celowe na cele 

publiczne, związane z realizacją zadań tej jednost-

ki, a także na dofinansowanie inwestycji związa-

nych z realizacją tych zadań. 

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych za-

dań niż określone w tej ustawie – na podstawie 

umowy jednostki samorządu terytorialnego z pod-

miotem, o którym mowa w ust. 1.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna okre-

ślać:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki 

dotacja została przyznana, i termin jego wykona-

nia;  

stanowiący, że podstawą udzielanej dota-

cji jest umowa zawarta przez jednostkę 

samorządu terytorialnego z jej beneficjen-

tem
8
. Zakaz działania w celu osiągnięcia 

zysku łączy się z tym, aby zyski z prowa-

dzonej działalności nie były dystrybuowa-

ne między członków organizacji lub jej 

założycieli i pracowników
9
. Nie zabrania 

to oczywiście klubom prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej polegającej np.  

na sprzedawaniu pamiątek klubowych czy 

też biletów na spotkania - zysk musi być 

jednak przeznaczony na działalność statu-

tową. W przytoczonym przepisie następu-

je odwołanie do ustawy o finansach pu-

blicznych, co wyraźnie wskazuje, że przy 

udzielaniu dotacji należy zastosować nor-

my prawne w niej zawarte. W ustępie 2 

wylicza się przykładowe wydatki, na które 

                                                                      
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wyko-

nującemu zadanie i tryb płatności;  

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 

dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;  

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;  

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, 

nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone  

w niniejszym dziale.  

4. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne 

zadania niż określone w ustawie, o której mowa  

w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontro-

li wykonywania zleconego zadania określa,  

w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, mając na uwadze za-

pewnienie jawności postępowania o udzielenie 

dotacji i jej rozliczenia. 
8 M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcie-

szak, op. cit., s.350 – 351. 
9 J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, 

Warszawa 2008, s. 37. 



mogą być przeznaczone środki finansowe 

otrzymane z jednostki samorządu teryto-

rialnego. Nie jest to katalog zamknięty, 

ważne jest jednak, aby zachowany został 

wyznaczony przez ustawodawcę cel,  

a więc poprawa warunków uprawiania 

sportu przez członków klubu sportowego, 

który otrzyma dotację lub zwiększenie 

dostępności społeczności lokalnej do dzia-

łalności sportowej prowadzonej przez ten 

klub. 

 Finansowanie klubów sportowych 

jest także możliwe na podstawie ustawy  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie z 24.04.2003 roku.  

Z art. 4 wynika, że za zadania publiczne 

prowadzone przez organizacje pozarzą-

dowe uważa się wspieranie i upowszech-

nianie kultury fizycznej
10

. Organ stano-

wiący j. s. t. uchwala do dnia 30 listopada 

roku poprzedzającego okres obowiązywa-

nia roczny program współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w ustawie
11

. Program ten 

                                                 
10 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie: 

Art. 2.    

2. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabi-

litacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. 
11 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Art. 3 

3. Działalność pożytku publicznego może być 

prowadzona także przez: 

 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działa-

jące na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

zawiera między innymi cel główny i cele 

szczegółowe programu, zasady współpra-

cy, formy współpracy czy też sposób re-

alizacji programu. Organy administracji 

publicznej wspierają realizację zadań pu-

blicznych oraz powierzają zadania pu-

bliczne po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert.  

 Konkursy takie zostały ogłoszone 

m. in. w Gminie Toruń, gdzie łącznie  

na 2015 rok do rozdysponowania dla klu-

bów sportowych była kwota 6.400.000 zł. 

W zakresie realizacji zadań związanych  

z rozwojem sportu dzieci i młodzieży be-

neficjentami zostało prawie 60 klubów 

sportowych, którym przyznano łącznie 

kwotę 3.049.955 zł. Jak można więc za-

uważyć, Toruń jest miastem, który zna-

cząco wspiera krzewienie kultury fizycz-

nej wśród dzieci i młodzieży. Na rozwój 

sportu wyczynowego na najwyższym po-

ziomie w kategorii senior w 2015 roku 

przeznaczono 3.000.000 zł (o pół miliona 

                                                                      
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statu-

towe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorial-

nego 

3) spółdzielnie socjalne 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu 

osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość do-

chodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.  

 



mniej niż w roku poprzednim). Rozdziele-

nie pieniędzy klubom sportowym z naj-

wyższych klas rozgrywkowych wzbudza 

zawsze największe zainteresowanie. Naj-

więcej, bo 400.000 zł, otrzymała spółka 

Twarde Pierniki S.A. Ogólnie dotacje 

otrzymało 18 klubów sportowych na 

łączną kwotę 2.870.000 zł. Zorganizowa-

no także konkurs na wykonanie zadań  

w zakresie organizacji i udziału w impre-

zach sportowych o randze międzynarodo-

wej lub ogólnopolskiej - na to zadania 

łącznie beneficjenci otrzymali 312.000 

zł
12

. 

 Zdecydowanie najwięcej pieniędzy 

samorządy przeznaczają na finansowanie 

klubów piłkarskich, szczególnie tych wy-

stępujących w najwyższej klasie rozgryw-

kowej. W ostatnim czasie bardzo często 

poruszano sprawę Korony Kielce, której 

groziło widmo bankructwa. Na początku 

stycznia 2015 roku klub, który jest wła-

snością miasta, otrzymał dofinansowanie 

w kwocie 7.800.000 zł, jednak nawet tak 

znacząca kwota nie wystarczyła i przed 

startem sezonu 2015/2016 radni zdecydo-

wali się przyznać klubowi kolejne 

2.800.000 zł, aby zespół mógł przystąpić 

do rozgrywek. Wydaje się, że do sytuacji, 

która miała miejsce w Kielcach, nie moż-

na było dopuścić. Wsparcie finansowe 

                                                 
12 Dane dostępne w internecie (http://bip.torun.pl/ 

ogloszenia_pmt.php?FDSrt=&FDStp=&FTyt=&D 

iedzNr=17&FR=0&FTr=&arch=&Naw=ogloszenia_

pmt&SZUKAJ=SZUKAJ) [dostęp: 28.07.2015 r.]. 

jednostek samorządu terytorialnego nie 

powinno stanowić większości budżetu 

klubu, a jedynie w niewielkiej części 

wspierać jego funkcjonowanie. Na dzia-

łalność klubów sportowych bardzo duże 

środki finansowe przeznaczają także ma-

gistratury we Wrocławiu, Zabrzu oraz 

Gliwicach. Dla kontrastu należy wspo-

mnieć o takich klubach, jak Lech Poznań, 

Legia Warszawa, Wisła Kraków, Cracovia 

Kraków czy też Górnik Łęczna, których 

piłkarskie drużyny seniorów na rok 2015 

nie otrzymały żadnego dofinansowania  

z miejskich budżetów.  

 Wiele wątpliwości powstających 

przy analizowaniu przepisów dotyczących 

finansowania klubów sportowych z budże-

tu j. s. t. wyjaśnia praktyka ich stosowa-

nia. Należy podkreślić, że generalnie 

wszystkie RIO dopuszczają możliwość 

podejmowania przez organy stanowiące  

j. s. t. uchwał o dotacjach dla klubów 

sportowych opartych na przepisach art. 27 

ust. 2 w zw. z art. 28 ustawy o sporcie  

i art. 221 ust. 4 ustawy o finansach pu-

blicznych. Doskonałym przykładem jed-

nego z pierwszych odmiennych rozstrzy-

gnięć dotyczących wspierania sportu na 

gruncie nowej ustawy o sporcie, była 

uchwała Kolegium RIO w Lublinie
13

 

                                                 
13 Uchwała nr 21/2011 Kolegium RIO w Lublinie  

z 8.02.2011 r., LEX nr 726584. 



stwierdzająca nieważność uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski
14

. 

 Regionalna Izba Obrachunkowa 

uznała, że jeżeli materia wspierania spor-

towych klubów uregulowana została  

w ustawie o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie, będącej prawem 

powszechnie obowiązującym, to badana 

uchwała jest niepotrzebna i nie może  

w odmienny sposób regulować trybu fi-

nansowania zadania zawartego w katalogu 

zadań z zakresu działalności pożytku pu-

blicznego, którym jest wspieranie i upo-

wszechnianie kultury fizycznej. Należy 

zgodzić się z uzasadnieniem omawianej 

uchwały RIO w Lublinie, że wspieranie 

działalności sportowej, w tym udziału 

klubu sportowego w rozgrywkach ligo-

wych, może być finansowane na gruncie 

ustawy o działalności pożytku publiczne-

go. Tak też dzieje się obecnie w znaczącej 

większości przypadków. Błędnie argu-

mentował więc Burmistrz Tomaszowa 

Lubelskiego w swoim stanowisku skiero-

wanym do RIO, że ustawa o działalności 

pożytku publicznego nie obejmuje bezpo-

średnio działalności klubów z tytułu 

                                                 
14 Uchwała nr V/11/2010 Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z 29.12.2010 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie rozwoju 

sportu z powodu istotnego przekroczenia delegacji 

ustawowej wynikającej z art. 27 ust. 2 ustawy  

o sporcie (dostępna w internecie: http://tomaszow-

lubelski.pl/pm/V_11_2010/akt.pdf) [dostęp: 1.08. 

2015 r.]. 

udziału w rozgrywkach ligowych
15

. Trud-

no natomiast zgodzić się również ze zda-

niem RIO w Lublinie, że uchwała organu 

stanowiącego j. s. t. podjęta w trybie art. 

27 ust. 2 ustawy o sporcie, mogła doty-

czyć tylko innych podmiotów niż określo-

nych w art. 221 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, a więc klubów sportowych 

działających w formie spółdzielni czy 

spółek akcyjnych nastawionych na zysk
16

. 

W takiej sytuacji zrodziłoby się pytanie  

o celowość wprowadzenia ich przez usta-

wodawcę, ponieważ bezzasadne wydaje 

się, aby ustawodawca chciał poprzez 

przepisy ustawy o sporcie umożliwić dzia-

łanie tylko takim podmiotom, które sta-

nowią mniejszość wśród prawnych form 

funkcjonujących aktualnie klubów spor-

towych. Wydaje się, że wnioski wycią-

gnięte przez RIO Lublinie są błędne, po-

nieważ analiza całej regulacji w tej mate-

rii, prowadzi do konkluzji, że ustawa  

o sporcie wraz z uchwałą organu stano-

wiącego j. s. t. wydaną na jej podstawie 

może stanowić odrębną podstawę prawną 

do przyznania klubom sportowym dotacji, 

w ramach stwarzania warunków sprzyja-

jących rozwojowi sportu na terenie danej 

j. s t. Ustawodawca celowo wskazał w art. 

                                                 
15http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/prze 

pisy-zezwalajace-samorzadom-na-fina nsowanie-

klubow-sportowych-powinny-byc-zmienione/print 

[dostęp z dnia 17.07.2015 r.]. 
16 Szerzej: W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komen-

tarz, Warszawa 2011, s. 234. 



28 ust. 3 ustawy o sporcie, że omawiane 

przepisy nie naruszają uprawnień j. s. t. do 

wspierania kultury fizycznej na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym ustawy  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Tak więc to, czy poprze-

stać na przyznawaniu dotacji na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publiczne-

go czy skorzystać z nowej możliwości, 

powinno należeć do decyzji j. s. t.  

 Nietrudno zauważyć, że finanso-

wanie klubów sportowych z budżetu jed-

nostek samorządu terytorialnego to zagad-

nienie, które nierzadko staje się tematem 

debaty publicznej. Jak zostało już wcze-

śniej wspomniane, w intencji ustawodaw-

cy było stworzenie dwóch prawnych moż-

liwości wspierania sportu, jednej – na 

gruncie ustawy o sporcie oraz drugiej – na 

podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Niestety nie 

wszędzie jest to przestrzegane, z tego też 

powodu na obszarze województwa lubel-

skiego tamtejsze j. s. t. udzielają klubom 

sportowym dotacji wyłącznie w drodze 

zastosowania przepisów ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie. Nowelizacja ustawy o sporcie, podpi-

sana przez prezydenta RP w sierpniu  

2015 r.,  zakończy rozbieżności dotyczące 

kwestii podstawy prawnej dla finansowa-

nia klubów sportowych z budżetu j. s. t., 

gdyż w art. 28 ust. 1 zostanie wprost 

wskazane, że mogą one otrzymywać dota-

cję celową z budżetu JST na podstawie  

uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 2 

ustawy o sporcie
17

.  

 

 

                                                 
17 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie 

ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (tekst ustawy przekazany do Se-

natu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu): 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) wprowadza 

się następujące zmiany: 

7) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Klub 

sportowy, działający na obszarze danej jednostki 

samorządu terytorialnego, niedziałający w celu 

osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację ce-

lową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały, 

o której mowa w art. 27 ust. 2, z zastosowaniem 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885, z późn. zm.2) ) w zakresie udzielania dotacji 

celowych dla podmiotów niezaliczanych do sekto-

ra finansów publicznych i niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku”. 

 



Jak założyć klub sportowy?

  

 

ielu chłopców marzy, aby 

grać w piłkę nożną w któ-             

rymś z największych klu-

bów na świecie. Inni wolą natomiast 

założyć swoją własną drużynę, nadać jej 

barwy, herb i budować sukces od podstaw, 

napisać nową historię. Ci, którym nie 

udało się zrobić profesjonalnej kariery, 

zakładają drużyny sportowe bądź dołą-

czają do już istniejących, by z nimi brać 

udział w różnych turniejach i ligach ama-

torskich. Czy realizacja marzeń o włas-

nym klubie jest rzeczywiście tak odległa? 

Warto przeanalizować, jakie są różnice             

z prawno - organizacyjnego punktu widze-

nia między amatorską drużyną a profe-

sjonalnym klubem.  

 Wiele wątpliwości w kwestii 

zorganizowania klubu sportowego roz-

strzyga art. 3. ust. 2. ustawy o sporcie 

(dalej jako: u. s.). Jego treść wydaje się 

przesądzać o dalszej treści niniejszych 

rozważań. Wspomniany przepis stanowi 

bowiem, że klub sportowy jest osobą 

prawną. Pozwala to zawęzić możliwości 

zorganizowania klubu sportowego do 

następujących form: spółki akcyjnej, spół-

ki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółdzielni, fundacji oraz stowarzyszenia. 

Osoba prawna przyjmuje bowiem jedną                                                         

 

 

z tych właśnie form prawno – organizacyj- 

nych. Warto wspomnieć w tym miejscu,          

że mimo tego, iż kluby sportowe mają 

osobowość prawną, próżno szukać wielu  

z nich w KRS. I nie oznacza to bynajmniej 

działania niezgodnego z prawem. Artykuł 

4. u. s. przewiduje bowiem w niektórych 

przypadkach możliwość odstąpienia od 

wymogu rejestracji klubu w rejestrze.  

 Z punktu widzenia dalszych 

wywodów, ważna będzie odpowiedź na 

pytanie, czy klub sportowy prowadzi 

działalność gospodarczą. Będzie to istotne 

przede wszystkim z perspektywy spół-

dzielni, które jako podmioty prawa obliga-

toryjnie prowadzą działalność gospo-

darczą, oraz mniejszych klubów sporto-

wych, dla których prowadzenie działal-

ności gospodarczej oznaczałoby dodatko-

we wydatki, ciężaru których mogłyby nie 

podźwignąć. Konieczna jest w tym miej-

scu wzmianka o tym, że sam ustawodawca 

odpowiada negatywnie na pytanie, czy 

działalność klubów sportowych zawsze 

będzie jednocześnie działalnością gospo-

darczą. Art. 4. ust. 7. u. s. przewiduje 

bowiem, że w przypadku klubów sporto-

wych działających w formie stowa-

rzyszeń, których statuty nie przewidują 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

W 



stosuje się odpowiednie przepisy ułatwia-

jące uzyskanie przez takie kluby osobo-

wości prawnej. Takie stowarzyszenia nie 

podlegają obowiązkowi rejestracji, a mu-

szą jedynie zostać wpisane do Ewidencji 

Klubów Sportowych prowadzonej przez 

starostę właściwego ze względu na 

siedzibę klubu. Problem pojawia się 

wtedy, kiedy trzeba określić na czym 

polega działalność gospodarcza prowa-

dzona przez klub sportowy, czyli czym 

musiałaby zajmować się spółdzielnia, aby 

uczynić zadość obowiązkowi prowadzenia 

takiej działalności oraz kiedy działalność 

klubu sportowego nabiera już charakteru 

działalności gospodarczej, co uzasadniało-

by konieczność normalnej rejestracji           

w rejestrze przedsiębiorców. Warto też 

zastanowić się, czy takie uregulowanie 

dokonane przez ustawodawcę jest słuszne, 

tj. czy na pewno działalność klubów 

sportowych nie zawsze jest działalnością 

gospodarczą. 

 Art. 2. ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej wskazuje, że 

działalnością gospodarczą jest działalność 

zarobkowa, zorganizowana i wykonywana 

w sposób ciągły. Omawiany przepis 

zawiera także katalog działań określanych 

jako działalność gospodarcza. Pomijając 

kwestię, czy jest to katalog zamknięty czy 

jedynie przykładowe wyliczenie, warto 

zauważyć, że poza kryterium zarobko-

wym, nic nie powinno wzbudzać więk-

szych wątpliwości. Jest oczywiste,  że klu-

by piłkarskie działają w sposób zorga-

nizowany i ciągły, jednak odpowiedź na 

pytanie, czy są nastawione na osiąganie 

zysku, nie jest już taka łatwa.  

 Wielkie kluby - takie jak Real 

Madryt czy londyńska Chelsea - chcą 

zarabiać. Nie trzeba o tym nikogo przeko-

nywać także w przypadku klubów wiel-

kich jak na warunki krajowe - Lecha Poz-

nań czy stołecznej Legii. Nie do końca 

jednak jasne jest, czy można powiedzieć, 

że na osiąganie zysku nastawiony jest        

– dla przykładu – V - ligowy LZS Kujawy 

Markowice. Został on wpisany w upro-

szczonym trybie do EKS, co wskazy-

wałoby na to, że klub ten nie działa           

w celach zarobkowych. A czy działalność 

gospodarczą prowadzi I - ligowa Olimpia 

Grudziądz? Co prawda figuruje w KRS, 

ale tylko w rejestrze stowarzyszeń. Tym-

czasem zarówno LZS, jak i Olimpia doko-

nują wymiany zawodników - jednych 

sprzedają, innych kupują, a ponadto 

grudziądzki klub prowadzi sprzedaż bile-

tów na swoje mecze. Ich cena na rundę 

wiosenną sezonu 2014/2015 wynosiła od 

5 zł do 200 zł. Należy zastanowić się, czy 

to już nie oznacza działalności zarob-

kowej, tj. nastawionej na osiąganie 

dochodu, a tym samym działalności gos-

podarczej. Wydaje się, że otrzymywanie 

dotacji z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego nie znamionuje jeszcze na-



stawienia na osiąganie zysków przez klub 

sportowy. Osiąganie dochodu z tytułu 

sprzedaży biletów z całą pewnością służy 

natomiast realizacji celu zarobienia pienię-

dzy poprzez odpłatne świadczenie usług, 

w tym przypadku sprzedaży biletów na 

widowisko sportowe, którego dany klub 

jest aktywnym uczestnikiem i - co waż-

niejsze - organizatorem. Niejasności poja-

wiają się jeszcze w przypadku zawarcia 

umowy sponsoringu oraz transferu zawod-

ników. Sponsoring ma tu oznaczać taką 

umowę, w której klub udostępnia powierz-

chnię reklamową na strojach swoich za-

wodników, wokół płyty boiska, etc. w za-

mian za korzyści finansowe. Nie chodzi 

więc o darowiznę na rzecz klubu, ani jego 

dofinansowanie z pieniędzy publicznych. 

Taką umowę sponsorską należałoby po-

traktować jako działalność zarobkową. 

Wszak klub działa w celu zarobkowym, 

promując produkty czy usługi sponsora. 

Odpłatnie świadczy usługi polegające na 

wynajęciu powierzchni reklamowej. 

Sprzedaż zawodników, bez względu na to, 

czy z zyskiem czy ze stratą (w porów-

naniu do kwoty, jaką klub musiał zapłacić, 

kiedy kupował gracza) również winna 

zostać zakwalifikowana jako działalność 

zarobkowa. W momencie sprzedaży za-

wodnika klub nastawiony jest przecież na 

osiągnięcie zysku. Nie inaczej jest w przy-

padku kupna zawodnika. Trudno sobie 

wyobrazić, by klub nabywał zawodnika, 

nie licząc na żadne korzyści z tytułu 

transferu. A te może uzyskać poprzez 

podniesienie poziomu gry, co może wią-

zać się z większą zdolnością do pozys-

kania sponsora, czy też ze zwiększeniem 

oglądalności swoich meczów, a tym sa-

mym podwyższeniem dochodów z tytułu 

sprzedanych biletów, jak również poprzez 

późniejszą sprzedaż z zyskiem uprzednio 

sprowadzonego zawodnika.  

 Wydaje się, że tak zakreślone ramy 

działalności gospodarczej mogłyby objąć 

sporą część klubów obecnie wpisanych do 

Ewidencji Klubów Sportowych lub do 

rejestru stowarzyszeń. Oczywiście wyżej 

przedstawione rozwiązania nie są jedyny-

mi możliwymi i z całą pewnością słusz-

nymi. Doktryna nie wypracowała jasno 

określonego stanowiska względem przed-

stawionych wcześniej problemów.  

 Warto przyjrzeć się orzecznictwu 

w zakresie, w jakim wskazuje ono na to, 

co jest działalnością gospodarczą prowa-

dzoną przez kluby sportowe. Wyrok WSA 

w Bydgoszczy z dnia 30 V 2012 r.
1
 

wskazuje, że „świadczenie usług w zakre-

sie działalności sportowej (...) mieści               

w sobie prowadzenie aktywności gospo-

darczej, która nastawiona jest na uzy-

skiwanie zysków z organizowania imprez 

sportowych (np. meczów) lub tworzenia 

                                                 
1 Sygn. akt: I SA/Bd 329/12 (publ.: http://orzecze-

nia.nsa.gov.pl/doc/D4ECF6F8AB) [dostęp: 1.08. 

2015 r.]. 



warunków koniecznych do ich prze-

prowadzenia (np. transfer zawodników do 

drużyn sportowych)”. We wskazanym 

wyroku WSA stwierdza jeszcze, że „na 

podkreślenie (...) zasługuje fakt, że w Oce-

nie NSA (...) działalność sportowa to pro-

wadzenie aktywności gospodarczej, w ra-

mach której mieści się tworzenie 

warunków do przeprowadzania, m.in. 

meczów, w tym transfer zawodników do 

drużyn sportowych”, powołując się w tym 

miejscu na dwa wyroki NSA z dnia 15 XII 

2010 r.
2
. W pierwszym z nich na uwagę 

zasługuje jeszcze zdanie: „W rozpozna-

wanej sprawie (...) uczestniczył w aktyw-

ności gospodarczej mającej na celu zyski             

z tworzenia warunków do przeprowa-

dzenia imprez sportowych (transfer za-

wodnika) oraz maksymalizację zysków           

z prowadzenia biznesu sportowego (od-

płatne wykorzystanie wizerunku zawod-

nika)”. Kwestię umowy o sponsoring       

w kontekście działalności gospodarczej 

rozstrzyga wyrok WSA w Krakowie          

z dnia 29 V 2015 r.
3
. Stwierdza się            

w nim, że „treść tej umowy, na mocy 

której LKS "A" zobowiązało się, że         

w okresie od dnia 4 listopada 2011 r. do 

                                                 
2
 Sygn. akt.: II FSK 1454/09 (publ. http://orzecze-

nia.nsa.gov.pl/doc/B5AF4D042C) oraz II FSK 14 

55/09 (publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5E2C 

D66861)  [dostęp: 1.08.2015 r.]. 
3
 Sygn. akt.: III SA/Kr 513/14 (publ. http://orzecze-

nia.nsa.gov.pl/doc/D08E2D79E5) [dostęp: 1.08. 2015 

r.]. 

 

dnia 31 grudnia 2011 r. będzie świadczyć 

usługi o charakterze promocyjno - rekla-

mowym na rzecz Sponsora – Gminy K,          

w zamian za co Gmina K zapłaci kwotę 

3000 zł, nie pozostawia wątpliwości,       

że Stowarzyszenie prowadziło w tym 

czasie działalność gospodarczą spełniającą 

wymogi określone w ustawie z dnia                 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej”. Warto także przytoczyć 

inne zdanie z tego orzeczenia: 

„Podejmowana przez stowarzyszenie dzia-

łalność gospodarcza jest prowadzona na 

ogólnych zasadach regulujących prowa-

dzenie działalności gospodarczej i nie 

zmienia tego fakt, że dochód z niej może 

być przeznaczony tylko na realizację 

celów statutowych”. 

 Podsumowując, należy stwierdzić, 

że wiele klubów prowadzi działalność 

gospodarczą, chociaż prowadzenia takiej 

działalności nie przewidują ich statuty. 

Korzystają dzięki temu z uproszczonej 

procedury uzyskiwania osobowości praw-

nej poprzez wpisanie do Ewidencji Klu-

bów Sportowych. Słuszność takiej prak-

tyki nie znajdzie potwierdzenia w orzecz-

nictwie sądowym, które dość jedno-

znacznie rozszerza zakres rozumienia 

działalności gospodarczej prowadzonej 

przez kluby sportowe. Wydaje się jednak, 

że zbyt rygorystyczne podchodzenie do tej 

kwestii doprowadziłoby do upadku wielu 

z nich, gdyż tym samym musiałyby one 



ponosić większe koszty związane cho-

ciażby z wpisem do KRS i zmianą tego 

wpisu, gdy zmieniałby się skład zarządu. 

Zamiast jednak udawać, że żadna aktyw-

ność gospodarcza nie jest prowadzona, 

lepiej byłoby stworzyć warunki do prowa-

dzenia działalności sportowej nastawionej 

na zysk, ale nie obciążonej kosztami              

w przypadku osiągania zysków poniżej 

pewnego progu lub w przypadku, gdy 

klub sportowy walczy o miejsca w odpo-

wiednio niskiej klasie rozgrywkowej. 

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją,      

w której wiele klubów sportowych wystę-

pujących w niższych ligach oficjalnie nie 

prowadzi działalności gospodarczej, cho-

ciaż  w istocie należałoby stwierdzić, że 

jest inaczej. Również na zapleczu pił-

karskiej Ekstraklasy sytuacja nie jest 

zupełnie zgodna z prawem, choć można 

przypuszczać, że klub występujący na 

takim poziomie będzie stać na pokrycie 

kosztów prowadzenia działalności gospo-

darczej.  

 W tym miejscu warto przyjrzeć się 

jednej z form założenia klubu sportowego, 

jaką jest stowarzyszenie. Założyciele po-

wołując do życia klub często z niej 

korzystają ze względu na jej nieskom-

plikowanie. Taki klub powstaje w dwóch 

przypadkach:  

  1) stowarzyszeń wpisanych do 

ewidencji starosty właściwego ze względu 

na siedzibę klubu, 

  2) stowarzyszeń zarejestrowanych 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 W pierwszym przypadku należy 

podkreślić, że stowarzyszenia wpisywane 

są do ewidencji klubów sportowych            

w przypadku, gdy ich statuty nie prze-

widują prowadzenia działalności gospo-

darczej. W celu uzyskania wpisu do 

ewidencji starosty należy powołać do 

życia stowarzyszenie w standardowej 

procedurze przewidzianej dla stowa-

rzyszeń rejestrowych w ustawie z dnia             

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzy-

szeniach. Czynności te obejmują zebranie 

się co najmniej 15 osób i odbycie przez 

nie zebrań założycielskich, podjęcie 

uchwały o założeniu stowarzyszenia, uch-

walenie jego statutu oraz wybór Komitetu 

Założycielskiego, który jest odpowie-

dzialny za uzyskanie wpisu do ewidencji. 

Po dopełnieniu formalności decyzja           

o wpisie, bądź o jego odmowie, następuje 

niezwłocznie po analizie prawnej złożo-

nych dokumentów. Z dniem wpisu do 

ewidencji klub uzyskuje osobowość praw-

ną.  

 Jeżeli chodzi o stowarzyszenia 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Są-

dowym, procedura założenia jest iden-

tyczna, bowiem zastosowanie mają te 

same przepisy z ustawy Prawo o sto-

warzyszeniach, jednak stowarzyszenia te-

go typu diametralnie różnią się od wcześ-

niej opisanych. Najważniejsza różnica po-



lega na tym, że klub założony w takiej 

formie organizacyjnej może prowadzić 

działalność gospodarczą. Co ważne, dzia-

łalność ta nie może jednak dominować 

nad działalnością statutową organizacji. 

Jest ona bowiem jedynie działalnością 

uboczną, służącą pozyskiwaniu środków 

finansowych na prowadzenie działalności 

statutowej i nie może być działalnością 

zarobkową. Niedozwolone byłoby dziele-

nie zysku między członków stowarzy-

szenia. Wskazuje na to art. 34. ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach, w ujęciu które-

go: „stowarzyszenie może prowadzić dzia-

łalność gospodarczą według ogólnych za-

sad określonych w odrębnych przepisach. 

Dochód z działalności gospodarczej sto-

warzyszenia służy realizacji celów sta-

tutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków”.  

 Pojawia się zatem pytanie, które ze 

stowarzyszeń będzie lepszą formą organi-

zacyjną dla klubu sportowego. Wydaje się, 

że korzystniejszą opcją jest zareje-

strowanie klubu sportowego w formie sto-

warzyszenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Potwierdza to przyjęta prakty-

ka – w KRS znaleźć można bardzo wiele 

stowarzyszeń, które są klubami sporto-

wymi. Nie ma w tym nic dziwnego, 

bowiem możliwość prowadzenia działal-

ności gospodarczej wydaje się być roz-

strzygająca dla wyboru właśnie tego typu 

organizacji. Co rozumiemy przez prowa-

dzenie działalności gospodarczej? To 

zostało wyjaśnione w pierwszej części 

artykułu. Transfery zawodników, szeroko 

pojęty sponsoring, sprzedaż biletów na 

wydarzenia sportowe – to wszystko jest 

prowadzeniem działalności gospodarczej, 

co potwierdziło także orzecznictwo 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Możliwość wykonywania tych czynności 

przez włodarzy powoduje, że klub jako 

stowarzyszenie ma automatycznie więcej 

źródeł, z których może pozyskiwać środki 

na swoje cele statutowe i rozwój klubu. 

Wybór wpisu do ewidencji starosty 

zamiast do Krajowego Rejestru Sądowego 

przekreśla możliwość pozyskiwania środ-

ków poprzez wyżej wymienione czyn-

ności, rozumiane jako działalność gospo-

darcza. Jak się okazuje, z ewidencji staro-

sty korzystają działacze klubów z naj-

niższych klas rozgrywkowych oraz klu-

bów lokalnych, zaspokajających potrzeby 

przeżycia emocji sportowych np. przez 

mieszkańców jednej lub kilku wsi. Skąd 

jednak taki klub sportowy czerpie środki 

finansowe, jeżeli nie prowadzi usługowej 

działalności gospodarczej? Tę kwestię re-

guluje rozdział 4. ustawy Prawo o sto-

warzyszeniach, który wskazuje, w jaki 

sposób powstaje majątek stowarzyszenia. 

Cele statutowe finansowane są dzięki: 

składkom członkowskim, spadkom, daro-

wiznom, zapisom, dochodom z majątku 

stowarzyszenia oraz z ofiarności publicz-



nej. Najczęściej jednak kluby te korzystają 

z pomocy gmin, na terenie których 

działają, w postaci dotacji. Podstawą 

prawną do ich uzyskania jest ustawa o sa-

morządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 10: 

„zaspokajanie zbiorowych potrzeb doty-

czących kultury fizycznej i turystyki,              

w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych”) oraz ustawa o sporcie (art. 

28. ust. 1.: „Klub sportowy, działający na 

obszarze danej jednostki samorządu tery-

torialnego, niedziałający w celu osiąg-

nięcia zysku, może otrzymywać dotację 

celową z budżetu tej jednostki, z zasto-

sowaniem przepisów ustawy z dnia                

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych [Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz          

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 

i Nr 123, poz. 835] w zakresie udzielania 

dotacji celowych dla podmiotów niezali-

czanych do sektora finansów publicznych 

i niedziałających w celu osiągnięcia zys-

ku.”). 

 Wspomnieć należy również                

o uczniowskich klubach sportowych. Tak-

że one działają na zasadach przewi-

dzianych w ustawie Prawo o stowa-

rzyszeniach, wyłączając przepisy dotyczą-

ce ich rejestracji. Innymi słowy, są stowa-

rzyszeniami, których zakres działalności 

obejmuje prowadzenie uczniowskiego 

klubu sportowego. Członkami takiego 

klubu mogą być uczniowie, rodzice i nau-

czyciele. Co warte uwagi, UKS uzyskuje 

osobowość prawną w momencie wpisania 

do ewidencji starosty właściwego             

ze względu na siedzibę klubu (art. 4. ust. 

6. ustawy o sporcie). Jednak ewidencja 

starosty nie jest jedynym miejscem reje-

stracji uczniowskich klubów sportowych. 

Jeżeli bowiem założyciele tej organizacji 

będą chcieli, obok działalności statutowej,  

prowadzić działalność gospodarczą, wtedy  

właściwy będzie Krajowy Rejestr Sądowy.  

 Znów wydaje się, mając na uwadze  

aspekt finansowy, że korzystniejszym 

wyborem będzie rejestracja uczniow-

skiego klubu sportowego w KRS, jednak 

w tym przypadku bywa inaczej. Założy-

cieli UKS-ów często bowiem przekonuje 

uproszczona procedura rejestracyjna przy 

wpisie do ewidencji starosty i wybierają 

oni właśnie tę drogę.. Konieczne jest tylko 

złożenie odpowiednich dokumentów, a są 

to: wniosek do starosty o wpis do 

ewidencji, protokół z zebrania założy-

cielskiego wraz z załącznikami, lista zało-

życieli, zawierająca ich imiona i nazwiska, 

daty i miejsca urodzenia, miejsca za-

mieszkania oraz własnoręczne podpisy, 

trzy egzemplarze przyjętego statutu. Po 

dostarczeniu tych dokumentów do sta-

rostwa, ma ono, zgodnie z art. 35 ustawy 

Kodeks Postępowania Administracyjnego 

obowiązek załatwienia sprawy nie póź-

niej niż w ciągu miesiąca, a w sprawach 

szczególnie skomplikowanych nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 



wszczęcia postępowania, dlatego też ro-

dzice czy nauczyciele, powołując do życia 

UKS, wybierają właśnie ten sposób, m. in. 

ze względu na szybsze jego założenie.  

 Warto odnotować, że w KRS zna-

leźć można także uczniowskie kluby 

sportowe nieprowadzące działalności gos-

podarczej. Najprawdopodobniej wynika to 

z woli samych założycieli, ale nie ma to 

żadnego wpływu na działalność statutową. 

Warto dodać, że takie UKS-y mają status 

„stowarzyszeń kultury fizycznej”, podczas 

gdy UKS-y prowadzące działalność gos-

podarczą mają status „innej osoby prawnej 

będącej organizacją pożytku publiczne-

go”. 

 Stowarzyszenie oraz uczniowski 

klub sportowy to tylko dwie z kilku form 

organizacyjnych, w jakich może zostać 

powołany do życia klub sportowy. Ponad-

to, stosowane są takie formy prawne, jak 

fundacja, spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością czy spółka akcyjna. Każda          

z tych form ma zarówno swoje wady,          

jak i zalety oraz cechy charakterystyczne, 

które wyróżniają ją spośród innych. Jakie 

to cechy i czym kluby sportowe w takich 

organizacjach różnią się od wyżej wymie-

nionych stowarzyszeń i UKS-ów? O tym 

w kolejnym numerze Legis Sportivae. 
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