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Szanowni Czytelnicy! 

 

Na łamach wakacyjnego numeru Legis sportivae odnosimy się do 

podpisanej 16 maja br. przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy  

o zwalczaniu dopingu w sporcie, analizując najistotniejsze jej posta-

nowienia, spośród których na pierwszy plan wyraźnie wysuwa się 

utworzenie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). W bieżą-

cym wydaniu powracamy ponadto do tematyki bezpieczeństwa  

w sporcie oraz problematyki ubezpieczeń społecznych, której to zarys 

dokonany został już w poprzednim numerze czasopisma. Tym razem 

zagadnienie to poddane zostało analizie w kontekście zawierania 

umów o profesjonalne uprawianie sportu. Za godne polecenia nie-

wątpliwie uznać należy również stanowiące zupełne novum dwa 

opracowania natury fiskalnoprawnej. Na gruncie pierwszego z nich  

- w oparciu o przykład polskich piłkarzy - przyglądamy się unormo-

waniom poświęconym opodatkowaniu dochodów osiąganych przez 

sportowców. Celem drugiego zaś jest znalezienie odpowiedzi na 

pytanie o możliwość stosowania do dochodów uzyskiwanych z upra-

wiania sportu oraz działalności gospodarczej związanej ze sportem 

uproszczonych form opodatkowania dochodu osób fizycznych. Po-

nadto, cenną pozycję wydaje się stanowić artykuł dotyczący niezwy-

kle ważkiego zagadnienia, jakim jest - podejmowana w ramach dzia-

łalności sportowej oraz prowadzonej na rzecz rozwoju sportu - 

współpraca jednostek administracji publicznej oraz podmiotów pry-

watnych określana mianem partnerstwa publiczno - prywatnego. Co 

więcej, w świetle art. 15 ustawy o sporcie oraz wybranego orzecznic-

twa analizujemy kwestię funkcjonowania klubu sportowego w formie 

spółki akcyjnej. Art. 10 powołanej ustawy posłużył z kolei jako 

asumpt do rozważań nad tzw. zakazem koncentracji kapitału.    

Życzę przyjemnej lektury i zachęcam do przesyłania pod adres redak-

cji własnych propozycji publikacji z obszaru prawa sportowego.   

 

Redaktor Naczelny 

Aleksander Wachciński 

mailto:prawosportowe.umk@gmail.com
mailto:a.wachcinski@outlock.com
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Funkcjonowanie klubu sportowego w formie spółki akcyjnej  

- uwagi w świetle art. 15 ustawy o sporcie  

oraz wybranych przykładów z orzecznictwa 

 

ziałalność sportowa jest pro-

wadzona w szczególności  

w formie klubu sportowego, 

ten zaś działa jako osoba prawna. W skład 

ligi zawodowej w grach zespołowych 

wchodzą wyłącznie kluby sportowe dzia-

łające jako spółki akcyjne, a liga zawodo-

wa jest zarządzana przez osobę prawną 

działającą w formie spółki kapitałowej
1
. 

W przypadku gdy ponad połowa klubów 

sportowych biorących udział w rozgryw-

kach ligowych w najwyższej klasie roz-

grywkowej w danym sporcie działa  

w formie spółek akcyjnych, polski zwią-

zek sportowy jest obowiązany utworzyć 

ligę zawodową
2
. Zdaniem niektórych ko-

mentatorów wymóg działania klubu spor-

towego współzawodniczącego w lidze 

zawodowej w formie spółki akcyjnej „jest 

niezgodny z duchem sportowej rywaliza-

cji” i może być wykorzystywany do eli-

minacji klubów słabszych ekonomicznie
3
. 

                                                           
1
 Art. 3 ust. 1 i 2 , art. 15. ust. 3 i 4 ustawy o spo-

rcie. 
2
 Art. 15 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o spo-

rcie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), dalej: ustawa  

o sporcie. 
3
 Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documen 

W mojej opinii warto jednakże zauważyć, 

że kluby sportowe niedysponujące odpo-

wiednim kapitałem mogą być z kolei za-

grożeniem dla ligi i wypaczać jej profe-

sjonalny charakter, dlatego jestem zwo-

lenniczką przyjętego rozwiązania. Poprzez 

taką redakcję art. 15 ustawy o sporcie, 

ustawodawca wskazał maksymalny pułap, 

do którego możliwe jest prowadzenie ry-

walizacji sportowej inaczej niż poprzez 

utworzenie ligi zawodowej. Wykładnia 

celowościowa nakazuje twierdzić, że 

utworzenie ligi zawodowej jest możliwe 

także w przypadku, gdy mniej niż połowa 

klubów, biorących udział w rozgrywkach 

ligowych na najwyższym poziomie rywa-

lizacji działa w formie spółek akcyjnych- 

jest to kwestia pozostawiona uznaniu pol-

skich związków sportowych
4
. Liga zawo-

dowa jest jednym z rodzajów organizowa-

nia współzawodnictwa w danym sporcie, 

której funkcjonowanie pozostawiono wy-

łącznej kompetencji polskiego związku 

sportowego. Cechuje ją cykliczność,  

a organizowana jest dla danego obszaru 

                                                                                   
tId=mjxw62zoge2tkmbvgi4dmmroobqxalrtgm4dk

nrzgmza [dostęp: 29.06.2017 r.]. 
4
 Ibidem. 

D 
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terytorialnego
5
. Ustawodawca nie utworzył 

enumeratywnego katalogu form organiza-

cyjnych, w których może być prowadzone 

współzawodnictwo.   Zasady funkcjono-

wania ligi zawodowej są ustalane w umo-

wie zawartej między polskim związkiem 

sportowym a spółką zarządzającą ligą za-

wodową. Umowa powinna zawierać  

w szczególności postanowienia gwarantu-

jące realizację praw polskiego związku 

sportowego określonych w art. 13 ustawy  

o sporcie oraz jego udział w przychodach 

związanych z zarządzaniem ligą zawodo-

wą
6
.  

   Aktualnie obowiązująca regulacja 

nie przewiduje udziału w lidze zawodowej 

klubu działającego w formie stowarzysze-

nia po uzyskaniu zgody ministra właści-

wego do spraw kultury fizycznej. Ustawo-

dawca wyklucza udział w rozgrywkach ligi 

zawodowej podmiotów, które nie gwaran-

tują odpowiedniego zorganizowania. Po-

nadto, co wynika wprost z przepisów, wy-

łącza możliwość prowadzenia klubu  

w ramach jednoosobowej działalności go-

spodarczej, co zasługuje na aprobatę. Przy-

jęte rozwiązanie sprzyja profesjonalizacji 

sportu i wskazuje na zawodowy charakter 

zarządzania ligą i uczestnictwa w lidze 

zawodowej
7
.  W pełni zasadne jest wpro-

                                                           
5
 Ibidem. 

6
 Art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o sporcie. 

7
 Tak też w projekcie uzasadnienia do ustawy  

o sporcie (dostępne w internecie:  https://bip.msit. 

wadzenie przez ustawodawcę ograniczenia 

swobody wyboru formy organizacyjnej 

klubu sportowego współzawodniczącego  

w lidze zawodowej. Obligatoryjność dzia-

łania w formie spółki akcyjnej zapewniać 

ma bezpieczeństwo obrotu w sporcie, gwa-

rantować, że biorący udział w rywalizacji 

sportowej klub działa na odpowiednim 

poziomie organizacyjnym i dysponuje 

środkami finansowymi pozwalającymi na 

funkcjonowanie w najwyższej klasie roz-

grywkowej. Rezygnacja z tego warunku 

wprowadzałaby niepotrzebne ryzyko,  

że klub działający w innej formie nie bę-

dzie stabilny finansowo, co skutkować 

może nawet wycofaniem się z rozgrywek
8
. 

Taki stan rzeczy wprowadzałby niepew-

ność, co do poziomu zorganizowania pod-

miotów uczestniczących we współzawod-

nictwie, dlatego też wprowadzona przez 

ustawodawcę zasada kreuje ramy zawo-

dowego współzawodnictwa sportowego  

w sposób odpowiedni i pożądany z punktu 

widzenia klubów sportowych jak i wszyst-

kich zainteresowanych sportową rywaliza-

cją.  

  W poprzednim stanie prawnym, 

podstawową jednostką organizacyjną która 

realizowała cele i zadania w zakresie kul-

                                                                                    
gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-pr 

oces-legi/ustawa-o-sporcie/409,Projekt-ustawy-o-sp 

orcie-wraz-z-aktami-wykonawczymi-z-dnia-5-sierp 

nia-2009-r.html) [dostęp: 29.06.2017 r.]. 
8
 Cajsel W., op. cit. [dostęp: 29.06.2017 r.]. 
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tury fizycznej był klub sportowy - kluby te 

tworzone były zaś w formie stowarzyszeń 

kultury fizycznej oraz sportowych spółek 

akcyjnych (SSA). Regulacja, która statuuje 

obowiązek przyjęcia formy spółki akcyjnej 

przez klub współzawodniczący w lidze 

zawodowej posiada swoje „historyczne 

odpowiedniki” tak w ustawie o sporcie 

kwalifikowanym
9
, jak i w ustawie o kultu-

rze fizycznej
10

, która przewidywała, że 

działalność w zakresie sportu profesjonal-

nego prowadzą sportowe spółki akcyjne  

i polskie związki sportowe, a działalność 

sportowa jest koncesjonowana. Uchylone 

przepisy stanowiły m. in., że 70% akcji  

w sportowych spółkach akcyjnych musi 

być w posiadaniu krajowych podmiotów,  

a także, że kapitał zakładowy musiał wy-

nosić co najmniej milion złotych. Obecnie 

kluby sportowe obowiązane są przestrze-

gać przepisów dot. spółek akcyjnych na 

zasadach ogólnych, co oznacza, że kapitał 

zakładowy musi wynosić co najmniej 

100 000 zł. Zdaniem niektórych autorów 

ustalony przez ustawodawcę próg jest zbyt 

niski i stwarza ryzyko działania przez 

podmioty niewiarygodne kapitałowo
11

. 

Zważywszy na obecne problemy finanso-

                                                           
9
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o spocie kwalifi-

kowanym (Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298), 

dalej: ustawa o sporcie kwalifikowanym. 
10

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej (Dz. U. z 1996 r., nr 25, poz. 113), dalej: 

ustawa o kulturze fizycznej. 
11

 Cajsel W., op. cit. [dostęp: 29.06.2017 r.]. 

we klubów grających dotychczas w naj-

wyższej klasie rozgrywkowej takich jak 

np. Ruch Chorzów nie można nie zgodzić 

się z twierdzeniem, że pod rozwagę należa-

łoby wziąć ewentualną modyfikację tej 

regulacji i powrót do ustanowienia  

w ustawie o sporcie lex specialis w stosun-

ku do regulacji k. s. h. stawiający bardziej 

rygorystyczne warunki w zakresie mini-

malnej wysokości kapitału zakładowego. 

  Spółka akcyjna przystępująca do 

ligi zawodowej w miejsce klubu sportowe-

go niebędącego spółką akcyjną, zgodnie  

z brzmieniem ustawy o spocie kwalifiko-

wanym, przejmowała z dniem przystąpie-

nia do ligi zawodowej ogół praw i obo-

wiązków majątkowych oraz niemajątko-

wych tego klubu, związanych z udziałem 

we współzawodnictwie sportowym w da-

nej dyscyplinie sportu
12

. Spółka akcyjna 

wstępująca do rozgrywek w miejsce sekcji 

stowarzyszenia kultury fizycznej przejmo-

wała z dniem zgłoszenia do ligi zawodo-

wej ogół praw i obowiązków majątkowych 

oraz niemajątkowych tej sekcji. Niejedno-

znaczne brzmienie przepisu sprawiło,  

iż sukcesja generalna, którą przewidział 

ustawodawca spowodowała rozbieżności 

interpretacyjne, co do zakresu stosowania 

tej instytucji. Główne problemy dotyczyły 

m.in. następstwa prawnego w dziedzinie 

zobowiązań publicznoprawnych czy ubez-

                                                           
12

 Art. 15 ust. 9 ustawy o sporcie kwalifikowanym. 
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pieczeń społecznych
13

. Rzeczone wątpli-

wości doprowadziły do wydania interesu-

jących orzeczeń. W jednym z przedstawio-

nych stanów faktycznych  wydział Dyscy-

pliny PZPN postanowił wszcząć postępo-

wanie dyscyplinarne przeciwko Spółce 

Akcyjnej GKS G. Ł. Postępowanie doty-

czyło zarzutu popełnienia przekupstwa 

sportowego w siedmiu meczach w roz-

grywkach pierwszej ligi począwszy od  

15 czerwca 2007 r. do 13 maja 2008 r., 

rażącego naruszenia prawa PZPN, nieprze-

strzegania statutu PZPN - w szczególności 

niedopełnienia obowiązków dbania o do-

bre imię PZPN,  zapewnienia właściwego 

klimatu wokół polskiej piłki nożnej oraz 

dbania o poziom moralno - wychowawczy 

wśród działaczy sportowych. W odpowie-

dzi G. Ł. SA podniósł, iż Wydział Dyscy-

pliny wszczął postępowanie przeciwko  

G. Ł. SA, co jest  podstawą umorzenia 

postępowania - G. Ł. SA powstała bowiem 

27 czerwca 2006 r., została wpisana do 

KRS dnia 20 lipca 2006 r., a w dniu  

27 listopada 2006 r. zawarła ze Stowarzy-

szeniem Kultury Fizycznej - Górniczy 

Klub Sportowy „G. Ł.” umowę o przeka-

zanie sekcji ze skutkiem na dzień 1 stycz-

nia 2007 r. G. Ł. SA stwierdziła, że z po-

wyższego wynika, iż w okresie, w którym 

zostały popełniony zarzucany czyn, pod-

                                                           
13

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

M., op. cit. [dostęp: 29.06.2017 r.]. 

miot obecnie występujący w lidze w ogóle 

nie istniał. Na kanwie rozpatrywanego 

przypadku Sąd Najwyższy orzekł, że prze-

pis art. 15 ust. 9 ustawy o sporcie kwalifi-

kowanym przewiduje sukcesję generalną  

z mocy ustawy. Przepis ten ma charakter 

ściśle, bezwzględnie obowiązujący i nie 

może być zmieniony w drodze umowy 

stron. Przejęcie obowiązków, o których 

mowa w tym przepisie, obejmuje nie tylko 

obowiązki, które istnieją w momencie 

przystąpienia przez klub sportowy do ligi 

zawodowej, ale również te, które powstały 

wcześniej, ale ujawniły się po tym czasie. 

Dotyczy to również obowiązku ponoszenia 

negatywnych następstw określonych dzia-

łań (przekupstwa sportowego)
14

.  

  W innym z przypadków orzeczono, 

że przejęcie ogółu praw majątkowych oraz 

niemajątkowych sekcji w razie wstąpienia 

sportowej spółki akcyjnej do rozgrywek  

w miejsce sekcji stowarzyszenia kultury 

fizycznej należy rozumieć jako przejęcie 

praw oraz obowiązków związanych z do-

tychczasowym działaniem tej sekcji. Prze-

jęcie to obejmuje również zaległe wyna-

grodzenia zawodników sekcji, z którymi 

stosunek pracy ustał przed wstąpieniem 

spółki akcyjnej do rozgrywek w miejsce tej 

                                                           
14

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 

2009 r., III PO 1/08, LEX nr 593450 [dostęp: 

29.06.2017 r.]. 
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sekcji klubu sportowego
15

.  

  Sąd Najwyższy skonstatował,  

iż nieprecyzyjne sformułowanie komento-

wanego artykułu i zawarte tam wyrażenie 

o przejęciu ogółu praw i obowiązków ma-

jątkowych oraz niemajątkowych sekcji 

należy rozumieć jako przejęcie praw  

i obowiązków związanych z działaniem 

sekcji. Aktualnie, brak jest tożsamego 

przepisu, co oznacza, że następstwo praw-

ne regulować będą przepisy dotyczące po-

szczególnych podmiotów oraz  kategorii 

praw i obowiązków
16

.   

  Na podkreślenie zasługuje fakt,  

iż obecne brzmienie art. 15. ust. 3 ustawy  

o sporcie nie zakłada możliwości tymcza-

sowego dopuszczenia do rozgrywek  

w lidze zawodowej klubu sportowego, 

który działa w innej formie niż spółka ak-

cyjna np. w formie stowarzyszenia. Brak 

ten należy oceniać negatywnie. Perspekty-

wa wystąpienia sytuacji, w której podmiot 

niedziałający w formie spółki akcyjnej 

awansuje do rozgrywek organizowanych  

w najwyższej klasie rozgrywkowej w for-

mie ligi zawodowej jest całkiem prawdo-

podobna. Warunkiem sine qua non przy-

stąpienia przez taki podmiot do rozgrywek  

będzie przekształcenie - o ile w przypadku 

                                                           
15

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 

2006 r., I PK 267/05, LEX nr 271241 [dostęp: 

29.06.2017 r.]. 
16

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

M.,  op. cit. [dostęp: 29.06.2017 r.]. 

spółek nie będzie to wywoływało nadmier-

nego problemu, to w przypadku klubów 

działających w formie stowarzyszenia 

skutkować to może poważnymi konse-

kwencjami - nawet niedopuszczeniem do 

rozgrywek. Brak jest bowiem możliwości 

przekształcenia stowarzyszenia czy funda-

cji w spółkę akcyjną - w takim przypadku 

nie może być więc mowy o przekształce-

niu, a raczej o powstaniu nowego podmio-

tu. Co istotne, dostosowanie formy praw-

nej do formy wymaganej ustawą nastąpić 

musi przed rozpoczęciem rozgrywek. 

Zmiana formy prawnej prowadzenia dzia-

łalności sportowej wraz z modyfikacją 

funkcjonowania- wewnętrznej organizacji, 

konieczności zarejestrowania spółki, obsa-

dzenia organów, są czynnościami wymaga-

jącymi czasu, dlatego można spotkać się  

z twierdzeniem, iż brakuje przepisu tożsa-

mego z przepisem przejściowym ustawy  

o sporcie, na podstawie którego kluby były 

obowiązane dostosować formę prawną  

w terminie 2 lat od wejścia ustawy o spo-

rcie
17

. Rzeczywiście, oceniając regulację 

zgodnie z duchem sportu, nie wydaje się 

sprawiedliwym, aby zablokowany został 

awans klubu sportowego, niedziałającego 

w formie spółki akcyjnej do rozgrywek 

organizowanych w formie ligi zawodowej 

z tego tylko powodu, iż nie zdążyła się na 

czas przekształcić czy utworzyć spółki 
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 Ibidem. 
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akcyjnej. Wprowadzenie terminu na dosto-

sowanie formy prawnej wydaje się więc 

słusznym postulatem. Na marginesie nad-

mienię tylko, iż mimo, że podmioty pro-

wadzące działalność w sporcie są obowią-

zane stosować nie tylko przepisy po-

wszechnie obowiązujące, ale i przestrzegać 

regulacji stanowionych przez polskie 

związki sportowe oraz organizacje mię-

dzynarodowe, a system źródeł prawa spor-

towego ukonstytuowany jest w sposób 

specyficzny, to nie jest możliwym ustale-

nie przez polski związek sportowy regula-

cji, która zezwalałaby na przystąpienie  

do rozgrywek podmiotowi niedziałającemu 

w formie spółki akcyjnej, choćby czaso-

wo
18

. 

  W związku z prowadzeniem dzia-

łalności sportowej w formie spółki akcyj-

nej w piśmiennictwie ekonomicznym po-

dejmowano próby badania opłacalności 

wejścia klubów piłkarskich na giełdę. Za-

sadnym jest przytoczenie kilku interesują-

cych spostrzeżeń. Ekonomiści, na potrzeby 

prowadzonych badań przyjęli, iż istnieje 

tzw. rynek sportowy, który istotnie różni 

się od znanego i tradycyjnego rynku dóbr  

i usług. Podmiotom działającym na tym 

rynku towarzyszą bowiem różne cele tj. nie 

tylko chęć osiągnięcia zysku, ale przede 

wszystkim chęć osiągnięcia satysfakcjonu-

jącego wyniku sportowego. Nie można 

                                                           
18

 Ibidem.  

jednakże odmówić klubom sportowym  

udziału w rynku reklamowo sponsoringo-

wym i z tego, że niewątpliwie prowadzą 

one także działalność gospodarczą, polega-

jącą na sprzedaży biletów na widowisko 

sportowe, pamiątek klubowych itp. Z tego 

powodu, rozważono opłacalność wejścia 

klubu piłkarskiego na rynek giełdowy, 

wszak nie jest to zjawisko tak powszechne 

jak w przypadku innych podmiotów wy-

stępujących w obrocie
19

. Jako jedną z naj-

większych korzyści związanych z wej-

ściem klubu piłkarskiego na giełdę zalicza 

się możliwość pozyskania kapitału, a także 

wzrost prestiżu oraz finansowej stabilności 

i wiarygodności nie tylko w oczach ewen-

tualnych inwestorów, ale i instytucji finan-

sowych. Jako potencjalną korzyść wskazu-

je się także na możliwość znalezienia stra-

tegicznego inwestora, a także wprowadze-

nie zasad corporate governance do zarzą-

dzania klubem, zauważalny może być tak-

że wzrost efektywności kadry menadżer-

skiej
20

. Nie można odmówić także prawi-

dłowości twierdzeniu, że zaistnienie klubu 

sportowego na rynku giełdowym ma cha-

rakter promocyjno-reklamowy co sprzyja 

budowaniu marki przez klub i pomaga  

w znalezieniu sponsorów
21

. Należy jed-

                                                           
19

 Wyszyński A., Ekonomiczne aspekty wejścia 

klubów piłkarskich na giełdę, „Gospodarka Naro-

dowa” nr 5 - 6, s. 125 - 128. 
20

 Ibidem, s. 129. 
21

 Ibidem, s. 133. 
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nakże pamiętać, że wejście na giełdę przez 

klub sportowy kreuje pewne ryzyka tak np. 

niedowartościowanie akcji oraz rozdrob-

nienie akcjonariatu
22

.  

  Innym ciekawym studium ekono-

micznym są badania, dotyczące wpływu 

wyników sportowych na kurs akcji klubów 

sportowych
23

. Hipotezą badawczą w oma-

wianym przypadku było założenie, że 

osiągnięcie oczekiwanego przez klub spor-

towy wyniku przyczynia się do wzrostu 

akcji klubu
24

. Ostatecznie, autor doszedł do 

wniosku, że kształtowanie się kursów akcji 

klubów sportowych nie może być przed-

stawiane za pomocą statystycznych kon-

cepcji
25

. Ekonomicznym analizom podda-

wano także wpływ transakcji zakupu praw 

do kart zawodniczych piłkarzy na kształ-

towanie kursów akcji klubów piłkarskich
26

. 

Zawierane przez klub sportowy kontrakty  

z zawodnikami bezsprzecznie wpływają na 

wartość klubu piłkarskiego, a związki 

sportowe niejednokrotnie wprowadzają 

                                                           
22

 Ibidem. 
23

 Badanie dotyczyło przypadku Ajaxu Amsterdam 

oraz Fenerbahce Stambuł. 
24

 Comporek M., Wpływ wyników sportowych na 

kurs akcji sportowych spółek akcyjnych- studium 

przypadku Ajaxu Amsterdam i Fenerbahce Stambuł, 

„Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” 

278, 2013, s. 144. 
25

 Ibidem, s. 158. 
26

 Comporek M., Wpływ transakcji zakupu praw do 

kart zawodniczych piłkarzy na kształtowanie kur-

sów akcji klubów piłkarskich w krótkim okresie, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 59, 

2013, s. 453 - 463. 

dodatkowe obostrzenia w zakresie prowa-

dzenia rachunkowości przez kluby sporto-

we, w tym zwłaszcza co do ujmowania  

w sprawozdaniach finansowych transferów 

zawodniczych
27

. Z uwagi na istotność tego 

zagadnienia w kontekście ustalania ceny 

kursu akcji klubu sportowego zbadano 

zależność pomiędzy tymi czynnikami, nie 

zauważono jednak istotnych związków 

pomiędzy rynkową ceną piłkarza a zmianą 

kursu akcji klubu sportowego. Stwierdzono 

jednakże, że istnieją okresowe współzależ-

ności tzw. wartością „godziwą” karty za-

wodniczej piłkarza  i rzeczywiście osią-

gniętej cenie a zmianami kursu akcji klu-

bu,- spostrzeżenia te dotyczyły jednak 

pierwszego dnia notowań giełdowych po 

nabyciu praw do karty zawodniczej piłka-

rzy
28

. 

  Analiza komentowanego przepisu 

nakazuje twierdzić, iż przyjęta regulacja 

koreluje ze stanowiskiem prezentowanym 

przez organy UE, zgodnie z którym ratio 

legis uchwalania przepisów przez federacje 

i związki sportowe w zakresie organizacji 

klubów sportowych i „finansowych” wa-

runków ich uczestnictwa w lidze zawodo-

wej, powinno być m. in. zapewnienie wy-

płacalności klubów oraz niezakłócone 

                                                           
27

 Pawlak Z., Smoleń A., Finansowe aspekty trans-

ferów zawodniczych w zawodowych klubach piłkar-

skich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego -Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 

nr 38, 2011, s. 725. 
28

 Comporek M., Wpływ transakcji…, s. 462. 
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przeprowadzenie rozgrywek sportowych. 

W Białej Księdze na temat sportu
29

 uzna-

no, iż w obliczu „różnorodności i złożono-

ści” struktur organizacyjnych w sporcie  

w państwach członkowskich,  próba okre-

ślenia jednego modelu organizacji sportu  

w Europie jest nierealistyczna. Twierdze-

nie to jest prawdziwe. Polski model regu-

lacyjny wydaje się być odpowiedni i do-

stosowany do warunków obowiązujących 

w świecie sportu profesjonalnego i nie 

odbiega od form działania przewidywa-

nych w organizacjach państw obcych. 

 

                                                           
29

 Biała Księga na temat sportu (dostępna w inter-

necie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TX 

T/HTML/?uri=CELEX:52007DC0391&from=pl 

[dostęp: 29.06.2017 r.]). 
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stawa o sporcie
1
 definiuje  

w art. 2 pojęcie sportu jako 

„wszelkie formy aktywności 

fizycznej, które przez uczestnictwo doraź-

ne lub zorganizowane wpływają na wy-

pracowanie lub poprawienie kondycji fi-

zycznej i psychicznej, rozwój stosunków 

społecznych lub osiągnięcie wyników 

sportowych na wszelkich poziomach”. 

Przeważnie piłkarze (i ogólnie sportowcy) 

uprawiający sport zawodowo podpisują 

z klubami sportowymi umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawne. Nie jest to jednak 

jedyna forma - możliwe jest, iż zawodnik 

nieposiadający żadnego stosunku z pod-

miotem wypłacającym świadczenie, osią-

ga dochód ze źródła klasyfikowanego jako 

indywidualna działalność gospodarcza lub 

działalność wykonywana osobiście
2
. 

  Zgodnie z art. 6 Ordynacji podat-

kowej
3
, podatkiem jest publicznoprawne, 

nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne 

świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu 

Państwa, województwa, powiatu lub gmi-

                                                           
1
 Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  

(Dz. U. z 2010, nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 
2
 Zawisza B., Opodatkowanie dochodów sportow-

ców, http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/201 

4/archiwum-2014-vi/1206-opodatkowanie-dochod 

ow-sportowcow-13755/ [dostęp: 16.08.2017 r.]. 
3
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926  

z późn. zm.). 

ny, wynikające z ustawy podatkowej. Przy-

toczona definicja wskazuje na podstawo-

we cechy podatku, które odróżniają go od 

innych danin publicznoprawnych. Przy-

musowość podatku przejawia się w jedno-

stronnym nakładaniu go przez państwo 

oraz możliwości wyegzekwowania go 

przez organ administracji. Stosunek wią-

żący państwo z podmiotem zobowiąza-

nym z tytułu podatku charakteryzuje się 

podporządkowaniem, państwo działa w tej 

sferze jako imperium
4
. Nieodpłatność jako 

kolejna cecha podatku oznacza, że świad-

czeniu osoby płacącej podatek na rzecz 

państwa, nie towarzyszy żadne wzajemne 

świadczenie ze strony związku publiczno-

prawnego
5
. Jednostronność ustalania, czy-

li fakt, iż wysokość świadczenia określają 

przepisy prawa podatkowego, nie podlega 

ona negocjacjom. Związane jest to z inną, 

czasem wymienianą osobno cechą: pu-

blicznoprawnym charakterem podatków, 

na co wskazuje monopol państwa w ich 

stanowieniu
6
. Bezzwrotność oznacza, iż 

zapłacony już podatek, o ile nie został 

nadpłacony, nie podlega zwrotowi,

                                                           
4
 Wolański R., System podatkowy w Polsce, War-

szawa 2016, s. 18. 
5
 Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2016, 

s. 14. 
6
 Ibidem, 14 - 15; 

U 
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przyjęcie świadczenia podatkowego przez 

państwo jest ostateczne i definitywne. Wy-

jątkiem jest tylko pobranie bezprawne lub 

gdy wysokość podatku została błędnie 

ustalona (zawyżona). Podatki, jak wskaza-

no wyżej w definicji pochodzącej  

z Ordynacji podatkowej, cechuje również 

charakter pieniężny. Jest to aktualna cecha, 

choć nie ponadczasowa - w historii popu-

larne było pobieranie tej daniny w formie 

darów natury np. płodów rolnych, zwierząt 

czy kruszców
7
. 

  Podatek dochodowy od osób fi-

zycznych potocznie nazywany PIT (z języ-

ka angielskiego Personal Income Tax, czy-

li podatek od dochodów osobistych)
8
 regu-

lowany jest ustawą o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych
9
. Podatek docho-

dowy od osób fizycznych można określić 

jako: bezpośredni, powszechny, obligato-

ryjny, o charakterze dochodowym i osobi-

sty. Zgodnie z art. 1 tej ustawy
10

 (dalej 

również skrótowo: u. p. d. o. f. lub ustawa 

PIT) podatnikami PIT są osoby fizyczne. 

Należy przez to rozumieć pojęcie osób 

fizycznych w znaczeniu prawa cywilnego, 

czyli takich, które posiadają zdolność 

prawną, czyli zdolność do bycia podmio-

                                                           
7
 Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa 

podatkowego, Warszawa 2011, s. 11. 
8
 https://translatica.pl/translatica/po-polsku/peronal-

income-tax;493425.html [dostęp: 31.07.2017 r.]. 
9
 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, 

poz. 350, z późn. zm.). 

tem praw i obowiązków prawa podatko-

wego
10

. Wyróżniamy nieograniczony  

i ograniczony obowiązek podatkowy, opar-

ty na rezydencji podatkowej. Nieograni-

czony dotyczy osób mających miejsce za-

mieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, 

niezależnie od miejsca powstania docho-

dów. Za rezydenta podatkowego według 

ustawy p. d. o. f. uważa się osobę, która na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po-

siada centrum interesów życiowych lub 

przebywa w RP dłużej niż 183 dni w roku 

podatkowym. Ograniczony obowiązek 

dotyczy natomiast tych, którzy nie mają 

miejsca zamieszkania w Polsce, ale osiąga-

ją dochody ze źródeł położonych na teryto-

rium Polski
11

. 

  Podatek dochodowy od osób fi-

zycznych jest podatkiem dochodowym. 

Jest to podstawowy rodzaj podatku obok 

tych, których przedmiotem jest obrót np. 

podatek od towarów i usług, czy majątek 

np. podatek od spadków i darowizn. 

Przedmiotem omawianego podatku jest 

dochód w znaczeniu, jakie wprost nadaje  

                                                           
10

 Strzelecki P., Podmiot i przedmiot opodatkowa-

nia, [w:] Antas P., Biel D., Ciborowski J., Daniec 

K., Daszczyńska A., Dróżdż B., Folta M., Ka-

sprzycka A., Larwa M., Małecka M., Opoka M., 

Pagacz G., Pęcak E., Rokoszak K., Rudek A., 

Strzelecki P., Sroka E., Prawo finansowe, Warsza-

wa 2011, s. 67. 
11

 Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do  

art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych, [w:] Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. 

Komentarz, LEX, 2015 [dostęp: 2.08.2017 r.]. 
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mu ustawa w art. 9 ust. 2: nadwyżka przy-

chodów nad kosztami ich uzyskania
12

. 

Przychodami są uzyskane lub pozostawio-

ne do dyspozycji podatnika pieniądze  

i inne wartości oraz wartość otrzymanych 

świadczeń w naturze i innych świadczeń 

nieodpłatnych
13

. W omawianym podatku 

stosowana jest zasada kumulacji przedmio-

towej, polegająca na sumowaniu poszcze-

gólnych dochodów tego samego podatnika  

w danym roku podatkowym, które to ra-

zem tworzą podstawę wymiaru podatku.  

Z kumulacji jednak wyłączone są dochody 

podlegające odrębnemu opodatkowaniu  

w formie zryczałtowanej
14

. Art. 10 ustawy 

p. d. o. f. wymienia przykładowe źródła 

przychodów opodatkowanych ustawą, jest 

to katalog otwarty, bowiem pewnych przy-

chodów nie da się jednoznacznie zakwali-

fikować do żadnej z wymienionych kate-

gorii. Dlatego ustawodawca stworzył jesz-

cze jedną grupę, nazywając ją „innymi 

źródłami”
15

. Na potrzeby niniejszego arty-

                                                           
12

 Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do art. 

1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych, [w:] Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Ko-

mentarz, LEX, 2015. 
13

 Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., 

Olesińska A., Lasiński - Sulecki K., Prejs W., Ma-

tuszewski W., Zalasiński A., Prawo finansów pu-

blicznych, Toruń 2017, s. 259. 
14

 Majchrzycka - Guzowska A., Finanse i prawo 

finansowe, Warszawa 2016, s. 152. 
15

 Bartosiewicz A., Kubacki R., Komentarz do art. 

10, art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, [w:] Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. 

Komentarz, LEX, 2015. 

kułu wskazane wydaje się przytoczenie 

fragmentu art. 10 ust. 1 u. p. d. o. f. 

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są: 

1) stosunek służbowy, stosunek pracy,  

w tym spółdzielczy stosunek pracy, człon-

kostwo w rolniczej spółdzielni produkcyj-

nej lub innej spółdzielni zajmującej się 

produkcją rolną, praca nakładcza, emery-

tura lub renta; 

2) działalność wykonywana osobiście; 

3) pozarolnicza działalność gospodarcza; 

(…); 

9) inne źródła. 

Należy przytoczyć również fragment  

art. 13 u. p. d. o. f., który definiuje, czym 

jest działalność wykonywana osobiście 

według ustawy PIT. 

Art. 13. Za przychody z działalności wyko-

nywanej osobiście, o której mowa 

 w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (…) 

2)   (…) przychody z uprawiania sportu, 

stypendia sportowe przyznawane na pod-

stawie odrębnych przepisów (…);  

(…); 

8)   przychody z tytułu wykonywania usług, 

na podstawie umowy zlecenia lub umowy  

o dzieło (…) z wyjątkiem przychodów uzy-

skanych na podstawie umów zawieranych 

w ramach prowadzonej przez podatnika 

pozarolniczej działalności gospodarczej.

 Podstawą opodatkowania w PIT 

jest suma dochodów z poszczególnych 

źródeł, pomniejszona o wydatki, do któ-
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rych zalicza się: składki na ubezpieczenie 

społeczne, wpłaty na indywidualne konto 

zabezpieczenia emerytalnego, zwroty nie-

należnie pobranych świadczeń, wydatki na 

cele rehabilitacyjne, wydatki na Internet, 

na wskazane w ustawie darowizny: na or-

ganizacje pożytku publicznego, kultu reli-

gijnego lub krwiodawstwa
16

. W podatku 

dochodowym od osób fizycznych skala 

podatkowa ma charakter progresji ciągłej, 

co oznacza, że dla kolejnych przedziałów 

podstawy opodatkowania różnią się one  

– rosną wraz ze wzrostem podstawy opo-

datkowania. Od kwoty podatku odliczane 

są jeszcze ulgi podatkowe: składki na po-

wszechne ubezpieczenie zdrowotne, ulga 

na małoletnie dzieci oraz wpłaty na rzecz 

organizacji pożytku publicznego
17

. Art. 27 

ustawy PIT reguluje stawki podatku do-

chodowego, które pobiera się od podstawy 

jego obliczenia. Dla kwoty do 85 528 zł 

stawka podatku wynosi 18% minus kwota 

zmniejszająca podatek, natomiast powyżej 

tej kwoty - 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyż-

ki ponad 85 528 zł. Kwota zmniejszająca 

podatek zależna jest od wysokości podsta-

wy jego obliczenia i maleje wraz ze wzro-

stem podstawy. Na potrzeby niniejszego 

artykułu dokładniejsza analiza stawek wy-

daje się zbędna. 

                                                           
16

 Wolański R., op. cit., s. 78 - 81. 
17

 Dowgier R., Sieńko R., Prawo podatkowe mini-

repetytorium, Warszawa 2017, s. 146 - 149. 

  Przychody ze stosunku pracy po-

datnika są opodatkowane bez względu na 

rodzaj umowy o pracę lub czasu jej trwa-

nia. Do przychodów zalicza się bazowe 

wynagrodzenie, jak również wszelkiego 

rodzaju świadczenia dodatkowe np. za 

wysługę lat. Dochody ze stosunku pracy 

kumuluje się i po odliczeniu kosztów (za-

leżnych od okoliczności dojazdu pracow-

nika i od ilości pracodawców, którzy wy-

płacają podatnikowi wynagrodzenie) pod-

stawia się je do skali podatkowej
18

. Aby 

powstał stosunek pracy konieczne są zgod-

ne oświadczenia woli pracodawcy i pra-

cownika. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pra-

cy
19

 przez nawiązanie stosunku pracy pra-

cownik zobowiązuje się do wykonywania 

określonego rodzaju pracy na rzecz praco-

dawcy i pod jego kierownictwem oraz  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez pra-

codawcę, a pracodawca do zatrudnienia 

pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek 

pracy charakteryzuje się (w przeciwień-

stwie do umów cywilnoprawnych) wymo-

giem osobistego wykonywania pracy, pod-

porządkowaniu kierownictwu pracodawcy 

i dyscyplinie pracy. Zatrudnienie prawno  

-  pracownicze wiąże się ponadto z wielo-

                                                           
18

 Smoleń P., Wójtowicz W., Burzec M., Duda M., 

Gorgol A., Kucia - Guściora B., Münnich M., Po-

morski P., Prawo podatkowe, s. 372 - 373. 
19

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz. 141). 
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ma uprawnieniami dla pracownika
20

. Ze 

względu na nietypowy charakter zadań 

wykonywanych przez sportowców decydu-

jące znaczenie co do podstawy ich zatrud-

nienia ma wola stron. W doktrynie podkre-

śla się, iż każda podstawa stosunku między 

sportowcem a klubem ma charakter równo-

rzędny i wybór między formą należy do 

samych stron w zależności od sytuacji
21

. 

O zatrudnieniu sportowca w tym charakte-

rze decyduje nie sama nazwa stanowiska 

w umowie o pracę, lecz zakres obowiąz-

ków, które pracownik rzeczywiście wyko-

nuje. Piłkarz zatrudniony przez klub,  

z racji stosunku pracy korzysta z wszelkich 

praw pracowniczych oraz podlega ubez-

pieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wy-

padkowemu i chorobowemu
22

. Pracowni-

kiem - zawodnikiem profesjonalnym jest 

osoba zatrudniona w klubie sportowym, 

która ukończyła 18 rok życia. W stosunku 

do osób niepełnoletnich w praktyce często 

rozwiązaniem bywa „umowa o przygoto-

wanie do profesjonalnego uprawiania da-

nej dyscypliny sportu”. Jednak na gruncie 

prawa pracy możliwe jest zatrudnianie 

pracowników młodocianych, obowiązują 

ich jednak specjalne warunki np. krótsze 

godziny dziennej pracy, dłuższe przerwy 

                                                           
20

 Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2016, s. 142  

- 144. 
21

 Kijowski A., Status prawny sportowców, Poznań 

2001, s. 51. 
22

 Jabłoński A., Ubezpieczenie społeczne sportow-

ców, Wrocław 2013, s. 161. 

itp. W tym miejscu pamiętać należy o art. 

23 ust. 1 Ustawy o kulturze fizycznej, któ-

ry stanowi, iż osoby niepełnoletnie mogą 

być zawodnikami za zgodą swych przed-

stawicieli ustawowych. Ponadto, art. 29 

ust. 1 Zasad piłkarskich
23

 wprowadza 

ograniczenie, że „kontrakt może być za-

warty przez zawodnika, który ukończył 15 

lat
24

. Zgodnie z regulacją art. 10 ust. 1 pkt 

1 u. p. d. o. f. wynagrodzenie otrzymywane 

na podstawie stosunku pracy, podlega 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych. 

  Ukształtowanie stosunku zawodni-

czego w formie umowy o świadczenie 

usług sportowych stwarza między zawod-

nikiem a klubem stosunek cywilnoprawny, 

w którym to piłkarz jest zleceniobiorcą,  

a klub, dla którego gra – zleceniodawcą. 

Umowy cywilnoprawne zgodnie z doktry-

ną prawa cywilnego cechują się swobodą. 

Problemem jest jednak nawiązanie takiego 

stosunku z piłkarzem niepełnoletnim, bo-

wiem zgodnie z art. 17 kodeksu cywilnego 

z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie prze-

widzianych, do ważności czynności praw-

nej, przez którą osoba ograniczona  

w zdolności do czynności prawnych zacią-

ga zobowiązanie lub rozporządza swoim 

                                                           
23

 Uchwała II/12 z dnia 19 maja 2002 r. Zarządu 

PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klu-

bem piłkarskim a zawodnikiem profesjonalnym; 
24

 Cajsel W., Podstawy prawne zatrudniania za-

wodników profesjonalnych, Toruń 2004, s. 36 - 39. 
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prawem, potrzebna jest zgoda jej przed-

stawiciela ustawowego
25

. 

  Wymieniona wyżej w pkt 2 art. 10 

u. p. o. f. działalność wykonywana osobi-

ście w swoim zakresie definicji zawiera 

przychody z tytułu wykonywania usług na 

podstawie umowy zlecenia, umowy o dzie-

ło, z wykonywania działalności gospodar-

czej, z zarządzania przedsiębiorstwem, 

kontraktów menadżerskich i innych po-

dobnych umów. Brak jest konkretnej defi-

nicji ustawowej działalności wykonywanej 

osobiście, jednak według wykładni języ-

kowej wyklucza ona jedynie zatrudnianie 

osób na podstawie jakichkolwiek umów do 

wykonywania zadań, chyba, że tylko po-

mocniczych
26

. Aktualne przepisy ustawy  

o kulturze fizycznej
27

 i ustawy o sporcie 

kwalifikowanym
28

 nie wymagają, że umo-

wa pomiędzy klubem a zawodnikiem ma 

być umową o pracę. Dawniej nawet bezpo-

średnio regulował to art. 22 ust. 2 ustawy  

o kulturze fizycznej zezwalając na zawar-

cie z zawodnikiem profesjonalistą umowy 

o pracę lub nienazwanej umowy cywilno-

prawnej o świadczenie usług sportowych. 

Zatem do samych stron należy decyzja  

                                                           
25

 Ibidem, s. 46 - 48. 
26

 Litwińczuk H., Karwat P., Pietrasiewicz W., 

Tetłak K., Kaznowski A., Prawo podatkowe przed-

siębiorców, Warszawa 2013, s. 51 - 55. 
27

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej (Dz. U. 1996, nr 25, poz. 113 z późn zm.). 
28

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifi-

kowanym (Dz. U. 2005, nr 155, poz. 1298 z późn. 

zm). 

o tym, w jakiej formie zatrudniony będzie 

piłkarz. Fakt ten potwierdzenie znajduje 

zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyż-

szego jak też w doktrynie
29

.  W wyroku 

tym Sąd Najwyższy przesądził możliwość 

zawierania z piłkarzami umów innych niż 

o pracę. Stwierdził on bowiem, iż artykuł 

22 § 11 kodeksu pracy nie stwarza do-

mniemania prawnego zawarcia umowy  

o pracę oraz że możliwe jest zawarcie 

między klubem sportowym i profesjonal-

nym zawodnikiem piłki nożnej nienazwa-

nej umowy cywilnoprawnej o świadczenie 

usług sportowych
30

. 

  Podobne regulacje znajdują się 

również w art. 4 ust. 1 uchwały PZPN
25

, 

który stanowi, iż: „Podstawowe zobowią-

zania pomiędzy klubem a zawodnikiem,  

w tym zasadnicze wynagrodzenie zawodni-

ka, określa umowa cywilnoprawna albo 

umowa o pracę zwane kontraktem o profe-

sjonalne uprawianie piłki nożnej. Do 

umowy cywilnoprawnej o profesjonalne 

uprawianie sportu mają zastosowanie 

przepisy o zleceniu, co pozwala na uznanie 

sportowca wykonującego ją za zlecenio-

biorcę. Umowa zlecenia jest umową tzw. 

starannego działania, możliwe jest więc  

w pewnej części uzależnienie  wynagro-

                                                           
29

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 

2010 r., sygn. akt: I PK 44/10. 
30

 Romer M. T., Umowa cywilnoprawna zawodnika 

piłki nożnej z klubem sportowym (w:) Wąż P., Mo-

nitor Prawa Pracy. Zmiany - orzecznictwo - prakty-

ka, nr10 / 2010, Warszawa 2010. 
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dzenia sportowca od osiągnięcia przez nie-

go określonego wyniku sportowego
31

. 

  Wyżej opisane zostały sytuacje,  

w których piłkarz zawiera z klubem spor-

towym umowę o pracę lub o świadczenie 

usług sportowych, nie jest to jednak jedyna 

możliwość. Sportowcy mogą osiągać do-

chody z uprawniania sportu, mimo, że nie 

łączy ich stosunek pracy z podmiotem wy-

płacającym świadczenie. Dochód bowiem 

może pochodzić z działalności wykonywa-

nej osobiście lub z działalności gospodar-

czej. Ustawa PIT reguluje opodatkowanie 

dochodów z działalności gospodarczej,  

w art. 5a pkt 6 definiuje to pojęcie jako: 

działalność zarobkową: wytwórczą, bu-

dowlaną, handlową, usługową, polegającą 

na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydo-

bywaniu kopalin ze złóż, polegającą na 

pobieraniu pożytków z rzeczy oraz z warto-

ści niematerialnych i prawnych – prowa-

dzona we własnym imieniu bez względu na 

jej rezultat, w sposób zorganizowany i cią-

gły. Prowadzenie działalności gospodar-

czej może podlegać opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych jako podatek od docho-

dów osób fizycznych, w formie zryczałto-

wanej jako karta podatkowa lub w formie 

zryczałtowanego podatku dochodowego
32

. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą mogą zatem podlegać opo-

                                                           
31

 Jabłoński A., op. cit., s. 162. 
32

 Majchrzycka - Guzowska A., Finanse i prawo 

finansowe, Warszawa 2016, s. 172 - 173. 

datkowaniu podatkiem dochodowym na 

zasadach ogólnych lub na podstawie  

art. 30c u. p. d. o. f. podatkiem liniowym 

ze stałą stawką 19%. Warunkiem takiego 

opodatkowania jest złożenie właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego oświad-

czenia w formie pisemnej do 20 stycznia 

roku podatkowego lub przed rozpoczęciem 

działalności gospodarczej o wyborze tego 

sposobu opodatkowania
33

. Orzecznictwo  

i doktryna przez długi czas spierała się  

w kwestii zakwalifikowania piłkarzy  

(i ogólnie sportowców) jako osób prowa-

dzących działalność gospodarczą. Osta-

tecznie jednak Naczelny Sąd Administra-

cyjny (dalej również: NSA) podjął uchwałę 

II FPS 1/15
34

, w której stwierdził,  

iż przychody sportowców mogą być zali-

czone do źródła przychodów z pozarolni-

czej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 

1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, jeżeli działalność spor-

towca spełnia kryteria określone w art. 5a 

pkt 6 tej ustawy i nie spełnia kryteriów  

z art. 5b ust.1 tej ustawy. W swoim orze-

czeniu NSA powołuje się na Załącznik do 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

                                                           
33

 Wolański R., op. cit., 86 - 87. 
34

 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn.. akt: II FPS 1/15 

(dostępna w internecie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

doc/167D298193).  
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Polskiej Klasyfikacji Działalności
35

,  

w którym to w sekcji R, działu 93 Działal-

ność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

wymieniona jest działalność związana ze 

sportem m. in. działalność niezależnych 

sportowców, którzy biorą udział w turnie-

jach sportowych na żywo przed publiczno-

ścią. Ich działalność zakwalifikowana zo-

stała jako działalność związana ze sportem, 

a nie uprawianie sportu. Te dwa pojęcia 

zostały w języku prawniczym rozdzielo-

ne
36

. Ponadto, NSA przytacza sekcję O, 

poz. 92.62.13-00.10 Załącznika do rozpo-

rządzenia Rady Ministrów w sprawie Pol-

skiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
37

, któ-

ry to wymienia usługi indywidualnych 

sportowców, sędziów i trenerów, którzy 

działają samodzielnie, na własny rachunek. 

Usługi te mają być przeznaczone dla in-

dywidualnej, zbiorowej czy ogólnospo-

łecznej konsumpcji. Kolejnym przykła-

dem, na który powołuje się NSA w oma-

wianym orzeczeniu dotyczy art. 17 ust. 1 

Modelowej Konwencji w sprawie opodat-

kowania dochodu i majątku, przyjętego 

przez Organizację Współpracy Gospodar-

czej i Rozwoju, który to wskazuje, iż do-

                                                           
35

 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasy-

fikacji Działalności (Dz. U., nr 251, poz. 1885). 
36

 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn.. akt: II FPS 1/15. 
37

 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasy-

fikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., nr 42, poz. 264 ze 

zm.). 

chód osoby zamieszkującej w umawiają-

cym się państwie, pochodzący z działalno-

ści m. in. sportowca, osobiście wykonywa-

nej w drugim z umawiających się państw, 

może być opodatkowany w tym drugim 

państwie. Wyraźnie przepis ten wskazuje 

na słuszność interpretacji, iż sportowcy 

mogą osobiście wykonywać działalność 

gospodarczą
38

. W omawianym orzeczeniu 

NSA wskazuje, iż nie ma przeszkód, aby 

indywidualny sportowiec prowadził dzia-

łalność gospodarczą, która będzie polegać 

na świadczeniu usług polegających na jego 

udziale w turniejach sportowych pod bar-

wami określonego klubu. Wykonanie zo-

bowiązania polegać w tym wypadku ma na 

prowadzeniu treningów, utrzymywania 

określonego trybu życia, przygotowania 

 w razie potrzeby sprzętu sportowego lub 

stroju, zatrudnienia fizjoterapeutów  

i ewentualnie innych niezbędnych osób
39

. 

Umowa o świadczenie usług sportowych 

może być zawarta przez zawodnika nie-

prowadzącego działalności gospodarczej, 

ale także takiego, który prowadzi działal-

ność gospodarczą, wówczas zawiera on 

umowę jako przedsiębiorca lub jeśli takiej 

działalności nie prowadzi możliwe jest 

uprawianie sportu przez niego bez żadnej 

umowy. Wówczas na podstawie odrębnych 

                                                           
38

 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn.. akt: II FPS 1/15. 
39

 Ibidem. 
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przepisów może on otrzymywać stypen-

dium sportowe
40

. 

  Przychody otrzymywane od spon-

sorów należy zaliczyć do generalnej grupy 

przychodów z uprawiania sportu, czyli jak 

wyżej ustalono - z działalności wykony-

wanej osobiście albo w ramach prowadzo-

nej przez piłkarza działalności gospodar-

czej
41

. 

  Zgodnie z definicją słownikową 

wizerunek to czyjaś podobizna, portret, 

obraz lub sposób, w jaki dana osoba lub 

rzecz jest postrzegana i przedstawiana
42

.  

W literaturze przedmiotu również można 

znaleźć wiele definicji wizerunku, na fakt 

ten w swoim komentarzu wskazuje D. Fli-

sak. W prawie autorskim pojęcie wizerun-

ku ma zastosowanie tylko do osób fizycz-

nych i rozumiane jest jako „zespół rozpo-

znawalnych cech fizycznych umożliwiają-

cych identyfikację określonej osoby”. Po-

dobną definicję stworzyli J. Barta  

i R. Markiewicz, którzy wizerunek tłuma-

czą jako „wytwór niematerialny, który za 

pomocą środków plastycznych przedstawia 

rozpoznawalną podobiznę danej osoby”
43

. 

                                                           
40

 Ibidem. 
41

 Dauerman T., Sportowiec jako przedsiębiorca 

(podmiot gospodarczy), http://prawosportowe.pl/ 

sportowiec-jako-przedsiebiorca-podmiot-gospodarc 

zy.html [dostęp: 14.08.2017 r.]. 
42

 Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, 

t. 4, Warszawa 2003, s. 457. 
43

 Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa 

pokrewne. Komentarz, Warszawa, 2011, s. 519; 

[za:] Flisak D., Komentarz do art. 81 ustawy  

Wizerunek rozumieć zatem należy jako 

każde odzwierciedlenie obrazu fizycznego 

utrwalone na nośniku materialnym lub  

w innej formie np. emisji nadawanego na 

żywo programu telewizyjnego. Środkiem 

udostępniania wizerunku może być obraz 

lub środki wizualne, np. zdjęcia, filmy, 

nagrania, rzeźby, rysunki, obrazy itp
44

. 

  Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych
45

 „Rozpowszechnianie wizerunku 

wymaga zezwolenia osoby na nim przed-

stawionej. W braku wyraźnego zastrzeże-

nia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli 

osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za 

pozowanie”. Ustawa wyraźnie wskazuje, 

że jeżeli uprawniony otrzymał umówioną 

zapłatę za pozowanie, nie musi już osobno 

zezwalać na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku, gdyż w tym wypadku zgoda ta 

jest domniemana. Zezwolenie może przy-

brać dowolną formę, jednak musi być nie-

wątpliwe. Przepis ten uzasadnienie znajdu-

je w założeniu, że wynagrodzenie otrzy-

mane przez portretowanego związane jest  

                                                                                    
o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] 

Flisak D., Bukowski M., Okoń Z., Podrecki P., 

Raglewski J., Stanisławska-Kloc S., Targosz T., 

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 

LEX, 2015 [dostęp: 16.08.2017 r.]. 
44

 Flisak D., Komentarz do art. 81 ustawy o prawie 

autorskim …. 
45

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, 

poz. 83). 
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z jednoczesną zgodą na rozpowszechnianie 

wizerunku
46

. 

  Wśród producentów, usługodaw-

ców, a nawet banków czy sieci bardzo czę-

ste jest wykorzystywanie wizerunku spor-

towców, zwłaszcza piłkarzy, gdyż zwięk-

sza to wiarygodność ich produktów, skoro 

są one rekomendowane przez popularne 

osobistości. „Wizerunki charakterystycz-

nych sportowców są warte miliony złotych, 

pod warunkiem, że zostaną umiejętnie wy-

korzystane”
47

. Reklamy, w których wystę-

pują piłkarze zyskują coraz bardziej na 

popularności, gdyż jest to korzystne dla 

obu stron umowy, jest to zarówno dobry 

sposób promocji i zwiększenia prestiżu dla 

firm, jak też łatwego zdobycia środków 

przez sportowców, możliwość rozwoju, 

czy nawet droga do zakupu nowego sprzę-

tu. Wykorzystanie wizerunku zawodnika 

najczęściej odbywa się na podstawie umo-

wy cywilnoprawnej między nim a przed-

siębiorcą, zazwyczaj jest to umowa zlece-

nia
48

. Od odpłatnej umowy zlecenia należy 

uiścić podatek dochodowy od osób fizycz-

                                                           
46

 Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski 

Z., Markiewicz R., Traple E., Ustawa o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Łódź 

2003, s. 584 - 585; 
47

 Sygut T., Sportowcy na reklamowym wybiegu, 

Tygodnik Przegląd 2004, nr 43, http://www. prze-

glad-tygodnik.pl/index.php?site=artykul&id=7706 

[za:] Grzybczyk K., Prawo reklamy, Warszawa 

2008, s. 46. 
48

 Grzybczyk K., Prawo reklamy, Warszawa 2008, 

s. 46. 

nych, jak to zostało wskazane w art. 10 ust. 

1 pkt 2 u. p. o. f. Istnieje jednakże druga 

możliwość, od strony podatkowej bardziej 

korzystna dla stron. Jeżeli piłkarz prowadzi 

działalność gospodarczą, w ramach której 

uzyskuje przychody za udostępnianie wi-

zerunku lub usługi reklamowe, wówczas 

sponsor może zaliczyć wydatki do kosztów 

uzyskania przychodów, a piłkarz może 

rozliczyć się z fiskusem drogą podatku 

liniowego
49

. 

  Odrębnie i niezależnie od pocho-

dzących z innych źródeł, ryczałtowo opo-

datkowane są dochody pochodzące z m. in. 

wygranych z konkursów i gier. Generalnie 

podlegają one opodatkowaniu proporcjo-

nalnemu o stałej stawce procentowej 10% 

wygranej lub nagrody
50

. Wygrane, których 

jednorazowa wartość nie przekracza 2280 

zł korzystają ze zwolnienia od podatku 

dochodowego
51

. Ta regulacja dotyczy jed-

nak tylko gier losowych lub loterii, w któ-

rych zwycięstwo jest kwestią losu, przy-

padku. Do sportowców częściej będzie 

miała zastosowanie regulacja art. 21 ust. 1 

                                                           
49

 Zawisza B., Opodatkowanie dochodów sportow-

ców, http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/201 

4/archiwum-2014-vi/1206-opodatkowanie-dochodo 

w-sportowcow-13755/ [dostęp: 18.08.2017 r.]. 
50

 Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., 

Olesińska A., Lasiński - Sulecki K.., Prejs E., Ma-

tuszewski W., Zalasiński A., Prawo finansów pu-

blicznych pod redakcja B. Brzezińskiego i A. Ole-

sińskiej, Toruń 2017, s. 261. 
51

 Majchrzycka - Guzowska A., Finanse publiczne  

i prawo finansowe, Warszawa 2016, s. 155. 
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pkt 68 u. p. d. o. f., która stanowi, że zwol-

nionymi z opodatkowania są m. in. kon-

kursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, 

dziennikarstwa i sportu. Kluczowe w tej 

kwestii są postanowienia regulaminu za-

wodów czy konkursu, nie może on bowiem 

przewidywać losowości przyznawania na-

gród. Jeśli regulamin jasno wskazuje na 

współzawodnictwo sportowców w danych 

konkurencjach, wówczas nagrody otrzy-

mane przez zwycięzców zwolnione są od 

opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Znów jednak nie wszystkie - nagrody 

zwolnione to tylko te, których wartość jest 

mniejsza lub równa 760 zł. Po przekrocze-

niu tego progu nagrody podlegają normal-

nemu 10% opodatkowaniu, które w przy-

padku wygranych pieniężnych potrącane 

jest z kwoty, natomiast przy rzeczowych 

warunkiem otrzymania swojej nagrody 

przez zwycięzcę jest uiszczenie na rzecz 

organizatora zawodów 10% jej wartości
52

. 

                                                           
52

 Babczuk A., Talik A., Finansowanie sportu ze 

środków publicznych, Warszawa 2014, s. 383  

- 384. 
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Zarobki nie tylko z kontraktów, czyli o stypendiach sportowych 
 

 

 

rzyjęło się myśleć, że sportowcy 

zarabiają niemałe pieniądze na 

podstawie umów z klubami,  

z tytułu reklam i innych kontraktów. Mało 

„medialnym” źródłem finansowym dla 

osób aktywnych fizycznie, które osiągają 

sukcesy w swojej dziedzinie, jest stypen-

dium sportowe. Jego studencka odmiana  

przewidziana przez Prawo o szkolnictwie 

wyższym
1
 przeznaczona jest dla studen-

tów, którzy osiągają  sukcesy sportowe. 

  Pod samym pojęciem stypendium 

kryje się określone świadczenie pieniężne. 

Tak też wskazał Wojewódzki Sąd Admi-

nistracyjny w Bydgoszczy w wyroku II 

SA/Bd 1463/16, w którym stwierdzono, że 

„stypendia okresowe dla osób fizycznych  

i stypendia dla trenerów powinny mieć 

zachowaną formę pieniężną”
2
. Omawiając 

kwestie wstępne, wypada także ustalić 

charakter prawny stypendium wypłacane-

go z budżetu państwa przez ministra wła-

ściwego do spraw kultury fizycznej  

(o samym stypendium niżej). Zgodnie  

                                                           
1
 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-

twie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 

1365). 
2
 LEX, https://sip-1lex-1pl-100078au51797.han3. 

uci.umk.pl/#/orzeczenie/522377467/1?directHit=tr

ue&directHitQuery=II%20SA~2FBd%201463~2F

16 [dostęp: 5.09.2017 r.]. 

z art. 33. ust. 1. ustawy o sporcie
3
, okres 

pobierania jakiegokolwiek stypendium 

sportowego, o którym mowa w tej usta-

wie, zalicza się do okresu zatrudnienia  

w rozumieniu przepisów ustawy o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy
4
 oraz do okresu zatrudnienia, od które-

go zależą uprawnienia pracownicze. Oso-

by pobierające wspomniane stypendia 

sportowe są natomiast stypendystami 

sportowymi w rozumieniu przepisów 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-

nych
5
. 

  Na gruncie ustawy o sporcie kwe-

stii stypendium poświęcone są cztery ar-

tykuły. Podczas lektury tego aktu prawne-

go pierwszy raz z pojęciem stypendium 

spotykamy się w rozdziale drugim zatytu-

łowanym „Kluby sportowe i związki spor-

towe”. W myśl art. 5. klub sportowy może 

ustanowić i finansować okresowe stypen-

dia sportowe dla zawodników. Przepis ten 

wydaje się nieistotny dla klubów pozosta-

jących w prywatnych rękach, w których 

                                                           
3
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 
4
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2004 r., nr 99, poz. 1001). 
5
 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., nr 137, 

poz. 887). 

P 
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właściciele inwestują swoje pieniądze, 

które mogą przecież ulokować wedle wła-

snego upodobania. Znaczenie może mieć 

jednak dla klubów zasilanych pieniędzmi 

publicznymi. Na podstawie art. 5. klub 

nabywa bowiem prawo do wydawania pu-

blicznych pieniędzy w sposób przewidzia-

ny niniejszym przepisem. Warto zazna-

czyć, że organ stanowiący jednostki samo-

rządu terytorialnego nie ma prawa do sa-

modzielnego określania kręgu beneficjen-

tów stypendium, na co wskazuje jedno-

znacznie rozstrzygnięcie nadzorcze woje-

wody warmińsko - mazurskiego z dnia  

2 grudnia 2016 roku o numerze 

PN.4131.408.2016
6
. Należy przeto rozu-

mieć, iż to nie organy jednostki samorządu 

terytorialnego decydują o tym, kto dostanie 

stypendium. Przyznają one jedynie klubo-

wi środki finansowe, natomiast to klub 

decyduje o tym, na podstawie jakich kryte-

riów wybierze stypendystów i komu przy-

zna pomoc finansową w takiej formie, na 

co zresztą wskazuje literalna wykładnia 

omawianego przepisu. Pod rządami ustawy  

o sporcie kwalifikowanym odpowiedni-

kiem art. 5 ustawy o sporcie był art. 34. 

ust. 1. Jego redakcja jednak była nieco 

odmienna od obecnej. Wówczas była mo-

                                                           
6
 LEX, https://sip-1lex-1pl-100078au50650.han3.u 

ci.umk.pl/#/orzeczenie/539042021/1/pn-4131-408-

2016-brak-upowaznienia-organow-stanowiacych-j 

ednostek-samorzadu-terytorialnego-do...?cm=URE 

LATIONS [dostęp: 8.09.2017 r.]. 

wa o tym, że stypendium może otrzymy-

wać zawodnik nieotrzymujący wynagro-

dzenia w związku z uprawianiem sportu. 

Obecnie ustawodawca zrezygnował z tego 

zastrzeżenia, co należy odczytywać jako 

przyzwolenie na równoległe wypłacanie 

wynagrodzenia i stypendium
7
. Jest to za-

tem zmiana dokonana w duchu liberalizmu  

i można zadać pytanie o jej zasadność. 

  Poza tym, że klub sportowy ma 

możliwość ustanowić i finansować stypen-

dium sportowe, same samorządy również 

mogą bezpośrednio wspierać finansowo 

sportowców, a tym samym sport w ogólno-

ści. Wskazuje na to umiejscowienie trzech 

kolejnych przepisów dotyczących stypen-

dium sportowego w rozdziale szóstym 

ustawy o sporcie zatytułowanym „Wspie-

ranie sportu przez organy władzy publicz-

nej”. Art. 31. ust. 1. wydaje się być przepi-

sem analogicznym do art. 5.  Tak jak ten 

drugi umożliwia wypłacanie stypendiów 

klubom, tak ten pierwszy stwarza analo-

giczne kompetencje jednostkom samorzą-

du terytorialnego, a odpowiada to ogólnej 

formule, że organy władzy publicznej dzia-

łają na podstawie i w granicach prawa. Bez 

takiego przepisu wydawanie pieniędzy 

przez organy władzy publicznej na rzecz 

                                                           
7
 Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak 

M., Ustawa o Sporcie, Komentarz, LEX (https: 

//sip-1lex-1pl-100078au50650.han3.uci.umk.pl/ #/ 

komentarz/587317565/115005?tocHit=1&cm=RE  

LATIONS [dostęp: 3.09.2017 r.]). 
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sportowców w celu udzielenia im wsparcia 

finansowego i wynagrodzenia sukcesów, 

mogłoby być co najmniej kontrowersyjne, 

gdyż należałoby szukać innej podstawy 

prawnej. Art. 31. ust. 1. nie pozostawia 

wątpliwości, że władze samorządu teryto-

rialnego władne są wydać środki, którymi 

dysponują, na wsparcie sportu właśnie  

w formie stypendium sportowego. Ten sam 

artykuł w ust. 2. wskazuje, że jednostki 

samorządu terytorialnego mogą  finanso-

wać w formie stypendiów nie tylko za-

wodników za osiągnięte wyniki sportowe, 

ale także trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie sporto-

wym międzynarodowym lub krajowym. 

Zasadnym pozostaje pytanie, czym są wy-

sokie wyniki sportowe, a zatem sukcesy od 

jakiego szczebla współzawodnictwa można 

uznać za znaczące oraz co można już okre-

ślić mianem sukcesu. Czy zatem zajęcie 

miejsca w pierwszej ósemce szczebla 

ogólnopolskiego w danej konkurencji sta-

nowi już sukces spełniający ustawowe kry-

teria i stwarzający tym samym możliwość 

przyznania stypendium? Co ciekawe, tre-

nerom można przyznać stypendium, gdy 

ich podopieczni osiągają wysokie wyniki 

sportowe, ale tego wymogu nie stawia się 

samym sportowcom, a więc w przypadku, 

o którym mowa w ust. 1., podstawowym 

kryterium uzyskania przewidzianych w art. 

31. ust. 1. ustawy o sporcie świadczeń jest 

osiągnięty wynik sportowy, który - co 

istotne i w przeciwieństwie do sytuacji, 

o której mowa w art. 31. ust. 2. - nieko-

niecznie musi być wysoki
8
. 

  Art. 31. w ostatnim ustępie stanowi, 

że to jednostki samorządu terytorialnego 

rozstrzygają wspomniane niejasności. To 

one określają bowiem zasady i tryb przy-

znawania (a także pozbawiania) oraz ro-

dzaje i wysokość stypendiów sportowych, 

o których mowa powyżej. Powinny tego 

dokonać w drodze uchwały. Może się oka-

zać zatem, że za podobne osiągnięcia spor-

towe zawodnik z jednej jednostki samo-

rządu terytorialnego nie dostanie stypen-

dium, podczas gdy inny – podlegający pod 

inną jednostkę – zostanie już nagrodzony. 

Omawiana jednostka redakcyjna zawiera 

in fine wytyczne, którymi winny kierować 

się organy stanowiące danej jednostki. 

Powinny one mianowicie wziąć pod uwagę 

znaczenie danego sportu dla tej jednostki 

samorządu terytorialnego oraz - co nie 

powinno dziwić - osiągnięty wynik spor-

towy. W kwestii znaczenia danego sportu 

dla lokalnej społeczności wypowiadał się 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Byd-

goszczy. Wskazał on, że „istotne (...) jest 

przyporządkowanie konkretnej dyscypliny 

sportowej do prestiżu tej jednostki. Przy-

kładem może posłużyć znaczenie żużlu dla 

                                                           
8
 Ibidem. 
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Torunia, piłki ręcznej dla Kielc, skoków 

narciarskich dla Zakopanego. Oznacza to, 

że ustawodawca miał na myśli zawężoną 

grupę dyscyplin sportowych. Jednocześnie 

rodzaje i wysokość stypendiów powinny 

być uzależnione od osiągniętych wyników 

sportowych”
9
. 

  Ustawa o sporcie stwarza możli-

wość finansowania przedmiotowego 

świadczenia także z budżetu państwa, jak 

stanowi art. 32. Wówczas to minister wła-

ściwy do spraw kultury fizycznej ma pra-

wo przyznać określonym podmiotom sty-

pendium. Beneficjent takiego świadczenia 

musi być członkiem kadry narodowej. 

Istotne są osiągnięte przez niego wyniki 

sportowe, stypendysta powinien bowiem 

odnosić sukcesy we współzawodnictwie 

międzynarodowym. Nie stawia się przy 

tym wymogu uzyskania wysokich osią-

gnięć, zatem to od uznania właściwego 

ministra zależy, czy dane osiągnięcie za-

sługuje już na wynagrodzenie w formie  

-  co istotne - okresowego stypendium. Co 

więcej, same osiągnięcia sportowca nie są 

jedynym wymogiem. Zgodnie bowiem  

z drugim zdaniem art. 32. ust. 1., stypen-

dium może otrzymywać członek kadry 

narodowej, który zobowiąże się w formie 

                                                           
9
 https://sip-1lex-1pl-100078au50b27.han3.uci.um 

k.pl/#/orzeczenie/522377467/1/ii-sa-bd-1463-16-z 

asady-przyznawania-stypendiow-nagrod-i-wyrozni  

en-sportowych-wyrok-wojewodzkiego...?pit=2017   

-09-03&cm=URELATIONS [dostęp: 3.09.2017 r.]. 

pisemnej do realizacji programu przygo-

towań do zawodów o randze igrzysk olim-

pijskich. Mowa tu zatem o igrzyskach 

olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 

igrzysk głuchych. Poza wymienionymi, 

zobowiązanie się sportowca może również 

dotyczyć przygotowań do mistrzostw świa-

ta lub mistrzostw Europy. Należy zwrócić 

uwagę, że w przepisie jest mowa o tym, iż 

program przygotowań musi być opracowa-

ny przez właściwy polski związek sporto-

wy. Stypendysta obliguje się także do 

udziału we wspomnianych zawodach, do 

których czynił przygotowania. Nie ulega 

wątpliwości, że właściwy minister nie mo-

że przeznaczyć dowolnej sumy w celu sfi-

nansowania stypendium, jak również nie 

wypłaca stypendium ze środków prywat-

nych. Zgodnie z art. 32. ust. 2., minister, 

finansując stypendium, wykorzystuje środ-

ki budżetu państwa w tej części, która 

przeznaczona jest do jego dyspozycji. 

Stypendium z budżetu państwa 

przyznane przez ministra może być przez 

niego w drodze decyzji wstrzymane, gdy 

zaistnieją określone w ustawie przesłanki. 

Również w drodze decyzji następuje po-

zbawienie członka kadry narodowej 

przedmiotowego świadczenia. Z tym 

pierwszym przypadkiem mamy do czynie-

nia, gdy beneficjent stypendium zaniedbuje 

swoje obowiązki, do wypełnienia których 

pisemnie się zobligował, a więc zgodnie  
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z tym, o czym wspomniano wyżej, zanie-

dbuje realizację programu przygotowań do 

imprezy sportowej. Natomiast minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej po-

zbawia członka kadry narodowej w trzech 

przypadkach wskazanych w ust. 4. oma-

wianego artykułu. Dochodzi do tego, gdy 

sportowiec nie realizuje wspomnianego 

programu przygotowań, traci zdolność do 

uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 

6 miesięcy lub odmawia udziału w zawo-

dach, o których mowa w ust. 1., czyli  

w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach pa-

raolimpijskich, igrzyskach głuchych, mi-

strzostwach świata lub mistrzostwach Eu-

ropy. Mowa zatem nie o uchybieniach  

w realizacji programu przygotowań, lecz 

braku jakiejkolwiek jego realizacji. Należy 

również zaznaczyć, że o utracie zdolności 

do wykonywania sportu na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy orzeka lekarz posiadający 

kwalifikacje uprawniające do wydania 

orzeczenia lekarskiego. Kwalifikacje te 

określone zostały w drodze rozporządzenia 

wydanego przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia w porozumieniu z mini-

strem właściwym do spraw kultury fizycz-

nej. 

  Przejawem zdroworozsądkowego 

rozróżnienia płci i świadomości ich róż-

nych ról, a jednocześnie prorodzinnego 

uprzywilejowania kobiet, wydaje się być 

ust. 6. Zgodnie z nim kobiety mogą otrzy-

mywać stypendium - i to w pełnej wysoko-

ści – także przez cały okres ciąży, a oprócz 

tego połowę stypendium przez okres  

6 miesięcy po urodzeniu dziecka. Ustawo-

dawca zatem słusznie wyszedł z założenia, 

że skoro na sportowca niewywiązującego 

się ze swoich zobowiązań niejako nakłada 

się karę w postaci pozbawienia albo co 

najmniej wstrzymania wypłacania stypen-

dium, to nie należy w ten sam sposób po-

stępować z kobietą, która spodziewa się 

dziecka. Brak takiego uregulowania byłby 

przejawem zrównania zawinionego uchy-

lania się od przygotowań do wysokiej ran-

gi zawodów z niemożnością poczynienia 

takich przygotowań ze względu na realiza-

cję prawa do zakładania rodziny. Z drugiej 

strony może paść zarzut, że kobieta chcąca 

założyć rodzinę nie powinna się zobowią-

zywać do przygotowań, a jeśli będzie mu-

siała przygotowania te przerwać ze wzglę-

du na ciążę, to powinno się ją traktować na 

równi z innymi przyczynami odstąpienia 

od przygotowań. Trzeba jednak dać odpór 

temu zarzutowi z uwagi na to, że nierzadko 

kobiety miewają problemy z zajściem  

w ciążę, w wyniku czego ta może wreszcie 

wystąpić dość niespodziewanie. Wydaje 

się, że u podstaw przyjętej regulacji leżą 

względy ideologiczne, a w ostatecznym 

rozrachunku należy poprzeć ustawodawcę, 

który dba o rodzinę i nie chce krzywdzić 

kobiet poprzez pozbawianie jej środków 
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mogących być potrzebne zwłaszcza wtedy, 

gdy ma ona w perspektywie utrzymanie 

dziecka. 

  Szczegółowy tryb przyznawania, 

wstrzymywania i pozbawiania stypendiów 

sportowych dla członków kadry narodo-

wej, podstawę i wysokość stypendium, 

czas, na jaki może zostać ono przyznane 

przy uwzględnieniu sposobu i terminu ich 

wypłacenia, określa minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej w drodze rozpo-

rządzenia. 

  Oprócz stypendiów sportowych, 

o których mowa w ustawie o sporcie, ist-

nieje jeszcze jedna jego odmiana przewi-

dziana przez Prawo o szkolnictwie wyż-

szym. Chodzi mianowicie o stypendium 

sportowe dla studentów, a mówiąc dokład-

niej - stypendium rektora dla najlepszych 

studentów za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym, o którym mowa w art. 181. 

ust. 1. Ustawa nie konkretyzuje jednak, 

jakie warunki muszą zostać spełnione, by 

otrzymywać omawiane stypendium, a je-

dynie w art. 186. przekazuje rektorowi 

kompetencje do ustanowienia szczegóło-

wego regulaminu ustalania wysokości, 

przyznawania i wypłacania stypendium  

w tym szczegółowych kryteriów i trybu 

udzielania świadczenia, sposobu wyłania-

nia studentów mogących otrzymać stypen-

dium,  wzorów wniosków o przyznanie 

świadczeń, a także wzoru oświadczenia  

o niepobieraniu świadczeń na innym kie-

runku studiów. Rektor powinien wówczas 

wydać taki regulamin w porozumieniu  

z uczelnianym organem samorządu stu-

denckiego. 

  Jak więc widać, sportowcy mogą 

być wspierani finansowo przez państwo, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz 

uczelnie. Ustawodawca stworzył system 

stypendiów, które mogą być wypłacane 

przez różne podmioty. Wpisuje się to  

w ogólne założenia wspierania sportu 

przez państwo wyrażone w art. 68. ust. 5. 

Konstytucji Rzeczypospolitej: „Władze 

publiczne popierają rozwój kultury fizycz-

nej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”. 

Mają one na pewno charakter motywujący, 

ale również umożliwiają trenowanie spor-

towcom, szczególnie uprawiającym dyscy-

pliny, które uchodzą za bardziej niszowe  

i mniej dochodowe. 
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Bezpieczeństwo w sporcie  

– analiza wybranych regulacji prawnych 

 

 

 dzisiejszych czasach sport 

jest zarówno formą spędza-

nia czasu i poznawania lu-

dzi, jak również sposobem na osiągnięcie 

swojego życiowego celu czy metodą na 

zarabianie pieniędzy. W związku z tym 

uprawianie sportu powinno być dostępne 

dla każdego i, co za tym idzie, nie powin-

no być przez nikogo ograniczane. Należy 

jednak pamiętać, że nie oznacza to zupeł-

nej swobody i dowolności w obszarze 

aktywności fizycznej. O ile indywidualne 

uprawianie sportu z reguły nie niesie za 

sobą ryzyka poważnych konsekwencji dla 

większej grupy ludzi, to zbiorowe wyko-

nywanie aktywności fizycznej należy już  

z pewnością poddać większemu nadzoro-

wi - powinno się to odbywać pod kierun-

kiem odpowiednio wyszkolonych osób 

(np. trenerów czy instruktorów) oraz  

w warunkach optymalnych i bezpiecz-

nych. Zagadnienie to jest ważne ze wzglę-

du na coraz większą popularność zdrowe-

go trybu życia i rosnącą przez to liczbę 

osób uczestniczących w wielu zajęciach 

sportowych, a także większą liczbę osób 

zawodowo uprawiających sport. 

 Bezpieczeństwo w sporcie może 

być rozpatrywane na dwóch płaszczy-

znach: po pierwsze bezpieczeństwo doty-

czy zdrowia uprawiającego sport, po dru-

gie dotyczy warunków, w jakich realizo-

wana jest dowolna impreza sportowa
1
. 

Normy regulujące powyższe kwestie do-

tyczą bezpieczeństwa niejako „wewnątrz 

sportu”, co oznacza, że dotyczą osób 

uprawiających sport. Nie należy zapomi-

nać jednak, że istnieje też wiele zagrożeń 

płynących „z zewnątrz”, przez co należy 

rozumieć niebezpieczne zachowania osób, 

które sportu nie uprawiają, a jedynie go 

oglądają. Bezpieczeństwo w taki sposób 

może być ograniczone ze względu na 

gromadzenie się w jednym czasie i w jed-

nym miejscu dużej liczby tzw. kibiców. 

 Celem niniejszych rozważań jest 

analiza zagrożeń, na które narażone są  

osoby uprawiające sport, i unormowań 

prawnych, które mają je niwelować. 

 Aby aktywność fizyczna była bez-

pieczną przyjemnością dla wszystkich, 

muszą działać odpowiednie mechanizmy 

prawne. Podstawową regulacją z zakresu 

ochrony przez zagrożeniami pojawiają-

cymi się „wewnątrz” sportu jest art. 37

                                                 
1
 Michniewicz G., Turystyka i sport, Poznań 2012, 

s. 153. 

W 
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ust. 1 ustawy o sporcie
2
, który stanowi, że: 

„zawodnik uczestniczący we współzawod-

nictwie sportowym organizowanym przez 

polski związek sportowy jest obowiązany 

do uzyskania orzeczenia lekarskiego o sta-

nie zdrowia umożliwiającym bezpieczne 

uczestnictwo w tym współzawodnictwie”. 

Obowiązek ten został wprowadzony ze 

względu na to, że sport jako forma aktyw-

ności człowieka, wymaga dużego wysiłku 

fizycznego i niejednokrotnie bardzo obcią-

ża organizm. Ze względu na to konieczne 

stało się wprowadzenie obowiązku posia-

dania orzeczenia lekarskiego, które stwier-

dzać będzie, że stan zdrowia zawodnika 

uczestniczącego we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez polski 

związek sportowy jest na tyle dobry, by 

mógł on bezpiecznie w nim brać udział. 

 Trafnie zauważył W. Cajsel, że „ce-

lem, jaki przyświecał ustawodawcy przy 

kształtowaniu jego treści (art. 37 ust. 1 

ustawy o sporcie – przyp. red.), było za-

pewnienie – przynajmniej potencjalnych – 

bezpiecznych warunków uprawiania przez 

zawodnika danego sportu, poprzez okre-

ślenie minimalnych standardów, jakim 

musi odpowiadać stan zdrowia zawodnika 

w danym sporcie, by jego uprawianie było 

bezpieczne dla samego zawodnika, jak też 

                                                 
2
 Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1463). 

innych zawodników, współuczestników 

współzawodnictwa w danym sporcie”
3
. 

Obowiązek uzyskania orzeczenia lekar-

skiego jest zatem zapewnieniem przez 

ustawodawcę bezpieczeństwa zarówno 

samemu zawodnikowi (ze względu na duże 

ryzyko doznania kontuzji, utarty zdrowia 

czy nawet życia podczas uprawiania sportu 

zawodowego), jak i innym zawodnikom, 

którzy ze sobą konkurują lub są w jednej 

drużynie.   

  Warto wspomnieć, że obowiązek 

posiadania orzeczenia lekarskiego pojawił 

się również w ustawie o sporcie kwalifi-

kowanym
4
, czyli „poprzedniczce” ustawy 

o sporcie. Świadczy to o tym, że ustawo-

dawca już dużo wcześniej widział potrzebę 

dbania o bezpieczeństwo zawodników po-

przez poddawanie ich regularnym bada-

niom lekarskim. 

 Nie może jednak umknąć uwadze 

fakt, że obowiązek posiadania odpowied-

niego orzeczenia lekarskiego dotyczy je-

dynie zawodników, którzy uczestniczą we 

współzawodnictwie sportowym organizo-

wanym przez polski związek sportowy. 

Uprawienie sportu jest przecież przywile-

jem i wolnością obywatela Rzeczpospolitej 

                                                 
3
 Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, War-

szawa 2011, s. 290 

4
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz. 

1298). 
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Polskiej. Ustawodawca nie wkracza zatem 

w indywidualną strefę aktywności fizycz-

nej obywateli. Dba jedynie o dobro ogółu, 

a nałożenie wspomnianego obowiązku na  

każdego, kto chciałby uprawiać lub już go 

uprawia, byłoby absurdalną i zbyt daleko 

idącą ingerencją ze strony państwa. Taka 

ogólna regulacja nie powinna jednak być 

przyczyną całkowitego dobrowolnego za-

niechania indywidualnych konsultacji  

z lekarzem. Należy bowiem uprawiać sport 

w sposób, który nie zagraża życiu lub 

zdrowiu sportowca. 

 Oprócz określenia przez ustawo-

dawcę samego obowiązku posiadania 

orzeczenia lekarskiego, konieczne stało się 

też uregulowanie kwestii, kto może takie 

orzeczenia wydawać lub jak szczegółowe 

powinny one być. Stąd też obok ust. 1  

w art. 37 ustawy o sporcie pojawił się rów-

nież ust. 2, który stanowi, że „minister 

właściwy do spraw zdrowia w porozumie-

niu z ministrem właściwym do spraw kul-

tury fizycznej określi, w drodze rozporzą-

dzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych 

do wydawania orzeczeń lekarskich (...),  

a także zakres i częstotliwość wymaganych 

badań lekarskich, uwzględniając specyfikę 

współzawodnictwa sportowego”. Regula-

cja ta zapobiegać ma zbytniej dowolności  

i niejasności orzeczeń. 

 Zgodnie z dyspozycją zawartą  

w art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie Minister 

Zdrowia wydał w dniu 22 lipca 2016 r. 

rozporządzenie
5
, które określa m. in.,  

że orzeczenie wydaje lekarz specjalista  

w dziedzinie medycyny sportowej,  

a w odniesieniu do zawodników niepełno-

sprawnych orzeczenie może wydać także 

lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji 

medycznej (§ 2 rozporządzenia). Badania 

specjalistyczne i diagnostyczne obejmują: 

pomiary antropometryczne, badania elek-

trokardiograficzne 12 - odprowadzeniowe 

z opisem, badanie ogólne moczu  

z oceną osadu, badanie odczynu opadania 

krwinek czerwonych, badanie morfologii 

krwi obwodowej wraz ze wzorem odset-

kowym, oznaczenie stężenia glukozy  

w surowicy krwi, ogólne badanie lekarskie 

wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej, 

badanie ortopedyczne, konsultację laryn-

gologiczną, konsultację okulistyczną, ba-

danie ostrości wzroku za pomocą tablic 

Snellena, konsultację neurologiczną, bada-

nie elektroencefalograficzne, badanie spi-

rometryczne, badanie serologiczne w celu 

wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia 

                                                 
5
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca  

2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 

wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 

zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych 

badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 

orzeczeń (Dz. U. z 2016 r., poz. 1172). 
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wątroby typu B i C oraz nabytego niedobo-

ru odporności przez oznaczenie obecności 

antygenu HBs, przeciwciał HCV i prze-

ciwciał HIV (§ 3 rozporządzenia). Ponadto 

to, orzeczenie wydaje się na podstawie 

badania wstępnego, okresowego lub kon-

trolnego (§ 4). 

 Niezależnie od powyższego zgod-

nie z art. 38 ustawy o sporcie zawodnik 

uczestniczący we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez polski 

związek sportowy oraz zawodnik kadry 

narodowej podlegają obowiązkowemu 

ubezpieczeniu od następstw nieszczęśli-

wych wypadków w uprawianym sporcie. 

Obowiązek ten spoczywa na klubie spor-

towym będącym członkiem polskiego 

związku sportowego, a w przypadku za-

wodnika kadry narodowej - na polskim 

związku sportowym. Należy w tym miej-

scu zaznaczyć, że tak jak w przypadku 

obowiązku posiadania orzeczenia lekar-

skiego, obowiązkowym ubezpieczeniem 

objęci są jedynie zawodnicy uczestniczący 

we współzawodnictwie sportowym organi-

zowanym przez polski związek sportowy 

oraz zawodnicy kadry narodowej. Jest to 

również związane w ograniczoną, ale ko-

nieczną ingerencją ustawodawcy w wol-

ność uprawiania sportu. Obowiązkowe 

ubezpieczenie zawodników jest również 

jedną z form zapewnienia przez ustawo-

dawcę bezpieczeństwa „wewnątrz” sportu. 

 Do zagrożeń tkwiących w sporcie, 

oprócz złego lub niewystarczająco dobrego 

stanu zdrowia, zaliczyć należy również 

niedozwolone wspomaganie organizmu, 

czyli doping. Zdarza się bowiem, że spor-

towcy w wyścigu o najlepsze wyniki  

i rezultaty, oprócz morderczych treningów 

stosują również środki lub medykamenty, 

które mają wspomagać ich sprawność fi-

zyczną. Takie działanie, nie dość, że jest 

sprzeczne z zasadami „fair play” to nieste-

ty często prowadzi do pogorszenia się sta-

nu zdrowia lub wydajności organizmu. 

Rzeczpospolita Polska już w 1987 r. dała 

wyraz sprzeciwu wobec dopingu, tworząc 

pierwsze w Polsce laboratorium antydo-

pingowe. Rok później powstała Komisja 

antydopingowa
6
, która obecnie nosi nazwę 

(zaledwie od 1 lipca 2017 r.) Polskiej 

Agencji Antydopingowej. Obecnie prakty-

kom dopingowym naprzeciw wychodzi 

ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie
7
. 

Ustawa reguluje sprawy dotyczące zwal-

czania dopingu w sporcie, m.in. określa, co 

należy uznawać za doping w sporcie oraz 

normuje kontrolę antydopingową, a także 

opisuje organizację i zakres działania Pol-

                                                 
6
 Michniewicz G., Turystyka i sport, Poznań 2012,  

s. 156 

7
 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu do- 

pingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1051). 
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skiej Agencji Antydopingowej. 

 Drugą formą zapewniania bezpie-

czeństwa w sporcie, oprócz kontroli zdro-

wia zawodników, jest dbanie o odpowied-

nie warunki, w których można bez zagro-

żenia dla zdrowia lub życia wykonywać 

aktywność fizyczną. Odpowiednie warunki 

to taki zespół okoliczności osobowych  

i rzeczowych, które zapewniają prawidło-

we i nieszkodliwe wykonywanie ćwiczeń
8
. 

 Do okoliczności osobowych można 

zaliczyć odpowiednie osoby, które poprzez 

swoją wiedzę i umiejętności maja wpływ 

na zawodników i przebieg ich treningów. 

Będą to trenerzy, instruktorzy, sędziowie, 

masażyści, rehabilitanci czy nawet lekarze 

sportowi. Na okoliczności rzeczowe skła-

dają się natomiast miejsca, gdzie sport się 

uprawia – hale sportowe, stadiony, lodowi-

ska, boiska, szlaki narciarskie, pływalnie 

itd. 

 Wymogów dotyczących wspo-

mnianych wyżej odpowiednich warunków 

może być wiele, jednak warte uwagi są 

tutaj dwie najistotniejsze ustawy: ustawa  

o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych
9
 oraz ustawa o bezpie-

                                                 
8
 Michniewicz G., Turystyka i sport, Poznań 2012,  

s. 158 

9
 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie  

osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.  

2011, nr 208, poz. 1240). 

czeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich
10

, 

a to dlatego, że kwestie bezpieczeństwa 

osób przebywających na obszarach wod-

nych i górskich początkowo były uregulo-

wane w art. 39 w ustawie o sporcie. Opra-

cowanie i uchwalenie wspomniane ustaw 

stało się konieczne ze względu na stały 

wzrost zainteresowania aktywnym wypo-

czynkiem nad wodą i w górach. 

 Ustawa o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych 

określa m. in.: 

 

a. warunki bezpieczeństwa osób pły-

wających, kąpiących się, uprawia-

jących sport lub rekreację na obsza-

rach wodnych, 

b.  podmioty uprawnione do wyko-

nywania ratownictwa wodnego, za-

kres ich obowiązków i uprawnień 

oraz zasady finansowania ich dzia-

łalności, 

c.  podmioty odpowiedzialne za za-

pewnienie bezpieczeństwa osobom 

przebywającym na obszarach wod-

nych, 

d.  nadzór i kontrolę nad ratownic-

twem wodnym, 

                                                 
10

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie  

i ratownictwie w górach i na zorganizowanych  

terenach narciarskich (Dz. U. 2011, nr 208, poz.1241). 
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e.  zasady i tryb usuwania, przecho-

wywania, wydawania oraz orzeka-

nia przepadku statku lub innego 

obiektu pływającego przeznaczo-

nego lub używanego do uprawiania 

sportu lub rekreacji. 

 

  Ustawa o bezpieczeństwie i ratow-

nictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich określa natomiast:

  

a.  podmioty uprawnione do wyko-

nywania ratownictwa górskiego  

i ratownictwa na zorganizowanych 

terenach narciarskich, zakres ich 

obowiązków i uprawnień oraz za-

sady finansowania ich działalności, 

b. obowiązki osób przebywających  

w górach oraz na zorganizowanych 

terenach narciarskich, a w szcze-

gólności uprawiających sport, re-

kreację lub turystykę, 

c.  podmioty odpowiedzialne za za-

pewnienie bezpieczeństwa osobom 

przebywającym w górach i na zor-

ganizowanych terenach narciar-

skich, 

d.  warunki bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach oraz na 

zorganizowanych terenach narciar-

skich, a w szczególności uprawia-

jących tam sport, rekreację lub tu-

rystykę, 

e.  nadzór i kontrolę nad ratownic-

twem górskim. 

 

  Jak widać, ustawy te regulują  

w sposób dość wyczerpujący możliwość 

uprawiania sportu i rekreacji na terenach 

górskich i obszarach wodnych. Świadczy 

to o tym, że ustawodawca, w trosce o na-

sze bezpieczeństwo, stara się przewidzieć 

niebezpieczeństwa, na które można na-

tknąć się w górach czy nad wodą  

i w związku z tym formułuje szereg norm, 

które mają je ograniczać lub eliminować. 

 Na podstawie wyżej wspomnianych 

ustaw można stwierdzić, że regulacji na 

temat bezpieczeństwa w sporcie jest nie-

wiele. I słusznie. Zasadniczo tę kwestię 

regulują dwa artykuły zawarte w ustawie  

o sporcie oraz ustawa o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wod-

nych i ustawa o bezpieczeństwie i ratow-

nictwie w górach i na zorganizowanych 

terenach narciarskich. Pomijając „rozsia-

ne” po ustawodawstwie przepisy dotyczące 

specjalnych wymogów dotyczących wa-

runków, w jakich uprawiać można sport, to 

właśnie te trzy ustawy pełnią kluczową 

rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa spor-

towcom. 

 To zjawisko lakoniczności ustawo-

dawcy wynika z konstytucyjnych uwarun-
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kowań zawartych w art. 68 ust. 5 Konsty-

tucji RP
11

: „Władze publiczne popierają 

rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród 

dzieci i młodzieży”. Czyni to sport wolno-

ścią obywatelską. Nie powinien być zatem 

ograniczany w znacznym stopniu. Nie-

mniej jednak obecne przepisy zapewniają 

jednocześnie i wolność uprawiania sportu, 

i jego bezpieczeństwo, mimo że nakładają 

na odpowiednie jednostki pewne obowiąz-

ki.  

                                                 
11

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 
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Zakaz koncentracji kapitału  

w rozumieniu art. 10 ustawy o sporcie 

 

rt. 10 ustawy o sporcie
1
 statu-

uje tzw. zakaz koncentracji 

kapitału i stanowi, że osoba 

fizyczna lub osoba prawna będąca człon-

kiem lub posiadająca udziały albo akcje  

w klubie sportowym, będącym członkiem 

polskiego związku sportowego nie może 

być członkiem lub posiadać udziałów albo 

akcji lub być członkiem organów lub 

władz innego klubu sportowego uczestni-

czącego we współzawodnictwie sporto-

wym w tym samym sporcie. Rzeczony 

zakaz można uznać za kontynuację wystę-

pujących już w prawie polskim regulacji 

ustawy o kulturze fizycznej
2
, a także 

ustawy o sporcie kwalifikowanym
3
, zgod-

nie z którymi osoba fizyczna bądź prawna 

posiadająca więcej niż 1% kapitału akcyj-

nego w jednej sportowej spółce akcyjnej
4
 

                                                 
1
 Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 176), dalej: ustawa o sporcie. 
2
 Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, 

(Dz. U. z 1996 r., nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 
3
 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowa-

nym, (Dz. U. z 2005 r., nr 155, poz. 1298 z późn. 

zm.). 
4
 Sportowa spółka akcyjna (w skrócie SSA), 

szczególny podtyp spółki akcyjnej, podstawą jej 

działania były przepisy k. s. h. oraz ustawy o spo-

rcie kwalifikowanym, a do jej podstawowych za-

dań należało uczestnictwo w profesjonalnych za-

wodach sportowych, promocja sportu oraz prowa-

dzenie działań na rzecz jego rozwoju (art. 31 usta-

wy o kulturze fizycznej). 

nie mogła posiadać więcej niż 1% kapitału 

akcyjnego w jakiejkolwiek innej sporto-

wej spółce akcyjnej
5
 oraz jej późniejszym 

odpowiedniku, zgodnie z którym, osoba 

fizyczna bądź osoba prawna posiadająca 

akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa 

w klubie sportowym nie mogła posiadać 

akcji, udziałów lub innych tytułów uczest-

nictwa w innym klubie sportowym 

uczestniczącym we współzawodnictwie 

sportowym w tej samej dyscyplinie sportu 

ani też zasiadać w jego organach i wła-

dzach
6
. Regulacja oceniana jest pozytyw-

nie, zapewnia bowiem odpowiednie 

kształtowanie stosunków właścicielskich 

w spółkach, biorących udział we współ-

zawodnictwie sportowym i wyklucza 

możliwość zdominowania rozgrywek 

przez jeden podmiot
7
.   

  Ratio legis wprowadzenia opisy-

wanego zakazu była potrzeba wprowadze-

nia zasad dobrego rządzenia (good gover-

nance) do statutów polskich związków 

sportowych, na wzór funkcjonujących  

w gospodarce  standardów ładu korpora-

cyjnego (corporate governan-

                                                 
5
 Art. 32. ust. 5 ustawy o kulturze fizycznej. 

6
 Art. 5 ustawy o sporcie kwalifikowanym 

7
 Tak też Cajsel W., Sportowa spółka akcyjna jako 

szczególny rodzaj spółki kapitałowej, „Prawo 

Spółek” 10/2000, s. 28. 

A 
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ce).
8
 Pojęcie nadzoru korporacyjnego, któ-

rym posłużył się polski ustawodawca  

w uzasadnieniu projektu ustawy o sporcie, 

najczęściej utożsamiane jest ze zorganizo-

wanym systemem zarządzania i nadzoru 

nad spółkami akcyjnymi, w szerszym kon-

tekście rozumianym jako zasady funkcjo-

nowania spółki
9
. Corporate governance 

ma wprowadzać balans między organami 

zarządczymi a korporacyjnymi
10

. Stanem 

projektowanym było więc objęcie klubu 

sportowego tożsamymi zasadami zarzą-

dzania jak uczestników obrotu, zwłaszcza 

spółki prawa handlowego. Polski ustawo-

dawca nawiązując do pojęcia ładu korpo-

racyjnego zdaje się wskazywać, że wpro-

wadzenie opisywanej regulacji należałoby 

niewątpliwie łączyć z obowiązkiem dzia-

łania w interesie spółki i zapobiegania 

ewentualnym konfliktom interesów. Moż-

ność posiadania udziałów lub akcji współ-

zawodniczących klubów sportowych mo-

głoby grozić wypaczeniem rywalizacji  

w duchu zasady fair play i doprowadzić do 

                                                 
8
 Projekt Ustawy o sporcie wraz z uzasadnieniem  

z dnia 5 sierpnia 2009 r., s. 61 (dostępny w inter-

necie: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-pr 

awnyc/zakonczony-proces-legi/ustawa-o-sporcie/4 

09,Projekt-ustawy-o-sporcie-wraz-z-aktami-wykon 

awczymi-z-dnia-5-sierpnia-2009-r.html [dostęp: 2. 

06.2017 r.]. 
9
 Okolski J., Opalska D. [w:] Okolski J., Modrze-

jewska M. (red.), Prawo handlowe, Warszawa 

2016, s. 293. 
10

 Kidyba A., Michalski M. [w:] Kidyba A. (red.), 

Spółka akcyjna, https://sip.lex.pl/# /monografia/36 

9287869/166 [dostęp: 3.06.2017 r.]. 

oddziaływania czynników pozasportowych 

na rozgrywki, dlatego też zdecydowano się 

na limitację zasady swobody obrotu. Zakaz 

koncentracji kapitału nie ogranicza tylko 

zaangażowania kapitałowego w danym 

klubie sportowym, ale i możliwość bycia 

członkiem organów lub władz innego klu-

bu sportowego, uczestniczącego we współ-

zawodnictwie sportowym w tym samym 

sporcie
11

. Poprzez organy i władze należy 

rozumieć m.in. zarząd, radę nadzorczą, 

komisję rewizyjną czy walne zebranie 

członków.  

  Odwołanie ustawodawcy do zasad 

ładu korporacyjnego wskazuje, że celem 

regulacji było nawiązanie do zasady lojal-

ności i obowiązku działania w interesie 

spółki oraz kreowanie właściwych reguł 

współzawodnictwa. Bezsprzecznie człon-

kowie zarządu spółki powinni działać 

w zgodzie z interesem spółki, co znajduje 

odzwierciedlenie w regulacji ustawowej
12

, 

a także w  regulacjach „uzupełniających”, 

przykładowo w Kodeksie Dobrych Praktyk 

GPW, zgodnie z którym spółką giełdową 

kieruje zarząd, a jego członkowie działają 

w interesie spółki i ponoszą odpowiedzial-

ność za jej działalność
13

. Pojęcie interesu 

                                                 
11

Badura M., Basiński H., Kałużny G. i in., Ustawa 

o sporcie. Komentarz, sip.lex.pl/#/komentarz/58731 

7571/115011 [dostęp: 3.06.2017 r.]. 
12

 Zob. art. 209 k. s. h., art.  377 k. s. h. 
13

 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

2016, tekst obowiązujący od 1.01.2016 r., (dostępny 

w internecie: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/R 
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spółki jest klauzulą generalną, pewną dy-

rektywą postępowania osób zarządzają-

cych w spółce, której spełnienie, w razie 

wątpliwości, oceniane jest indywidualnie 

w realiach konkretnego przypadku. Sąd 

Najwyższy skonstatował, iż „interes spółki 

handlowej odpowiada interesom wszyst-

kich grup jej wspólników z uwzględ-

nieniem wspólnego celu określonego 

w umowie (statucie) spółki. Sąd Najwyż-

szy stoi na stanowisku, iż w rzeczywistości 

ocena zgodności danego działania 

z interesem spółki musi być dokonywana 

ad casum i nie ma jednolitego wzorca po-

stępowania w tym zakresie. Art. 209  

k. s. h.
14

 oraz 377 k. s. h. wprowadzają 

obowiązek przestrzegania zasady lojalno-

ści, stosownie do której w przypadku 

sprzeczności interesów spółki z interesami 

członka zarządu, jego współmałżonka, 

krewnych i powinowatych do drugiego 

stopnia oraz osób, z którymi jest powiąza-

ny osobiście, członek zarządu powinien 

ujawnić sprzeczność interesów i wstrzy-

mać się od udziału w rozstrzyganiu takich 

spraw oraz może żądać zaznaczenia tego 

w protokole
15

. Zakaz ten wynika 

z obowiązku lojalności wywodzącego się 

z zasad dobrych obyczajów, współżycia 

                                                                       
G/DPSN2016__GPW.pdf [dostęp: 02.06.2017 r.]),. 

s.7.  
14

 Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych, (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578), da-

lej: k. s. h. 
15

 Art. 377 k. s. h. 

społecznego oraz konstrukcji według któ-

rej członkowie zarządu są powiernikami 

spółki
16

, a konstytuuje się w momencie 

powołania w skład zarządu. Dopełnieniem 

regulacji jest przyjęcie w Kodeksie Do-

brych Praktyk postanowień, iż spółka po-

winna posiadać przejrzyste procedury za-

pobiegania konfliktom interesów i za-

wieraniu transakcji z podmiotami powią-

zanymi w warunkach możliwości wystą-

pienia konfliktu interesów. Procedury po-

winny przewidywać sposoby identyfikacji 

takich sytuacji, ich ujawniania oraz zarzą-

dzania nimi
17

. Sprzeczność interesów za-

chodzi wtedy, gdy osoby, o których mowa 

w tym przepisie, znajdą się w sytuacji, gdy 

interesy spółki (a nie wspólników, człon-

ków zarządu, rady nadzorczej itp.) będą 

sprzeczne z ich interesami. Zdaniem 

przedstawicieli doktryny, sprzeczność ta 

zajdzie w przypadku podjęcia działań go-

dzących w  interesy spółki, choćby tylko 

potencjalnie, a także działań podejmowa-

nych kosztem spółki lub  z zamiarem przy-

sporzenia korzyści innym. Rzeczywisty 

konflikt interesów zachodzi, gdy organ 

zarządzający podejmuje działanie korzyst-

ne dla siebie lub innego podmiotu, a nieko-

                                                 
16

 Opalski A. [w:] A. Opalski (red.), Kodeks spółek 

handlowych. Tom III A. Spółka akcyjna. Komentarz 

do art. 301-392, https://sip.legalis.pl/document-

view.seam?documentId=mjxw62zogiytkmjsgiydam

zoobqxalrtgyzdknjsgm3q [dostęp: 3.06.2017 r.]. 
17

Dobre Praktyki Spółek … [dostęp: 3.06.2017 r.].  
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rzystne dla spółki
18

. Regulacja art. 10 

ustawy o sporcie w pełni koresponduje  

z wyżej opisywanymi zasadami- zapobiega 

bowiem sytuacji tworzenia konfliktu mię-

dzy klubami sportowymi, trudno byłoby 

bowiem pogodzić np. interesy dwóch klu-

bów piłkarskich, działających w formie 

spółki akcyjnej, współzawodniczących  

w najwyższej klasie rozgrywkowej, w któ-

rych akcjonariuszem większościowym 

byłby ten sam podmiot lub w których 

podmiot ten posiadałby rzeczywistą kon-

trolę. Z uwagi na powyższe, zasadnie  

wprowadzono zakaz koncentracji kapitału, 

który ma przeciwdziałać po pierwsze prak-

tykom „monopolistycznym”, do których 

mogłoby dochodzić w braku takiego prze-

pisu tj. dominacji poprzez stworzenie sieci 

podmiotów powiązanych, a nadto gwaran-

tować ma zachowanie uczciwości we wza-

jemnych stosunkach podmiotów współza-

wodniczących i zapewniać prawidłową 

organizację rozgrywek sportowych.   

  Zakres podmiotowy regulacji  

z art. 10 ustawy o sporcie obejmuje osoby 

fizyczne lub prawne zaangażowane kapita-

łowo bądź organizacyjnie w klubie spor-

towym. Omawiany zakaz, zdaniem niektó-

rych komentatorów, nie obejmuje swym 

                                                 
18

 Kidyba A. [w:] Kidyba A. (red.), Kodeks spółek 

handlowych. Komentarz, https://sip.lex.pl/#/kome 

ntarz/587252847/528107/kidyba-andrzej-komenta 

rz-aktualizowany-do-art-301-633-kodeksu-spolek-

handlowych?cm=URELATIONS [dostęp: 4.06. 

2017 r.]. 

zakresem jednostek organizacyjnych, nie-

będących osobami prawnymi, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną  

tj. ułomnych osób prawnych z uwagi na 

wymienienie w tekście przepisu jedynie 

osób fizycznych i prawnych. Przyjęcie 

takiej koncepcji wyklucza uznanie, że re-

gulacja ma zastosowanie do spółek osobo-

wych- spółki komandytowej, komandyto-

wo-akcyjnej, jawnej i partnerskiej. Redak-

cja przepisu jest krytykowana, a ustawo-

dawcy zarzuca się rzekomy brak rozpo-

znania jednej z kategorii podmiotów pra-

wa. Postuluje się dokonanie stosownego 

uzupełnienia, gdyż utrzymanie obecnej 

regulacji mogłoby rodzić ryzyko obcho-

dzenia prawa
19

. W mojej opinii zarzut ten 

jest chybiony. Ułomne osoby prawne win-

ny być uznane za adresata normy z uwagi 

na treść art. 33 § 1 [1] k. c.
20

, który naka-

zuje odpowiednie stosowanie przepisów  

o osobach prawnych do jednostek organi-

zacyjnych niebędących osobami prawny-

mi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną. Odpowiednie stosowanie ww. 

przepisu oznacza tyle, że pewne regulacje 

stosuje się wprost, pewne w części, a nie-

których nie stosuje się wcale. W rozpatry-

wanym przypadku, biorąc pod uwagę ratio 

legis ustawy tj. chęć prawidłowego kształ-

towania stosunków korporacyjnych i za-

                                                 
19

 Badura M., Basiński H., Kałużny G. i in., op. cit, 
20

 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 
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pewnienia odpowiednich warunków spor-

towego współzawodnictwa, należy uznać, 

że zasadnym jest odpowiednie stosowanie 

zakazu koncentracji kapitałowej w stosun-

ku do ułomnych osób prawnych, dlatego 

też nie uznaję, by interwencja ustawodaw-

cza w tym zakresie była konieczna.   

  Komentowana regulacja dotyczy 

nabywania udziałów lub akcji lub pełnienia 

funkcji wyłącznie w klubie sportowym 

będącym członkiem polskiego związku 

sportowego lub klubu sportowego uczest-

niczącego we współzawodnictwie sporto-

wym w tym samym sporcie, z czego wyni-

ka, iż zakaz ten nie dotyczy klubów spor-

towych organizowanych przez różne 

związki sportowe, a także klubów wystę-

pujących w różnych dyscyplinach sporto-

wych
21

. Dopiero ewentualne uzyskanie 

przez klub sportowy statusu członka pol-

skiego związku sportowego w danym spo-

rcie czy poszerzenie działalności sportowej 

klubu na inne dyscypliny sportowe  

i w konsekwencji współzawodnictwo tych 

klubów skutkować musiałoby wyzbyciem 

się udziałów lub akcji lub rezygnacją  

z pełnienia funkcji członka organów lub 

władz w jednym z tych klubów
22

. 

                                                 
21

 Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam? documen 

tId=mjxw62zoge2tkmbvgi4dmmroobqxalrtgm4dkn

rzgu3q [dostęp: 2.06. 2017 r.]. 
22

 Badura M., Basiński H., Kałużny G. i in., op. cit. 

Warunkiem zastosowania komentowanego 

przepisu jest członkostwo w polskim 

związku sportowym lub współzawodnic-

two w tym samym sporcie bez członko-

stwa w polskim związku sportowym. Po-

przez członkostwo rozumie się stosunek 

cywilnoprawny o charakterze korporacyj-

nym występujący między podmiotami
23

. 

Gwoli krótkiego wyjaśnienia, członkiem 

polskiego związku sportowego może być 

klub sportowy, związek sportowy oraz 

inna osoba prawna, której statut, umowa 

albo akt założycielski przewiduje prowa-

dzenie działalności w danym sporcie. Wy-

kładnia funkcjonalna nakazuje interpreto-

wać obowiązek prowadzenia działalności 

w sporcie, który stanowi przedmiot działa-

nia związku
24

. W doktrynie można spotkać 

się z poglądem, iż brak nakazu faktyczne-

go prowadzenia działalności w danym spo-

rcie, a tylko formalnego wskazania takiego 

przedmiotu działalności nie spełnia celów 

ustawy i może skutkować obejściem pra-

wa. Członkiem polskiego związku sporto-

wego może zostać bowiem podmiot niebę-

dący ani klubem sportowym, ani związ-

kiem sportowym osób prawnych w przy-

padku, gdy prowadzenie działalności spor-

towej zostało wpisane w treści jego doku-

mentu założycielskiego- do grona tych 

podmiotów można zaliczyć fundacje i sto-

                                                 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem. 
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warzyszenia, spółki kapitałowe, a także 

spółdzielnie. Wobec tego, należy skonsta-

tować, iż uzyskanie członkostwa w pol-

skim związku sportowym regulowane jest 

na poziomie ustawowym, a także w obrę-

bie aktów wewnętrznych danego podmio-

tu. Wprost wyłączono możliwość członko-

stwa w polskim związku sportowym przez 

podmioty, niebędące osobami prawnymi, 

co oznacza niemożność uzyskania człon-

kostwa przez osoby fizyczne, choćby pro-

wadziły działalność gospodarczą w danym 

sporcie. Oznacza to, że formalnoprawnie 

polskie związki sportowe są związkami 

stowarzyszeń
25

.  

  Użyte przez ustawodawcę w art. 10 

ustawy o sporcie sformułowanie „inny 

klub” pozwala na przyjęcie, że zakaz z art. 

10 ustawy obejmuje członków organów  

i władz oraz posiadaczy udziałów i akcji 

wszystkich klubów sportowych, a nie tylko 

tych, które uzyskały członkostwo w pol-

skim związku. To czy przepis będzie za-

stosowany wobec konkretnego klubu spor-

towego wyznacza faktyczne współzawod-

nictwo w tym samym sporcie
26

. Zgodnie  

z przyjętą przez W. Cajsela definicją 

„współzawodnictwem w danym sporcie 

jest indywidualna lub zbiorowa rywaliza-

cja osób zmierzających, zwłaszcza w trak-

cie zawodów sportowych, do uzyskania 

                                                 
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem. 

właściwych dla danego sportu rezulta-

tów”
27

. Podmiot, niebędący członkiem 

polskiego związku sportowego, ale uczest-

niczący we współzawodnictwie w danej 

dyscyplinie, mieści się w zakresie podmio-

towym regulacji. Klub ten władny jest do 

współzawodnictwa w rozgrywkach organi-

zowanych przez właściwy dla dyscypliny 

polski związek sportowy lub innego orga-

nizatora. Warunek współzawodnictwa jest 

bowiem spełniony niezależnie od tego, kto 

dane rozgrywki organizuje, o ile jest to 

rywalizacja w tej samej dyscyplinie spor-

tu
28

.  

  Aktualnie, klub sportowy, który jest 

członkiem polskiego związku sportowego 

uczestniczy we współzawodnictwie spor-

towym organizowanym przez ten związek. 

We wcześniejszym ustawodawstwie wy-

móg ten mógł być statuowany w regula-

cjach wewnętrznie obowiązujących, ale nie 

był obowiązkiem ustawowym. Skutkiem 

obecnej regulacji jest to, że klub sportowy, 

będący członkiem polskiego związku spor-

towego jest równocześnie zobligowany do 

rywalizacji w rozgrywkach organizowa-

nych przez ten związek. Łączy się z tym co 

oczywiste, przestrzeganie reguł sporto-

wych, organizacyjnych i dyscyplinarnych 

ustanowionych przez ten związek
29

. 

Uprawnienia przyznane polskiemu związ-

                                                 
27

 Cajsel W., Ustawa o sporcie… 
28

 Ibidem. 
29

 Badura M., Basiński H., Kałużny G. i in., op. cit. 
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kowi w zakresie organizacji rozgrywek, 

które reguluje art. 8. ust. 2 ustawy o spo-

rcie mają blokować możliwość ingerencji  

w wyniki rozgrywek i zapewnić profesjo-

nalizację sportu. Użyty w przepisie cza-

sownik „uczestniczy” wskazuje na obliga-

toryjność współzawodniczenia w ramach 

organizowanych przez polski związek 

sportowy rozgrywek
30

. Równocześnie, 

warunkiem sine qua non wzięcia udziału 

we współzawodnictwie musi być członko-

stwo w polskim związku sportowym. Jak 

wskazywano w pierwszym uzasadnieniu 

projektu ustawy o sporcie
31

, współzawod-

nictwo organizowane w ramach polskich 

związków sportowych powinno być praw-

nie regulowane z uwagi na funkcję pol-

skiego związku sportowego, który winien 

być gwarantem odpowiedniego funkcjo-

nowania danej dyscypliny w rozgrywkach 

krajowych.  

  Jako że statuty polskich związków 

sportowych mają być swoistym dopełnie-

niem regulacji ustawowej i zabezpieczać 

przed oddziaływaniem z zewnątrz
32

 to tak 

np. Statut Polskiego Związku Koszykówki 

statuuje, że: członkami zwyczajnymi 

                                                 
30

 Cajsel W., Ustawa o sporcie… 
31

 Uzasadnienie projektu Ustawy o sporcie z dnia  

7 maja 2009 r. (dostępne w internecie: https:// 

bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonc 

zony-proces-legi/ustawa-o-sporcie/363,Projekt-z-dn 

ia-7-maja-2009-r.html [dostęp: 4.06.2017 r.]). 
32

 Tak też Badura M., Basiński H., Kałużny G. i in., 

op. cit. 

Związku mogą być tylko kluby sportowe 

działające w koszykówce a także woje-

wódzkie związki koszykówki, zrzeszające 

kluby sportowe działające w koszykówce, 

będące związkami sportowymi w rozumie-

niu przepisów ustawy o sporcie
33

 oraz toż-

sama regulacja Statutu Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej: „Członkiem Związku mo-

gą być kluby sportowe, Wojewódzkie 

związki oraz inne osoby prawne, których 

statut, umowa albo akt założycielski prze-

widuje prowadzenie działalności w spor-

tach reprezentowanych przez Związek”
34

.  

  W ustawie o sporcie nie przewi-

dziano sankcji za naruszenie opisanego 

zakazu koncentracji kapitału, a zapewnie-

nie przestrzegania regulacji pozostawiono 

właściwości polskich związków sporto-

wych
35

. Obowiązek egzekwowania prze-

strzegania przepisu jest realizowany przez 

związki sportowe w ich statutach, tak np. 

zgodnie ze Statutem Polskiego Związku 

Piłki Nożnej (dalej: PZPN), osoba fizyczna 

lub osoba prawna będąca członkiem lub 

posiadająca udziały albo akcje w klubie 

sportowym będącym członkiem PZPN nie 

może być członkiem lub posiadać udzia-

                                                 
33

 § 11 Statutu Polskiego Związku Koszykówki 

(dostępny w internecie: prawosportowe.pl/pobierz-

plik,polski-zwiazek-koszykowki.pdf [dostęp: 3.06. 

2017 r.]).  
34

 §13 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 

(dostępny w internecie: http://www.pzps.pl/Statut-

PZPS.html [dostęp: 3.06.2017 r.]). 
35

 Badura M., Basiński H., Kałużny G. i in., op. cit. 
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łów albo akcji lub być członkiem organów 

lub władz innego klubu sportowego 

uczestniczącego we współzawodnictwie 

sportowym w piłce nożnej
36

, a członko-

stwo w PZPN wygasa w przypadku wy-

kluczenia z PZPN za działalność sprzeczną 

z prawem, Statutem, przepisami, wytycz-

nymi lub decyzjami PZPN, FIFA i UEFA  

z datą uprawomocnienia się decyzji podję-

tej w tym przedmiocie
37

 czy postanowienia 

w Statucie Polskiego Związku Pływackie-

go, który powiela treść zakazu koncentracji 

kapitału i dodatkowo wskazuje, że człon-

kowie zwyczajni związku są zobowiązani 

do przestrzegania Statutu, regulaminów  

i innych przepisów obowiązujących w spo-

rcie pływackim oraz powszechnie obowią-

zującego prawa, a wykluczenie członka 

zwyczajnego ze Związku dokonywane jest 

na podstawie uchwały Zarządu Związku 

podjętej z własnej inicjatywy lub na wnio-

sek właściwego OZP i może nastąpić  

w przypadku prowadzenia działalności 

sprzecznej z prawem i prowadzenia dzia-

łalności sprzecznej ze Statutem Związku 

oraz uchwałami władz Związku
38

.   

                                                 
36

Art. 15 § 9 Statutu Polskiego Związku Piłki Noż-

nej (dostępny w internecie: https://www.pzpn.pl/pu 

blic/system/files/site_content/635/47-Statut% 20Po 

lskiego%20Zwi%C4%85zku%20Pi%C5%82ki%20 

No%C5%BCnej.pdf [dostęp: 04.06. 2017 r.]). 
37

 Art. 20 § 1, ibidem. 
38

 Art. 21 Statutu Polskiego Związku Pływackiego 

(dostępny w internecie:  http://www.polswim.pl/site 

s/default/files/statut_pzp_-_13.11.2016_1.pdf [do-

stęp: 04.06.2017 r.]). 

  Z powyższego wynika, iż sankcją 

za nieprzestrzeganie omawianego zakazu 

jest z zasady utrata członkostwa w danym 

polskim związku sportowym. Omawianą 

regulację ocenić należy pozytywnie i zgo-

dzić się należy, że realizacja zakazu sprzy-

ja prawidłowemu kształtowaniu się ram 

organizacyjnych rozgrywek sportowych, 

zwłaszcza tych prowadzonych w najwyż-

szej klasie rozgrywkowej i w pełni kore-

sponduje z zasadą lojalności wprowadzoną 

do kodeksu spółek handlowych. 
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Partnerstwo publiczno - prywatne w działalności sportowej  

i działalności na rzecz rozwoju sportu 

 

ziałalność organów admini-

stracji publicznej już od lat 

staje się coraz bardziej nie-

efektywna. Bardzo często okazuje się, że 

zadania wykonywane przez aparat pań-

stwowy są kosztochłonne i powodują tyl-

ko niepotrzebne zaangażowanie środków 

publicznych. Dotyczy to zarówno admini-

stracji rządowej, jak i samorządowej.  

W związku z tym rośnie popularność 

przejmowania zadań publicznych przez 

podmioty prywatne. Innymi słowy zjawi-

skiem coraz częściej występującym jest 

liberalizacja rynków zdominowanych do-

tychczas przez państwo.  

  Jednym z zadań państwa, wpisują-

cych się w szersze pojęcie ochrony zdro-

wia publicznego, jest wyrażone w art.68 

ust.5 Konstytucji RP
1
, popieranie rozwoju 

kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży. Sport jest 

oczywiście przestrzenią, w której najwięk-

sze zaangażowanie przejawiają podmioty 

prywatne. Bez udziału władzy publicznej 

nie da się jednak i w tej sferze zrealizować 

wielu celów, zwłaszcza na szczeblu po-

nadlokalnym(np. wybudować dużego sta-

                                                 
1
 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm. 

dionu lekkoatletycznego). Wskazana jest 

jednakże jak największa partycypacja  

w każdym z takich celów publicznych 

elementu prywatnego. Właśnie dlatego na 

uwagę zasługuje koncepcja partnerstwa 

publiczno - prywatnego (PPP), która  

w największym stopniu zapewnia zbliże-

nie inicjatyw publicznych do sektora pry-

watnego. Godną wspierania wydaje się 

idea rozwoju tej warstwy współpracy or-

ganów publicznych z wolnym rynkiem. 

Dominującym bowiem mechanizmem 

powinien w najbliższej przyszłości stać się 

mechanizm państwa pomocniczego, zgod-

nie z którym skoro dana dziedzina działal-

ności może być z powodzeniem realizo-

wana na warunkach rynkowych, to nie ma 

potrzeby, aby działalność tę prowadziły 

same władze publiczne
2
. 

Partnerstwo publiczno - prywatne jest 

szeroką sferą partnerstwa sektora publicz-

nego i prywatnego mającą na celu realiza-

cję przedsięwzięć lub świadczenie usług, 

tradycyjnie dostarczanych przez sektor 

publiczny
3
. Bardziej właściwe dla zrozu-

                                                 
2
 Korbus B. (red.), Partnerstwo publiczno - pry-

watne. Poradnik UZP, Warszawa 2010, s. 21. 
3
 Definicja zawarta w Wytycznych Komisji Euro-

pejskiej z 2003 r. dotyczących PPP. 
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mienia istoty tej idei wydaje się opisowe 

przedstawienie elementów współpracy  

w ramach PPP. Zalicza się do nich: 

1) współpracę sektora publicznego  

z sektorem prywatnym; 

2) cywilnoprawny umowny charakter; 

3) celowy charakter- realizacja przed-

sięwzięć lub dostarczanie usług 

tradycyjnie wykonywanych przez 

stronę publiczną; 

4) optymalny podział zadań; 

5) podział ryzyk; 

6) długoterminowość(zazwyczaj)  

kontraktów; 

7) odpowiedzialność za jakość oraz 

dostęp do danej usługi publicznej 

spoczywająca na stronie publicznej; 

8) obustronna korzyść
4
.  

Normatywną podstawą omawianej współ-

pracy jest ustawa z 19 grudnia 2008 r.  

o partnerstwie publiczno - prywatnym
5
. 

Zastosowanie znajdują także przepisy 

ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na 

roboty budowlane lub usługi
6
, które stosuje 

się, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o part-

nerstwie publiczno - prywatnym, do wybo-

ru partnera prywatnego i umowy o PPP, 

jeżeli wynagrodzeniem ma być prawo do 

pobierania pożytków z przedmiotu partner-

stwa, albo przede wszystkim to prawo 

                                                 
4
 http://ppp.parp.gov.pl/page/co-to-jest-ppp [dostęp: 

12.09.2017 r.]. 
5
 Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 z późn. zm. 

6
 Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 101 z późn. zm. 

wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Do proce-

dury zawierania umów i wyboru kontra-

henta w pozostałych przypadkach, na mo-

cy art. 4 ust.1 ustawy o partnerstwie pu-

bliczno - prywatnym, stosuje się natomiast 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych
7
. W przy-

padku wniesienia przez partnera publicz-

nego wkładu własnego w postaci nieru-

chomości, zastosowanie znajdą przepisy 

ustawy o gospodarce nieruchomościami
8
. 

W sferze PPP regulacje Unii Europejskiej 

stanowią tzw. soft law. Prawo unijne regu-

luje tylko procedury, do których odwołuje 

się ustawa o partnerstwie publiczno - pry-

watnym, a więc procedury wyboru partne-

ra prywatnego
9
.  

  Podstawowym zagadnieniem doty-

czącym stosowania PPP jest zakres pod-

miotowy tej procedury. Ustawa o partner-

stwie publiczno - prywatnym zawiera  

w art. 2 definicje legalne dwóch najważ-

niejszych kontrahentów-stron umowy  

o PPP, a więc podmiotu publicznego  

i partnera prywatnego. Podmiotem pu-

blicznym jest jednostka sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów  

o finansach publicznych oraz inna osoba 

prawna utworzona w szczególnym celu 

                                                 
7
 Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.. 

8
 Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.  

9
 Wykaz dostępny w internecie: http://www.ppp. 

gov.pl/Akty_prawne/Strony/Regulacje_unijne.aspx 

[dostęp: 12.09.2017 r.]. 
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zaspokajania potrzeb o charakterze po-

wszechnym niemających charakteru prze-

mysłowego ani handlowego, pod warun-

kiem jednak, że będzie kontrolowana przed 

jednostkę sektora finansów publicznych. 

Podmiotem publicznym może być także 

związek podmiotów. W kontekście dzia-

łalności sportowej można sobie teoretycz-

nie wyobrazić, że zostanie utworzona oso-

ba prawna sektora publicznego zajmująca 

się zaspokajaniem potrzeb powszechnych 

w dziedzinie sportu i będzie ona mogła 

stać się stroną umowy o PPP. 

  Partnerem prywatnym natomiast 

może być wyłącznie przedsiębiorca lub 

przedsiębiorca zagraniczny. Jesteśmy, więc 

zmuszeni do odwołania się do definicji 

legalnych ,,przedsiębiorcy” zawartych  

w art. 4 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 roku  

o swobodzie działalności gospodarczej
10

 

oraz art. 43
1
 Kodeksu cywilnego

11
. Odno-

sząc się do działalności sportowej, partne-

rami prywatnymi umów o PPP mogą być, 

więc tylko organizacje sportowe działające 

w formie spółek prawa handlowego, sto-

warzyszeń, ew. fundacji i spółdzielni, wpi-

sane do rejestru przedsiębiorców. Można 

wyobrazić sobie także teoretycznie osobę 

fizyczną prowadzącą działalność gospo-

darczą w zakresie działalności sportowej 

(ale nie jako klub sportowy). Jest to zagad-

                                                 
10

 Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm. 
11

 Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm. 

nienie, które w świetle orzeczenia NSA  

w sprawie podatkowej z 2015 r. o sygnatu-

rze II FPS 1/15
12

 może niedługo zacząć 

budzić szereg wątpliwości. NSA uznał 

bowiem sportowca (sic!) za podmiot, który 

może prowadzić działalność gospodarczą  

i tym samym może być w pewnych przy-

padkach uznany za przedsiębiorcę. Osoba 

fizyczna będzie podlegała wówczas wpi-

sowi do Centralnej Ewidencji i Informacji 

Gospodarczej, zgodnie z przepisami usta-

wy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Wydawać mogłoby się, że nie ma nato-

miast mowy o prowadzeniu działalności 

gospodarczej przez podmioty prowadzące 

działalność sportową wpisane wyłącznie 

do rejestru stowarzyszeń, innych organiza-

cji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art. 

50 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-

wym
13

, jeżeli podmiot wpisany do rejestru 

stowarzyszeń (…), podejmuje działalność 

gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu 

także do rejestru przedsiębiorców, z wyjąt-

kiem samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej. Jeśli nie ma wpisu do 

rejestru przedsiębiorców, nie jest się przed-

siębiorcą, tym samym nie można być kon-

trahentem prywatnym umowy o PPP. Taka 

sytuacja występuje przykładowo w stosunku 

                                                 
12

 Dostępna w internecie: http://orzeczenia.nsa.gov. 

pl/ doc/167D29819. 
13

 Dz. U. z 1997 r., nr 121, poz.769 z późn. zm. 
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do polskich związków sportowych, które 

mają status osoby prawnej na mocy art. 12 

ust. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o spo-

rcie14, są wpisane do KRS, ale nie do rejestru 

przedsiębiorców. Jednak w ustawodawstwie 

występuje jeszcze jedna definicja przedsię-

biorcy, zawarta w ustawie z 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów15. 

Opierając się na tej definicji Sąd Apelacyjny 

w Warszawie w wyroku z 2007 r. o sygnatu-

rze VI ACa 848/07
16

 oraz Sąd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

w wyroku z tego samego roku, o sygnatu-

rze XVII Ama 98/06
17

, doszły do wniosku, 

że Polski Związek Piłki Nożnej może być 

uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu 

prawa antymonopolowego. Nie ma zna-

czenia, że dochody z działalności PZPN 

przeznacza na realizację celów statuto-

wych. Taką przykładową zarobkową dzia-

łalnością gospodarczą będzie prawo do 

rozpowszechniania i transmisji wydarzeń 

sportowych. PZPN a także inne polskie 

związki sportowe, o ile w ich statutach 

widnieją zapisy o możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej, mogłyby więc 

stać się partnerami prywatnymi w umo-

wach o PPP. 

                                                 
14

 Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857. 
15

 Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331. 
16

 Dostępny w internecie: http://www.waw.sa.gov. 

pl/container/Orzeczenia//2007//pdf//VI%20ACa%2

0848.07%20wyrok%20i%20uzasad..pdf. 
17

 Dostępny w internecie: http://www.lex.pl/duuoki 

k-akt/-/akt/dz-urz-uokik-2007-2-22. 

Pozostaje jeszcze kwestia tego, co jest 

przedmiotem umowy o PPP. Jest nim mia-

nowicie wspólna realizacja przedsięwzię-

cia. Przedsięwzięcie zostało zdefiniowane 

w ustawie o partnerstwie publiczno - pry-

watnym jako budowa lub remont obiektu 

budowlanego, świadczenie usług, wykona-

nie dzieła (w szczególności wyposażenie 

składnika majątkowego w urządzenia 

podwyższające jego wartość lub użytecz-

ność) lub inne świadczenie - o ile są one 

połączone z utrzymaniem lub zarządza-

niem składnikiem majątkowym, który jest 

wykorzystywany do realizacji przedsię-

wzięcia publiczno - prywatnego lub jest  

z nim związany. Jest to szeroka definicja, 

która może zawierać w sobie np. budowę 

obiektu sportowego, jak również zarządza-

nie nim, a nawet organizację i przeprowa-

dzenie innego projektu związanego z dzia-

łalnością sportową. 

Jakie są podstawowe zalety stosowa-

nia PPP? Autorzy pracy zbiorowej
18

 doty-

czącej tej dziedziny z Urzędu Zamówień 

Publicznych wskazują na możliwość reali-

zacji projektów w sytuacji ograniczonej 

dostępności kapitału publicznego. Jest to  

o tyle istotne, że większość samorządów  

w Polsce jest na tyle zadłużona, że jaka-

kolwiek budowa infrastruktury sportowej 

np. stadionu treningowego dla drużyny 

młodzieżowej, nie mówiąc nawet o budo-

                                                 
18

 Korbus B. (red.), op. cit. 
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wie całego obiektu, są poza ich zasięgiem. 

Tymczasem niektóre rodzaje PPP, o czym 

dalej w artykule, pozwalają na ogranicze-

nie kosztów publicznych praktycznie do 

minimum. Drugą niewątpliwą korzyścią, 

łączącą się z wcześniejszą, jest ogranicze-

nie całkowitych kosztów projektu. Dodat-

kowo mamy do czynienia z optymalizacją 

ryzyka, a więc obarczeniem ryzykiem 

strony, która ma najlepsze możliwości za-

rządzania nim przy jak najmniejszych 

kosztach. PPP zwiększa efektywność pro-

cesu wdrażania i zarządzania projektem. 

Godną podkreślenia jest potwierdzona do-

świadczeniami międzynarodowymi wyższa 

jakość realizacji projektów w ramach PPP 

niż np. w ramach procedury zamówień 

publicznych. Wskazuje się także na gene-

rowanie dodatkowych przychodów przez 

sektor prywatny zmniejszających tym sa-

mym konieczny wkład sektora publiczne-

go. Dzięki zarządzaniu inwestycją przez 

podmiot prywatny urzędnicy będą praw-

dopodobnie bardziej efektywni przy pla-

nowaniu i monitorowaniu procesu wdroże-

nia celów. Niewątpliwie istotne jest także 

wprowadzenie mechanizmów konkurencji 

w proces świadczenia usług publicznych
19

.  

Ustawa o partnerstwie publiczno  

- prywatnym przedstawia kilka modeli 

współpracy między podmiotem publicz-

                                                 
19

 Korzyści przedstawione w: Korbus B. (red.), op. 

cit., s. 23 - 24. 

 

nym a podmiotem prywatnym. Zaliczyć do 

nich można: 

1) BOT (Build - Operate - Transfer): 

gdy inwestor buduje obiekt wg 

tworzonego przez siebie projektu, 

eksploatuje go a następnie przeka-

zuje partnerowi publicznemu, peł-

niącemu cały czas funkcje nadzor-

cze. Minusem jest fakt, że więk-

szość środków finansowych dostar-

cza tu podmiot publiczny. 

2) DBFO (Design – Build – Finance  

- Operate): to inwestor prywatny 

angażuje swój kapitał, ponosi ryzy-

ko związane z projektowaniem, bu-

dową, finansowaniem i eksploata-

cją infrastruktury. Po pewnym cza-

sie infrastruktura jest przekazywana 

na rzecz sektora publicznego. Taki 

schemat działania wydaje się bar-

dzo ciekawym posunięciem dla du-

żych klubów sportowych o dużych 

możliwościach finansowych. Mo-

głyby one tworzyć infrastrukturę 

treningową dla społeczności lokal-

nej, następnie poprzez akcje rekla-

mowe zachęcać do zasilania swych 

drużyn młodzieżowych, przez pe-

wien czas zapewniać odpowiedni 

poziom prowadzenia szkoleń dzieci 

i młodzieży na terenie wybudowa-

nych przez siebie obiektów i osta-

tecznie przekazywać infrastrukturę 



Partnerstwo publiczno – prywatne w działalności sportowej i działalności na rzecz rozwoju sportu 

 

 

 
 

L 

jednostce samorządu terytorialne-

go. 

3) BOO (Build – Own - Operate):  

w tym modelu nie dochodzi po 

określonym czasie do przejęcia 

przez partnera publicznego inwe-

stycji. Partner prywatny w całości 

pokrywa koszty budowy i może po-

tem pobierać opłaty za udostępnia-

nie zrealizowanego przedsięwzię-

cia, jako że sam świadczy usługi. 

Po wygaśnięciu umowy składniki 

majątkowe przechodzą na rzecz 

sektora publicznego. Taka propo-

zycja jest bardzo interesująca dla 

polskich związków sportowych czy 

dużych klubów sportowych, które 

mogą zebrać pewne środki finan-

sowe i przeznaczyć je na cel spor-

towy ważny dla okręgu swej dzia-

łalności, a następnie czerpać z nie-

go zyski przez wiele lat, jako że 

umowy w trybie BOO zazwyczaj są 

zawierane na wiele lat. 

4) BTL (Build-Transfer-Lease): pod-

miot prywatny finansuje i realizuje 

zaprojektowaną przez siebie inwe-

stycję, po przeprowadzeniu testów 

technicznych własność przekazy-

wana jest na rzecz podmiotu pu-

blicznego. Podmiot ten następnie 

przekazuje w dzierżawę zrealizo-

waną wcześniej inwestycję partne-

rowi prywatnemu-wykonawcy. 

5) Umowy o świadczenie usług: pry-

watni przedsiębiorcy zobowiązują 

się w tego rodzaju umowach do 

świadczenia usług (zazwyczaj 

pewnych elementów usług) składa-

jących się na cześć szerszego 

przedsięwzięcia. Taka współpraca 

pozwala na szybkie wykorzystanie 

wiedzy i doświadczenia sektora 

prywatnego.  

6) Kontrakty o zarządzanie i obsługę 

infrastruktury: partner prywatny za 

wynagrodzeniem zobowiązuje się 

do zarządzania całym procesem 

świadczenia usług, przejmując kon-

trolę tego procesu, eksploatacji  

i obsługi wykorzystywanej do tego 

infrastruktury. Myślę, że umowy  

o zarządzanie i obsługę infrastruk-

tury mogłyby angażować nawet 

najmniejsze organizacje sportowe, 

o ile oczywiście miałyby status 

przedsiębiorcy. Jednostka sektora 

publicznego finansując inwestycję, 

w postaci obiektu infrastruktury 

sportowej, zleciłaby zarządzanie 

nią właśnie klubowi sportowemu, 

doświadczonemu w szkoleniu spor-

towym dzieci i młodzieży. Taki 

klub miałby przy okazji możliwość 

uzyskania dodatkowych funduszy 
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dla swej działalności, zyskując jed-

nocześnie w oczach społeczności 

status jednostki zaangażowanej  

w sprawy lokalne, co przełożyłoby 

się na prawdopodobny napływ no-

wych zawodników i zysków
20

. 

 

  Interesującym zagadnieniem nor-

matywnym dotyczącym ustawy o partner-

stwie publiczno - prywatnym jest możli-

wość przekazania składnika majątkowego  

(w rozumieniu ustawy: nieruchomość, 

część nieruchomości, przedsiębiorstwo, 

rzecz ruchoma, prawo majątkowe), będą-

cego zrealizowanym przedsięwzięciem, na 

rzecz spółki handlowej z większościowym 

udziałem Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego. Taka instytucja 

prawna jest przedstawiona w art. 11 ust. 2 

ustawy o partnerstwie publiczno - prywat-

nym. Jest to o tyle istotne, że w polskich 

realiach wiele klubów sportowych, będą-

cych spółkami akcyjnymi, ma większo-

ściowy akcjonariat jednostek samorządu 

terytorialnego. Nie jest to nawet odsetek 

statystyczny. Można choćby przywołać 

klub sportowy Korona Kielce S.A., który 

uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy 

piłkarskiej. Większościowym akcjonariu-

szem Korony jest Gmina Miasto Kielce.  

W świetle regulacji ustawowej nie byłoby 

przeszkód, aby zrealizowane przedsię-

                                                 
20

 B. Korbus (red.), op. cit., s. 65 - 67. 

wzięcie na podstawie umowy o PPP było 

przekazane takiej spółce. 

  Ogólnie należy wskazać, że formu-

ła PPP, jeśli chodzi o działalność sportową, 

ma największe szanse realizacji w kontek-

ście właśnie powstawania infrastruktury 

sportowo-turystycznej i jej obsługi. Nie ma 

jednak formalnych ograniczeń branżowych 

dla PPP, więc możliwa jest realizacja in-

westycji w postaci innych usług dotyczą-

cych rozwoju sportu i podejmowania ak-

tywności fizycznej, o ile zaliczone one 

zostaną do usług użyteczności publicznej. 

Przykładem mogłaby być organizacja im-

prez sportowych czy biegów. Ministerstwo 

Sportu i Turystyki za jeden z priorytetów 

swej działalności w sferze turystyki do 

2020 roku uznaje właśnie PPP
21

. Warto by 

rozszerzyć tę działalność na sferę sportu, 

zwłaszcza obserwując skuteczność realiza-

cji projektów PPP w sferze turystyki, ta-

kich jak np. usługi zarządzania podziemną 

trasą turystyczną w Kamiennej Górze czy 

wyłonienie operatora Centrum Kongreso-

wo – Kulturalnego Zamku w Książu
22

. 

Jakie występują praktyczne zagadnie-

nia związane z realizacją idei PPP? Przede 

wszystkim najwięcej procedur o realizację 

projektu w ramach PPP składają jednostki 

                                                 
21

 http://www.msport.gov.pl/ppp-w-turystyce [do-

stęp: 12.09.2017 r.]. 
22

 Inne przykłady: http://www.ppp.gov.pl/baza/Stro 

ny/baza_projektow_ppp.aspx/ [dostęp: 12.09.2017 

r.]. 
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samorządu terytorialnego. Niestety więk-

szość procedur nie jest kończona podpisa-

niem umowy
23

. Problemem okazują się 

rozbieżności projektowe, brak zespołu 

kontrolującego przedsięwzięcie, brak lub 

spory co do harmonogramu realizacji in-

westycji oraz kwestie kosztorysu. Często 

zauważalne jest, że pomimo istnienia od-

powiedniej infrastruktury sportowej, braki 

występują w zarządzaniu. Nie ma długo-

okresowych kosztorysów opieki nad tą 

infrastrukturą. Niestety nikt nie sięga 

wówczas po pomoc lokalnych organizacji 

sportowych, które najczęściej chętnie zaję-

łyby się doglądaniem i wykorzystywaniem 

obiektów.  

  Nieodłącznym elementem projektu 

PPP jest potrzeba pogodzenia często roz-

bieżnych interesów partnerów prywatnych 

(dla których celem jest osiąganie zysku) 

oraz partnerów publicznych (organy pu-

bliczne mają zadanie realizować zadania 

publiczne w sposób rzetelny, gospodarny, 

celowy i efektywny, przed podjęciem de-

cyzji o podjęciu współpracy w ramach PPP 

wskazane jest przeprowadzenie przez nie 

konsultacji społecznych). W tym miejscu 

                                                 
23

 http://www.euractiv.pl/section/zrownowazony-ro 

zwoj/news/partnerstwo-publiczno-prywatne-na-rzec 

z-sportu/ (autorzy podają tu efektywność postępo-

wań na poziomie 20%); http://www.ppp.gov.pl/ba 

za/Strony/baza_projektow_ppp.aspx/ (w bazie pro-

jektów widnieje liczba 110 zrealizowanych projek-

tów w latach 2009 – 2016 - stan na 15.11.2016 r.) 

[dostęp do obu źródeł: 12.09.2017 r.]. 

należy zatrzymać się nad pojęciem, które 

jeszcze w Polsce jest nazbyt rzadko poru-

szane. Chodzi mianowicie o CSR - Corpo-

rate Social Responsibility, a więc spo-

łeczną odpowiedzialność biznesu. Co do 

rozumienia tego pojęcia, warto posłużyć 

się wypowiedzią Mariusza Kielicha  

z Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej 

dla Polskiego Radia: To jest koncepcja,  

w której firmy skupiają się nie tylko i wy-

łącznie na swojej podstawowej działalno-

ści biznesowej, związanej z zarabianiem 

pieniędzy, z wytwarzaniem dochodu, ale  

w swojej działalności podejmują też pewne 

kroki czy działania uwzględniające intere-

sy otoczenia, uwzględniające interesy inte-

resariuszy, czyli tych wszystkich grup, któ-

re jakoś łączą się z tym prowadzonym biz-

nesem. To są też działania związane  

z ochroną środowiska. I co jest kluczowe, 

to wszystko powinno się odbywać na zasa-

dzie prowadzenia dialogu. Ten dialog spo-

łeczny prowadzony z różnymi partnerami, 

którzy z firmami mają styczność, powinien 

być prowadzony i powinien być tym pierw-

szym punktem wyjścia, na bazie którego 

powinno się podejmować konkretne kroki, 

mające także na celu prowadzenie biznesu 

w taki sposób, żeby on nie tylko wpływał 

negatywnie na otoczenie, ale żeby pozwa-

lał się temu otoczeniu integrować z firmą  
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i żeby pozwalał się rozwijać”
24

. Wskazuje 

się, że dylematem polskich przedsiębior-

ców jest jednorazowe traktowanie takiej 

społecznie pożytecznej działalności oraz 

brak wytrwałości w działaniu
25

. W kontek-

ście działalności sportowej CSR jest na 

razie na etapie szczątkowym. Wszystkie 

działania np. klubów piłkarskich Ekstra-

klasy Lecha Poznań czy Legii Warszawa 

lub Wisły Kraków (nie chodzi o działal-

ność stowarzyszeń kibiców, lecz samych 

klubów - spółek akcyjnych) na rzecz lo-

kalnych społeczności nie mogą się równać 

choćby z działalnością ich odpowiedników 

za naszą zachodnią granicą. Także w sferze 

PPP w przyszłości organizacje sportowe 

powinny zdecydowanie postawić na 

wsparcie i zaangażowanie w realizację 

inicjatyw społecznych, zwłaszcza w ich 

najbliższym otoczeniu. 

Warto odnieść się jeszcze do doświad-

czeń międzynarodowych w zakresie PPP. 

Rynki, na których partnerstwo publiczno  

- prywatne pojawiło się już wiele lat temu, 

są obecnie na etapie realizacji tzw. mięk-

kich projektów w tej sferze
26

. Obejmują 

one rozwój kapitału ludzkiego w oparciu  

o istniejącą infrastrukturę. W tym nato-

                                                 
24

 http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/163 

7065,CSR-na-czym-polega-spoleczna-odpowiedzia 

lnosc-biznesu [dostęp: 12.09.2017 r.]. 
25

 http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/korzysc 

i-z-csr [dostęp: 12.09.2017 r.]. 
26

 http://prawosportowe.pl/co-to-jest-ppp.html [do-

stęp: 12.09.2017 r.]. 

miast zakresie najbardziej interesującą 

koncepcją są tzw. grassroots sports, czyli 

amatorskie lokalne przedsięwzięcia spor-

towe wspierające sport w wydaniu szer-

szym (np. amatorskie drużyny Borussii 

Dortmund). Te koncepcje wpisują się  

w ideę ,,sportu dla wszystkich”. Sami 

uczestnicy grassroots sports bardzo często 

angażują się na rzecz sportu w szerszym 

wydaniu, zrzeszają się, działają promocyj-

nie na rzecz swych ulubionych drużyn. 

Oddolnie prowadzone są akcje tzw. fundri-

singu, czyli zdobywania funduszy lub da-

rowizn rzeczowych poprzez proszenie 

o wsparcie osób indywidualnych, jedno-

stek prowadzących działalność gospodar-

czą, fundacji dobroczynnych lub instytucji 

rządowych
27

. Ta idea akurat w Polsce jest 

coraz częstsza, można przywołać np. akcje 

zbierania funduszy przez kibiców Wisły 

Kraków na rzecz swego klubu. Od nie-

dawna jest w Polsce nawet ustawa regulu-

jąca tę sferę, tj. ustawa z dnia 14 marca 

2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek 

publicznych
28

. Co więcej za granicą, np.  

w USA czy Wielkiej Brytanii osoby anga-

żujące się w grassroots sports stają się 

animatorami sportu, lokalnie szkoląc dzieci 

i młodzież, rozwijając kulturę fizyczną  

w pobliżu ich miejsc zamieszkania. Te 

osoby zrzeszają się, tworząc nawet spółki 

                                                 
27

 http://prawosportowe.pl/fundrising.html [dostęp: 

12.09.2017 r.]. 
28

 Dz. U. z 2014 r., poz. 498. 
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wspierające sport w sposób oddolny i zara-

zem wspomagając finansowo kluby spor-

towe swymi zyskami
29

. 

Nie ulega wątpliwości, że PPP działa. 

Przykładowymi projektami zrealizowany-

mi na świecie w ramach PPP są londyńskie 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 

siedziba King’s College. W wydaniu spor-

towym to na przykład centrum sportowe 

SportsHub w Singapurze czy hala sporto-

wa w Budapeszcie. W Polsce niestety póki 

co nadal brak dużych projektów sporto-

wych zrealizowanych wspólnie przez part-

nerów publicznych i prywatnych w ramach 

partnerstwa. 

Partnerstwo publiczno - prywatne nie-

sie ze sobą oczywiście kilka zagrożeń
30

, 

jednak korzyści przedstawione w artykule 

są nieporównywalnie większe. Działalność 

sportowa może bardzo skorzystać na 

współpracy partnerów publicznych i pry-

watnych. Nadal w naszym kraju pozostaje 

wiele do poprawienia pod względem infra-

struktury sportowej. Poza tym na każdym 

kroku pojawiają się problemy związane  

z brakami w źródłach finansowania sportu. 

Dla przykładu brak możliwości sponsoro-

wania sportu dzieci i młodzieży oraz ogra-

niczenie możliwości sponsorowania pozo-

                                                 
29

 Przykład amerykańskiego zrzeszenia społeczno-

ści grassroots sports: http://grassrootssports.com/ 

[dostęp: 12.09.2017 r.]. 
30

 Wspomina się o nich np. w: Korbus B. (red.), op. 

cit., s. 25 - 26. 

stałej działalności sportowej przez podmio-

ty, których przedmiotem działalności jest 

prowadzenie gier losowych (o czym pisali 

już wcześniej niektórzy autorzy na łamach 

Legis sportivae) powoduje konieczność 

poszukiwania innych strumieni finanso-

wych. Partnerstwo publiczno - prywatne 

może okazać się bardzo skutecznym spo-

sobem na rozwój wielu inicjatyw sporto-

wych w naszym kraju i nie wolno tego 

zmarnować. Nadal jest to niedoceniona 

sfera, która powinna być przynajmniej 

wzięta pod rozwagę przy planowaniu ko-

lejnych zadań publicznych dotyczących 

sportu zarówno na szczeblu lokalnym, re-

gionalnym, jak i ogólnopolskim.  



 

 
 
 

LV 

Umowa o profesjonalne uprawianie sportu  

a ubezpieczenia społeczne 

 

prawianie sportu stanowi dla 

części społeczeństwa aktyw-

ność zawodową, która jest 

głównym źródłem utrzymania lub przy-

najmniej źródłem dodatkowego zarobko-

wania. Pojęcie sportu definiowane jest 

przez ustawę o sporcie
1
. Zgodnie z jej art. 

2 ust. 1 za sport należy uznawać wszelkie 

formy aktywności fizycznej, które przez 

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane 

wpływają na wypracowanie lub poprawie-

nie kondycji fizycznej i psychicznej, roz-

wój stosunków społecznych lub osiągnię-

cie wyników sportowych na wszelkich 

poziomach. Sport wraz z wychowaniem 

fizycznym i rehabilitacją ruchową składają 

się szersze pojęcie kultury fizycznej.  

 Aktywne uprawianie sportu, profe-

sjonalne i amatorskie, wiąże się z wystę-

powaniem ryzyka zajścia różnych zdarzeń 

niekorzystnych dla sportowca. Należą do 

nich przede wszystkim urazy, uszczerbki 

na zdrowiu lub śmierć, a w przypadku 

osób zawodowo zajmujących się aktyw-

nością sportową także niezdolność do pra-

cy
2
. Ochrony na wypadek tego rodzaju 

                                                 
1
 Ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.).  
2
 Jabłoński A., Ubezpieczenie społeczne 

sportowców [w:] Księga dla naszych kolegów, 

zdarzeń można poszukiwać w ramach do-

browolnych ubezpieczeń osób uprawiają-

cych sport dostępnych na rynku komer-

cyjnym
3
. Należy jednak zauważyć,  

że większość niekorzystnych zdarzeń 

związanych ze sportową aktywnością za-

wodową mieści się w kategorii ryzyk so-

cjalnych
4
. Ochrona na wypadek ziszczenia 

się ryzyk socjalnych realizowana jest tak-

że w ramach powszechnego systemu 

ubezpieczeń społecznych, którego pod-

stawy uregulowane zostały w ustawie  

o systemie ubezpieczeń społecznych
5
. 

Ubezpieczenia społeczne uznawane są za 

najstarszą, obok opieki społecznej, formę 

realizacji zabezpieczenia społecznego
6
. 

Powszechny system jest wyrazem  

                                                                      
Wrocław 2013, s.  159. 

3
 Wąsiewicz A., System ubezpieczeń sportowych 

[w:] Ubezpieczenia w sporcie, A. Wąsiewicz 

(red.), Poznań 1996, s. 17.  
4
 Szerzej na temat ryzyka socjalnego: Jończyk J., 

Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 

2006, s. 12 - 22; K. Antonów [w:] Prawo pracy 

i ubezpieczeń społecznych, K.W. Baran (red.), 

Warszawa 2015, s. 657-660; Jędrasik-

Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne 

ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2016,  

s. 104 - 106. 
5
 Ustawa z dnia 13 października 1998 r.  

o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.).  
6
 Ślebzak K., Prawo do zabezpieczenia 

społecznego w Konstytucji RP, Warszawa 2015, 

s. 19. 

U 
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realizacji przez ustawodawcę obowiązków 

wynikających z art. 67 ust. 1 Konstytucji 

RP. Stanowi on bowiem, że obywatel ma 

prawo do zabezpieczenia społecznego  

w razie niezdolności do pracy ze względu 

na chorobę lub inwalidztwo oraz po osią-

gnięciu wieku emerytalnego. Warto pod-

kreślić także, że władze publiczne realizują 

swój obowiązek zarówno poprzez utwo-

rzenie odpowiednich instytucji oraz 

uchwalenie stosownych ustaw, jak i swo-

iste przymuszenie lub umożliwienie oby-

watelom uczestnictwa w systemie
7
. 

 Ochrona w ramach powszechnego 

systemu przysługuje podmiotom, które 

pozostają w stosunku podlegania ubezpie-

czeniom społecznym. Ubezpieczeniami 

takimi objęte są wyłącznie osoby posiada-

jące ku temu odpowiedni tytuł. Jest to bar-

dzo istotne w kontekście ubezpieczenia 

wypadkowego i chorobowego. Mają one 

bowiem podstawowe znaczenie z uwagi na 

ochronę ryzyk, na które szczególnie nara-

żeni są sportowcy. Ochrona przysługująca 

w ramach powszechnego systemu ubezpie-

czeń społecznych powiązana jest zatem  

z legitymowaniem się tytułem do objęcia 

tymi ubezpieczeniami
8
. W najogólniejszym 

ujęciu jest nim zarobkowe zatrudnienie lub 

inna zarobkowa działalność, wykonywane 

                                                 
7
 Jędrasik - Jankowska I., Pojęcia..., op. cit.,  

s. 64. 
8
 Jabłoński A., Ubezpieczenie..., op. cit., s. 159. 

zasadniczo na obszarze RP, z którymi 

ustawa wiąże obowiązek lub prawo do 

ubezpieczeń społecznych
9
. W przypadku 

obowiązku podmiot ubezpieczeń społecz-

nych, którego cechy zostały określone 

przez ustawę zostaje objęty ubezpiecze-

niami i uzyskuje przymiot strony stosunku 

ubezpieczeniowego niezależnie od swojej 

woli, ex lege. Jednocześnie strona tego 

stosunku nie może swoim działaniem wy-

stąpić z ubezpieczeń, jeżeli istnieją fak-

tyczne podstawy podlegania danemu ro-

dzajowi ubezpieczeń. Tej tezy nie można 

odnosić do stosunków ubezpieczenia,  

w których ustanowiony zostaje nie obo-

wiązek, lecz prawo do objęcia ubezpiecze-

niami
10

. 

 Bez większych zastrzeżeń można 

przyjąć, że uprawianie sportu może być dla 

określonej osoby jedynym przejawem jej 

aktywności zawodowej, bowiem działal-

ność taka może z powodzeniem dostarczać 

jej środków utrzymania. Za uzasadnione 

należy zatem uznać przyrównanie profe-

sjonalnego uprawienia sportu do wykony-

wania pracy lub usług w ramach innych 

rodzajów zawodów i profesji. Sportowiec 

legitymujący się odpowiednim tytułem do 

ubezpieczeń społecznych pozostaje tym 

                                                 
9
 Jończyk J., Prawo..., op. cit., s. 92. 

10
 Gudowska B. [w:] Ustawa o systemie 

ubezpieczeń społecznych. Komentarz,  

B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), 

Warszawa 2014, s. 101. 
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samym, przymusowo lub dobrowolnie, 

objęty powszechnym systemem.   

 Ustawa o sporcie nie zawiera regu-

lacji wskazujących na podstawy uprawia-

nia sportu przez sportowców. Wobec tego 

sport może stanowić aktywność o charak-

terze zarówno amatorskim, jak i profesjo-

nalnym
11

. Należy zauważyć, że zawodowe 

uprawianie sportu wiąże się z konieczno-

ścią nawiązywania dwustronnych stosun-

ków prawnych pomiędzy sportowcem lub 

zawodnikiem a zorganizowanym klubem. 

Tego rodzaju więzi mogą odznaczać się 

różnym charakterem.  

 Nie budzi zastrzeżeń teza, że „pro-

fesjonalne uprawianie sportu może odby-

wać się w ramach stosunku pracy łączące-

go sportowca z klubem”
12

. Co ważne, pra-

cownicy stanowią najczęściej występującą 

grupę ubezpieczonych
13

. Ubezpieczenia 

społeczne pracowników stanowią bowiem 

swoisty trzon i pierwotną podstawę 

wszystkich kolejnych systemów ubezpie-

czeń
14

.  

 Na gruncie ubezpieczeń społecz-

nych za pracownika należy uznawać każ-

dego, kto pozostaje w stosunku pracy.  

W tym przypadku nie ma znaczenia nazwa 

                                                 
11

 Za: Jabłoński A., Ubezpieczenie..., op. cit.,  

 s. 160. 
12

 Ibidem, s. 160. 
13

 Radzisław A. [w:] Ustawa o systemie ubez-

pieczeń społecznych. Komentarz, J. Wantoch  

- Rekowski (red.), Warszawa 2015, s. 53. 
14

 Gudowska B. [w:] Ustawa..., op. cit., s. 107. 

zawartej pomiędzy stronami umowy
15

. Dla 

objęcia ubezpieczeniami społecznymi 

istotne jest posiadanie statusu pracownika. 

Jest on „związany z pozostawaniem osoby 

fizycznej w stosunku prawnym, którego 

przedmiotem jest praca rozumiana jako 

działalność człowieka, polegająca na za-

robkowym wykonywaniu  na rzecz innej 

osoby czynności mających wartość mate-

rialną lub niematerialną, w sposób powta-

rzający się, z reguły w warunkach tzw. 

podporządkowania”
16

. W mojej ocenie 

całkowicie uprawnione jest twierdzenie, że 

stosunek prawny łączący sportowca z klu-

bem może odznaczać się cechami stosunku 

pracy wynikającymi z przepisów prawa 

pracy. Tym samym możliwe jest, aby 

umowa o profesjonalne uprawnianie sportu 

odpowiadała umowie o pracę. Profesjonal-

ny sportowiec może bowiem świadczyć 

pracę – wykonywać czynności o wartości 

materialnej lub niematerialnej na rzecz 

klubu sportowego.  

 Doktryna przyjmuje podział rynku 

pracy na segmenty: pracowników typo-

wych, pracowników nietypowych, osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywil-

noprawnych, samozatrudnionych oraz tzw. 

szarą strefę
17

. Pierwszy z wymienionych 

                                                 
15

 Jędrasik - Jankowska I., Pojęcia..., op. cit.,  

s. 71. 
16

 Gudowska B. [w:] Ustawa..., op. cit., s. 108. 
17

 Por. Patulski A., Koncepcja flexicurity  

a nietypowe formy zatrudnienia [w:] Stosunki 
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segmentów dotyczy pracowników zatrud-

nianych według tradycyjnego modelu za-

trudnienia. Niemniej jednak zakresem 

ubezpieczeń społecznych objęte pozostają 

także nietypowe formy zatrudnienia, które 

charakteryzują się brakiem jednej lub kilku 

z typowych cech stosunku pracy. Wśród 

nich można wskazać job sharing, leasing 

pracowniczy czy pracę na wezwanie
18

. SN 

w wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r.
19

 wy-

raził pogląd, zgodnie z którym dla roz-

strzygnięcia o charakterze zatrudnienia 

istotne znaczenie mają ustalenia faktyczne 

dotyczące wszelkich warunków i okolicz-

ności zawiązanych ze świadczoną pracą. 

Dla rozstrzygnięcia o charakterze umowy, 

a tym samym o rodzaju stosunku prawnego 

łączącego strony konieczne jest ustalenie, 

które z cech umowy są przeważające. Sąd 

podkreślił, że możliwe jest zawarcie przez 

klub umowy o pracę z profesjonalnym 

zawodnikiem sportowym, a sam stosunek 

prawny między stronami, co do zasady, 

będzie nosił znamiona zatrudnienia niety-

powego. W każdym tego rodzaju zatrud-

nieniu występują zarówno cechy pracow-

nicze, jak i cywilnoprawne. Co ważne, 

umowa o zatrudnienie nie może mieć cha-

                                                                       
zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej 

gospodarki rynkowej, A. Sobczyk (red.), 

Warszawa 2010, s. 360. 
18

 Gudowska B. [w:] Ustawa..., op. cit., s. 108  

- 109. 
19

 Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I PK 

44/10, LEX  [dostęp: 19.08.2017 r.]. 

rakteru mieszanego, dlatego decydujące 

znaczenie w tego rodzaju przypadkach ma 

wola stron. Wobec poglądów wyrażonych 

przez SN należy przyjąć, że umowa o pro-

fesjonalne uprawianie sportu bez wątpienia 

może mieć charakter umowy o pracę łą-

czącej sportowca z klubem.  

 Należy pamiętać, że o charakterze 

zatrudnienia nie decyduje sama nazwa sta-

nowiska użyta w umowie o pracę, ale za-

kres faktycznie wykonywanych obowiąz-

ków. Zgodnie ze zdaniem SN wyrażonym 

w wyroku z dnia 6 lutego 2001 r., II UKN 

220/00
20

 zatrudnianie zawodników w klu-

bach sportowych na podstawie umów  

o pracę, w których określenie stanowiska 

było nieprawdziwe stanowi w istocie za-

trudnienie w charakterze sportowca.  

 Kwestia podlegania ubezpiecze-

niom społecznym przez pracowników 

normowana jest w ustawie o systemie 

ubezpieczeń społecznych. W kontekście 

zawodowych sportowców niezwykle istot-

ne jest, że ustawa nie wymaga od osób 

mających tytuł do obowiązkowych ubez-

pieczeń posiadania obywatelstwa polskie-

go. Z tego zakresu zasadniczo wyłączeni są 

tylko obywatele państw obcych, których 

pobyt na terenie RP nie ma charakteru sta-

łego i którzy są zatrudniani w obcych 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, 

                                                 
20

 Wyrok SN z dnia 6 lutego 2001 r., II UKN 

220/00, LEX [dostęp: 19.08.2017 r.]. 
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urzędach konsularnych, misjach specjal-

nych lub instytucjach międzynarodo-

wych
21

. Sportowiec - pracownik na pod-

stawie umowy o profesjonalne uprawianie 

sportu-umowy o pracę korzysta z pełnej 

ochrony możliwej w ramach ubezpieczeń 

społecznych. Umowa o pracę stanowi bo-

wiem tytuł do obowiązkowych ubezpie-

czeń emerytalnego, rentowych, chorobo-

wego i wypadkowego. Stosunek pracy jest 

tytułem bezwzględnym. Oznacza to ko-

nieczność opłacania składki od wynagro-

dzenia z każdego stosunku pracy
22

. Jest to 

szczególnie istotne z uwagi na problema-

tykę zbiegów tytułów do ubezpieczeń spo-

łecznych
23

. 

 W kontekście rozważań nad moż-

liwością zawodowego uprawiania sportu  

w klubach na podstawie umów o charakte-

rze cywilnoprawnym należy zwrócić uwa-

gę na problematykę swobody umów. 

Zgodnie bowiem z art. 353
1
 kodeksu cy-

wilnego
24

 strony zawierające umowę mogą 

ułożyć stosunek prawny według swojego 

uznania, byleby jego treść lub cel nie 

                                                 
21

 Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia..., op. cit., s. 65. 
22

 Ibidem, s. 73. 
23

 Sytuacja zbiegu tytułów zachodzi, gdy dana 

osoba legitymuje się więcej niż jednym tytułem 

(wykonuje kilka rodzajów działalności) do 

obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 

Szczerzej na ten temat: Antonów K.[w:] 

Prawo..., op. cit., s. 674 i n.   
24

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. 

zm.)  

sprzeciwiały się właściwości (naturze) 

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 

społecznego. Z powyższego przepisu moż-

na wnioskować, że dopuszczalne jest za-

wieranie umów cywilnoprawnych pomię-

dzy sportowcem i klubem, których przed-

miotem będzie aktywność sportowa na 

rzecz tego klubu. Podobny pogląd wyraził 

SN w przywoływanym wcześniej wyroku  

I PK 44/10. Przyjął on bowiem, że możli-

we jest zawarcie przez klub sportowy  

i profesjonalnego zawodnika piłki nożnej 

nienazwanej umowy cywilnoprawnej  

o świadczenie usług sportowych. W wyro-

ku z dnia 24 stycznia 2000 r., III CKN 

531/98
25

 SN stwierdził, że tego rodzaju 

umowa przedstawia się jako umowa  

o świadczenie usług natury faktycznej, do 

której zastosowanie znajduje art. 750 Ko-

deku cywilnego (odpowiednie stosowanie 

przepisów o zleceniu). Stosownie do po-

wyższych rozważań trzeba podnieść,  

że umowa o profesjonalne uprawianie 

sportu może mieć charakter cywilnopraw-

nej umowy o świadczenie usług, którą 

strony mogą zawrzeć na zasadzie przysłu-

gującej im swobody umów.  

 Tego rodzaju umowa winna być 

postrzegana jako umowa należytej staran-

ności, bowiem sportowiec zobowiązuje się 

                                                 
25

 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2000 r., III CKN 

531/98, Legalis nr 48485 [dostęp: 14.08.2017 

r.]. 
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w niej świadczyć usługi w sposób, który 

będzie maksymalizował jego wyniki spor-

towe, a przez to także całego klubu spor-

towego. Jednocześnie nie stanowi ona zo-

bowiązania rezultatu, gdyż efekty postę-

powania zarówno samego zawodnika, jak  

i całego klubu sportowego determinowane 

są przez wiele czynników wewnętrznych 

(np. stan zdrowia sportowca) i zewnętrz-

nych (np. organizacja zawodów sporto-

wych), których skutki zawodnik profesjo-

nalny, działający z należytą starannością 

może jedynie przewidywać
26

.  

 Na kanwie wyroku SN z dnia 16 

lutego 2006 r., IV CK 380/05
27

 można wy-

razić stanowisko, że w umowie o profesjo-

nalne uprawianie sportu - umowie  

o świadczenie usług mieszczą się postano-

wienia określające zobowiązanie do doko-

nywania określonych czynności faktycz-

nych i prawnych dla klubu sportowego, 

wysokość wynagrodzenia za wykonane 

usługi, sposób wykonywania usługi, wyłą-

czenie możliwości wykonania zobowiąza-

nia przez osobę trzecią, rezygnację z obo-

wiązku informowania klubu o przebiegu 

wykonywania usługi oraz złożenia spra-

wozdania z przebiegu realizacji umowy, 

możliwość wykorzystywania przez zawod-

nika rzeczy (sprzętu sportowego) klubu 

                                                 
26

 Za: Jabłoński A., Ubezpieczenie..., op. cit.,  

s. 162. 
27

 Wyrok SN z dnia 16 lutego 2006 r., IV CK 

380/05, LEX nr 179977 [dostęp: 14.08.2017 r.]. 

zlecającego wykonywanie usług sporto-

wych, a także obowiązek udzielania za-

wodnikowi zaliczek koniecznych do wy-

konania zobowiązania. Co istotne, kwalifi-

kacji umowy o profesjonalne uprawienie 

sportu jako umowy starannego działania  

nie zmienia także okoliczność, że jakaś 

część wynagrodzenia sportowca może być 

uzależniona od osiągnięcia konkretnego 

wyniku sportowego
28

. 

 Uznanie umowy o profesjonalne 

uprawianie sportu za umowę o świadczenie 

usług sportowych, do której zastosowanie 

znajdują przepisy o zleceniu rodzi skutki 

na gruncie problematyki ubezpieczeń spo-

łecznych. Sportowca zatrudnianego  

w oparciu o tego rodzaju umowę należy 

kwalifikować jako zleceniobiorcę w rozu-

mieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemo-

wej
29

. Stosownie do wskazanego przepisu 

sportowiec zatrudniony na podstawie cy-

wilnoprawnej umowy o profesjonalne 

uprawianie sportu podlega obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rento-

wym. Osoba taka objęta jest także obo-

wiązkiem ubezpieczenia wypadkowego. 

Trzeba zauważyć, że sportowiec zatrud-

niony na podstawie opisywanej umowy ma 

prawo do ubezpieczenia chorobowego, 

które jest dla niego wyłącznie dobrowolne. 

                                                 
28

 Szerzej: Jabłoński A., Ubezpieczenie..., op. cit., 

s. 162. 
29

 Ibidem, s. 162. 
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Realizacja przysługującego uprawnienia 

następuje na wniosek zainteresowanego. 

Ma on zatem możliwość uzyskania pełnej 

ochrony w ramach ubezpieczeń społecz-

nych, podobnie jak sportowiec - pracow-

nik
30

. Ustawa systemowa wiąże obowiązek 

ubezpieczeń społecznych z każdą umową 

zlecenia i umową o świadczenie usług bez 

względu na czas jej trwania, a także nieza-

leżnie od tego, czy jest ona odpłatna, czy 

też nie. Z obowiązkiem ubezpieczeń spo-

łecznych nie będziemy mieć do czynienia 

w sytuacji, gdy zleceniobiorcami (spor-

towcami) są uczniowie gimnazjów, szkół 

ponadpodstawowych lub studentami i nie 

ukończyli 26 lat
31

. Należy zwrócić uwagę 

na sytuację zbiegu tytułów do ubezpieczeń. 

Dobrowolne wejście do ubezpieczenia 

chorobowego jest bowiem niemożliwe, 

jeżeli umowa została zwolniona z obo-

wiązku ubezpieczeń emerytalnego i rento-

wych. Dotyczy to także ubezpieczenia wy-

padkowego, które pozostaje związane  

z ubezpieczeniami emerytalnym i rento-

wymi
32

. Umowy cywilnoprawne stanowią 

bowiem tzw. ogólny tytuł ubezpieczeń.  

 Ubezpieczeniom społecznym pod-

legają także osoby prowadzące pozarolni-

                                                 
30

 Ibidem. 
31

 Klimas M., Postępowanie sądowe w sprawa  

z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 

2013, s. 32 - 33. 
32

 Jędrasik - Jankowska I., Pojęcia..., op. cit.,  

s. 79. 

czą działalność. Definicję tych osób zawie-

ra art. 8 ust. 6 ustawy systemowej. Bez 

większych zastrzeżeń można przyjąć, że 

wśród osób uznawanych za prowadzące 

pozarolniczą działalność najliczniejszą 

grupę stanowią osoby prowadzące poza-

rolniczą działalność gospodarczą, do której 

zastosowanie znajduje ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej
33

. Przedsiębiorcą 

w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, 

osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną - wy-

konująca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą
34

. Z uwagi na powszechnie 

uznawaną zasadę swobody działalności 

gospodarczej nie powinno budzić wątpli-

wości przyznanie zawodowemu sportow-

cowi prawa do zakładania i prowadzenia 

tego rodzaju działalności. Stosownie  

do art. 2 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej może nią być działalność 

zawodowa mająca charakter zarobkowy, 

wykonywana w sposób zorganizowany  

i ciągły. W mojej ocenie profesjonalne 

uprawianie sportu może stanowić działal-

ność zawodową o takim właśnie charakte-

rze. Co ważne, sportowiec, tak jak każdy 

przedsiębiorca, winien jest prowadzić dzia-

                                                 
33

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1829 z późn. zm.).  
34

 Radzisław A. [w:] Ustawa o systemie..., op. cit., 

s. 66. 
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łalność we własnym imieniu i na własny 

rachunek
35

.  

 Sportowiec - przedsiębiorca w ra-

mach prowadzonej przez siebie pozarolni-

czej działalności gospodarczej, której 

przedmiotem są usługi sportowe może za-

wrzeć umowę cywilnoprawną - umowę  

o profesjonalne uprawianie sportu z klu-

bem sportowym. Tym samym może pozo-

stawać w tzw. samozatrudnieniu. Obecny 

stan prawny nie zna definicji legalnej tego 

pojęcia. W doktrynie najczęściej przyjmuje 

się, że samozatrudnienie to wykonywanie 

pracy/usług na przez jednoosobowe pod-

mioty gospodarcze. Stanowisko takie wy-

maga jednak doprecyzowania, bowiem 

ważne jest, aby podmioty te świadczyły 

pracę/usługi na rzecz wyłącznie lub głów-

nie innego podmiotu
36

. W samozatrudnie-

niu podstawą nawiązania stosunku praw-

nego między stronami są umowy cywilno-

prawne. Na ich podstawie samozatrudnio-

ny świadczy usługi w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. Musi on zatem 

z własnych środków finansować składki na 

ubezpieczenia społeczne
37

. Osobiście po-

                                                 
35

 Gudowska B. [w:] Ustawa..., op. cit., s. 139. 
36

 Szerzej na temat samozatrudnienia: Ćwiertniak 

B. M. [w:] Prawo..., op. cit., s. 138; Jończyk J., 

O szczególnych formach zatrudnienia i formach 

ubezpieczeń społecznych [w:] Szczególne formy 

zatrudnienia, Z. Kubot (red.), Wrocław 2000,  

s. 40; Wiśniewski J., Różnorodne formy zatru-

dnienia, Toruń 2010, s. 238. 
37

 Gudowska B [w:] Ustawa..., op. cit., s. 139. 

zostaję w przekonaniu, że tego typu pod-

stawą samozatrudnienia może być kontrakt 

o profesjonalne uprawianie sportu pomię-

dzy sportowcem i klubem sportowym. Za-

trudnianie, czy też nawiązywanie współ-

pracy przez klub sportowców - przedsię-

biorców wydaje się być całkowicie do-

puszczalne w ramach swobody gospodar-

czej podmiotów uczestniczących w rynku.  

 Prowadzenie pozarolniczej działal-

ności wiąże się z obowiązkiem ubezpie-

czeń: emerytalnego, rentowych i wypad-

kowego. Z uwagi na obligatoryjne ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe istnieje 

możliwość dobrowolnego przystąpienia do 

ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe nie będzie jed-

nak możliwe w przypadku zwolnienia  

z obowiązku ubezpieczenia z tytułu pro-

wadzenia działalności z uwagi na wystą-

pienie zbiegi z innym tytułem. Co ważne, 

zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń eme-

rytalnego i rentowych następujące w sku-

tek zbiegu powoduje wyłączenie z ubez-

pieczenia wypadkowego
38

. 

 Z wykonywaniem kontraktu o pro-

fesjonalne uprawianie sportu w ramach 

prowadzonej przez sportowca działalności 

gospodarczej wiąże się problematyka wła-

ściwego określenia tytułu ubezpieczeń 

społecznych, a tym samym ustalenia pod-

                                                 
38

 Jędrasik - Jankowska I., Pojęcia..., op. cit., s. 81  

- 82. 
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stawy wymiaru składek. Innymi słowy 

chodzi o rozstrzygnięcie, czy w takim 

przypadku składki ubezpieczeniowe winne 

być opłacane od często niemałych wyna-

grodzeń przysługujących na podstawie 

kontraktów sportowych, czy też należy 

odprowadzać zryczałtowaną, znacznie niż-

szą składkę z tytułu prowadzenia działal-

ności gospodarczej. Kwestia ta była 

przedmiotem interpretacji przepisów przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W pi-

śmie z dnia 7 lipca 2015 r.
39

 Zakład roz-

strzygnął, że „gdy osoba prowadzi poza-

rolniczą działalność gospodarczą, a na-

stępnie w ramach tej działalności zawiera 

umowę cywilnoprawną, której przedmiot 

jest zgodny z przedmiotem prowadzonej 

działalności, a przychody z niej uzyskiwa-

ne są zaliczane pod względem podatko-

wym do przychodów z działalności gospo-

darczej, wówczas umowa taka, jako wyko-

nywana w ramach prowadzonej działalno-

ści gospodarczej, nie stanowi odrębnego 

tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpie-

czeń społecznych. W konsekwencji tego, 

kontrakty o profesjonalne uprawianie spor-

tu, wykonywane w ramach prowadzonej 

przez zawodników działalności gospodar-

czej, nie będą stanowiły odrębnego tytułu 

do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń spo-

łecznych”.  

                                                 
39

 WPI/200000/43/668/2015. 

 Stanowisko takie należy uznać za 

całkowicie zasadne. Pomimo, że opisywa-

ny powyżej model - działalność gospodar-

cza i kontrakt cywilnoprawny - jest wyjąt-

kowo podobny do stosowanego przez me-

nadżerów i osób zasiadających w zarzą-

dach spółek kapitałowych
40

, to należy za-

uważyć, że osoby fizyczne mogą zawierać 

umowy cywilnoprawne zarówno nie pro-

wadząc działalności gospodarczej, jak  

i w ramach prowadzonej działalności go-

spodarczej. Jej prowadzenie wiąże się 

wszak z występowaniem w obrocie gospo-

darczym, a elementem tej rzeczywistości 

faktycznej i prawnej jest zawieranie kon-

traktów z innymi podmiotami (kontrahen-

tami)
41

. Wzgląd na swobodę działalności 

gospodarczej oraz swobodę w zakresie 

kształtowania stosunków prawnych przez 

strony nie dają podstaw do uznania,  

że osoba prowadząca działalność gospo-

darczą i wykonująca ją w ramach tylko 

jednej umowy cywilnoprawnej winna być 

postrzegana na gruncie przepisów o ubez-

pieczeniach społecznych jako zlecenio-

biorca, a nie przedsiębiorca. Pozostawanie 

w tzw. samozatrudnienia nie powoduje 

przecież utraty statusu przedsiębiorcy. 

                                                 
40

 Por. III UZP 2/15, Legalis nr 1249454; I UK 

126/14, Legalis nr 1160446. 
41

 Wolak G., Kontrakt menadżerski (umowa  

o zarządzanie przedsiębiorstwem) a podleganie 

ubezpieczeniom społecznym, „PiZS” 2015, nr 8, 

s. 31. 
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Przeciwna sytuacja prowadziłaby do swo-

istego wypaczenia sytuacji prawnej osób 

prowadzących działalność względem zle-

ceniobiorców, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

działalność zostaje założona z zamiarem 

jej wykonywania w oparciu o powiązanie  

z jednym podmiotem gospodarczym. Spor-

towiec prowadzący działalność gospodar-

czą, której przedmiotem są usługi sportowe 

i jednocześnie zawierający kontrakt o pro-

fesjonalne uprawianie sportu z klubem 

sportowym powinien podlegać ubezpie-

czeniom społeczny z tytułu prowadzenia 

pozarolniczej działalności.  

 Umowa o profesjonalne uprawianie 

sportu stanowi podstawę stosunku prawne-

go łączącego profesjonalnego sportowca  

z klubem sportowym, która może mieć 

zróżnicowany charakter. Może bowiem 

stanowić zarówno umowę o pracę,  

jak i umowę cywilnoprawną. Zgodnie  

z poglądami judykatury w przypadku spor-

towców dopuszczalne są oba rodzaje za-

trudnienia - zatrudnienie pracownicze  

i zatrudnienie niepracownicze. Od charak-

teru umowy o profesjonalne uprawianie 

sportu uzależniony jest zakres podlegania 

ubezpieczeniom społecznym przez spor-

towca. Pełna ochrona ubezpieczeniowa 

przysługuje sportowcom - pracownikom. 

Dla sportowców świadczących pracę na 

podstawie umowy o profesjonalne upra-

wianie sportu o charakterze cywilnopraw-

nym ubezpieczenie chorobowe jest wy-

łącznie dobrowolne. Co więcej, osoby ta-

kie mogą zostać pozbawione możliwości 

skorzystania z niego na skutek zbiegu tytu-

łów. Warto pamiętać, że opisywana umowa 

może być wykonywana w ramach pozarol-

niczej działalności gospodarczej prowa-

dzonej przez sportowca. Zawodnik będący 

w tzw. samozatrudnieniu podlega ubezpie-

czeniom społecznym jak osoba prowadzą-

ca pozarolniczą działalność.    

  



 

 
 

 

LXV 

Analiza najważniejszych przepisów ustawy  

o zwalczaniu dopingu w sporcie 

 

 

istoria rywalizacji sportowej 

pokazuje, że doping znany był 

już starożytnym Grekom. Wy-

korzystywali oni zdobytą wiedzę medycz-

ną do poprawy osiąganych wyników spor-

towych
1
. Wraz z rozwojem ruchu olimpij-

skiego i sportu zawodowego rozwijały się 

również sposoby zwiększenia wydolności 

fizycznej sportowców oraz metody, dzięki 

którym rywalizujący sportowcy mieli 

osiągać coraz lepsze wyniki. Wraz z roz-

wojem metod dopingujących powstawały 

regulacje piętnujące nieuczciwych spor-

towców. Jak wskazuje A. Wach, „doping 

jest postacią oszustwa w sporcie i stanowi 

drastyczne i podstępne naruszenie kano-

nów uczciwej, czystej rywalizacji, zgodnej 

z duchem fair play i zasadą równych szans 

konkurentów”
2
. Nowe polskie przepisy 

antydopingowe stanowią swoistą reakcję 

ustawodawcy na coraz intensywniejsze 

procesy i zmiany, które zachodzą w spo-

rcie profesjonalnym od kilkudziesięciu lat. 

Nie bez znaczenia była również okolicz-

                                                           
1
 Fundowicz S., Prawo sportowe, Warszawa 2013, 

s. 217 - 235. 
2
 Wach A. Odpowiedzialność prawna osób trze-

cich w sprawach dopingowych, „Sport Wyczyno-

wy” 2004, nr 9 - 10, s. 77. 

ność, że polskie regulacje antydopingowe 

wymagały dostosowania do unormowań 

międzynarodowych
3
.   

  W grudniu 2016 r. do Sejmu wpły-

nął rządowy projekt ustawy o zwalczaniu 

dopingu w sporcie. Głównym jego celem 

było wyodrębnienie przepisów o zwalcza-

niu dopingu w sporcie, które wówczas 

były częścią ustawy o sporcie
4
 i stworze-

nie zupełnie odrębnej regulacji, zawierają-

cej kompleksowe omówienie zagadnień 

antydopingowych. Znaczna część przepi-

sów odnoszących się do kwestii dopingu 

umiejscowiona była w rozdziale dziewią-

tym ustawy o sporcie, który z dniem  

1 lipca br. został uchylony przez art. 50 

pkt 3 nowej ustawy antydopingowej
5
. 

  Zgodnie z założeniami, po kilku 

miesiącach prac, 21 kwietnia 2017 r., 

uchwalono ustawę o zwalczaniu dopingu 

w sporcie (podpisana przez Prezydenta  

                                                           
3
 World Anti-Doping Code (dostępny w internecie: 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resou 

rces/files/wada_anti-doping_code_2009_en_0.pdf 

[dostęp: 19.08.2017 r.]).   
4
 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 176). 
5
 Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak 

M., Ustawa o sporcie. Komentarz., Warszawa 

2011, s. 453. 

H 
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15 maja  2017 r.). Faktem stało się, iż od  

1 lipca 2017 r. obowiązują - z założenia 

lepsze, bo mające poprawić kondycję pol-

skiego sportu - przepisy regulujące kwestię 

dopingu w sporcie
6
.   

  W omawianej ustawie zawarto 

przepisy ogólne w zakresie zwalczania 

dopingu w sporcie, kwestie dotyczące Pol-

skiej Agencji Dopingowej (jej powołanie, 

schemat działania, obowiązki), zagadnienia 

związane z gospodarką finansową Agencji, 

kontrolą antydopingową, a także przepisy 

dyscyplinarne i karne oraz unormowania  

z zakresu współpracy krajowej w zwalcza-

niu dopingu w sporcie.   

  W art. 3 ustawy antydopingowej 

zawarty został katalog sytuacji, okoliczno-

ści czy zachowań, które należy uznać za 

przejawy dopingu w sporcie. W art. 3 ust. 

4 ustawodawca zawarł natomiast wyłącze-

nie, wskazując, że za doping w sporcie nie 

uznaje się przypadków, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 8, jeżeli są one uza-

sadnione względami leczniczymi, a za-

wodnik otrzymał zgodę na używanie danej 

substancji zabronionej lub metody zabro-

nionej na zasadach określonych w załącz-

niku nr 2 do konwencji
7
.   

                                                           
6
 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu 

dopingu w sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1051)  

- w tekście również jako: ustawa antydopingowa. 
7
 Międzynarodowa Konwencja sporządzona w Pa-

ryżu dnia 19 października 2005 r. o zwalczaniu 

dopingu w sporcie (Dz. U.  z  2007 r., poz. 142,  

nr 999). 

  W art. 1 nowej ustawy antydopin-

gowej - oprócz problemów dotyczących 

zwalczania dopingu w sporcie - uregulo-

wane zostały także  kwestie związane  

z organizacją i zakresem działania Polskiej 

Agencji Antydopingowej, zwanej również 

jako POLADA. Na podstawie art. 52 ust. 1 

ustawy antydopingowej zniesiono - działa-

jącą od 1988 r. - Komisję do spraw  Zwal-

czania Dopingu w Sporcie, która dotych-

czas była głównym organem walki z do-

pingiem w sporcie, i zastąpiono ją  

POLAD-ą, która przejęła w znacznej mie-

rze obowiązki wcześniej przypisane Komi-

sji do spraw Zwalczania Dopingu w Spo-

rcie. Jednakże, co wymaga podkreślenia, 

obowiązki oraz uprawnienia, jakie nowa 

ustawa antydopingowa przyznaje  

POLAD-zie, są znacznie szersze niż te, 

którymi dysponowała Komisja do Zwal-

czania Dopingu w Sporcie. Polska Agencja 

Antydopingowa działa jako państwowa 

osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 

w oparciu o postanowienia statutu, który 

został jej nadany na mocy Rozporządzenia 

Ministra Sportu i Turystyki
8
 i który to Mi-

nister sprawuje obecnie nadzór nad jej 

działalnością (zgodnie z art. 4 ust. 3 usta-

wy nadzór ma sprawować każdorazowo 

Minister właściwy do spraw kultury fi-

                                                           
8
 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Pol-

skiej Agencji Antydopingowej (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1256). 
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zycznej). Zgodnie z § 7 Statutu Agencja 

składa się z 5 komórek organizacyjnych – 

są to: Sekretariat, Departament Informacji  

i Edukacji, Departament Administracyjno  

- Finansowy, Departament Kontroli Anty-

dopingowej i Zarządzania Wynikami oraz 

Zespół Analityczno - Śledczy. Ponadto, 

wewnętrzna organizacja działania Agencji, 

a także szczegółowy zakres zadań po-

szczególnych komórek organizacyjnych 

określone mają zostać przez Dyrektora 

Agencji w jej regulaminie organizacyjnym. 

To na barkach Agencji spoczywać mają 

wszelkie działania zmierzające do zwal-

czania dopingu w sporcie profesjonalnym, 

która ma je wykonywać w sposób bez-

stronny i niezależny. Zgodnie z art. 5 

ustawy antydopingowej, do jej najważniej-

szych zadań należą:   

1. określanie zasad i przebiegu kon-

troli antydopingowej, 

2. ustanawianie reguł dyscyplinar-

nych dotyczących dopingu w spo-

rcie,  

3. planowanie i przeprowadzanie 

kontroli antydopingowej w okresie 

podczas zawodów oraz w okresie 

poza nimi,  

4. szkolenie i podnoszenie kwalifika-

cji kontrolerów antydopingowych 

Agencji, zwanych dalej „kontrole-

rami”,  

5. przyznawanie zgody na używanie 

danej substancji zabronionej lub 

metody zabronionej przez zawod-

nika, o której mowa w art. 3 ust. 4, 

6. opracowywanie, wdrażanie  

i wspieranie programów edukacyj-

nych, informacyjnych i szkolenio-

wych w zakresie zwalczania do-

pingu w sporcie, 

7. powiadamianie zawodników lub 

innych osób podejmujących 

współpracę z osobą pomagającą  

w przygotowaniu do współzawod-

nictwa sportowego o statusie tej 

osoby, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 10, oraz o konsekwencjach 

współpracy z tą osobą, 

8. opiniowanie projektów założeń 

projektów ustaw oraz projektów 

aktów prawnych w zakresie zwal-

czania dopingu w sporcie, 

9. współpraca z zagranicznymi pod-

miotami właściwymi w zakresie 

zwalczania dopingu w sporcie, 

10. współpraca z organami admini-

stracji publicznej, instytutami ba-

dawczymi oraz innymi podmiota-

mi właściwymi w zakresie badań 

wspierających zwalczanie dopingu 

w sporcie. 

Nowością w stosunku do uprzednio obo-

wiązującego stanu prawnego jest pełna 

profesjonalizacja działań Agencji, albo-
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wiem kontrole przeprowadzane mają być 

przez wykwalifikowaną kadrę kontroler-

ską.  

  W rozdziale trzecim ustawy  

o zwalczaniu dopingu w sporcie ustawo-

dawca zawarł szereg przepisów dotyczą-

cych kontroli antydopingowej, którą prze-

prowadzać mają jedynie kontrolerzy spe-

cjalnie przeszkoleni w tym celu przez  

POLAD-ę. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy 

antydopingowej, kontrolerem może być 

osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co 

najmniej wykształcenie średnie, ma pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz ko-

rzysta z pełni praw publicznych, ma niepo-

szlakowaną opinię, nie była skazana pra-

womocnym wyrokiem za umyślne prze-

stępstwo lub umyślne przestępstwo skar-

bowe, nie była karana dyscyplinarnie za 

doping w sporcie oraz - co istotne - ukoń-

czyła szkolenie kontrolerów oraz zdała 

egzamin kończący to szkolenie i posiada 

ważny certyfikat kontrolera.   

  Na podstawie art. 27 ustawy  

o zwalczaniu dopingu w sporcie, ze wzglę-

du na konieczność zapewnienia jednako-

wego poziomu wiedzy i umiejętności na-

bywanej przez kontrolerów podczas szko-

lenia oraz konieczność umieszczenia we 

wzorach certyfikatu kontrolera i legityma-

cji służbowej kontrolera informacji nie-

zbędnych do prawidłowego realizowania 

ich zadań, minister sportu i turystyki okre-

ślił
9
 wszelkie wymogi   szkolenia, o któ-

rym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy 

antydopingowej. 

  Wskazane rozporządzenie określa 

przede wszystkim organizację i sposób 

przeprowadzania szkolenia kontrolerów 

antydopingowych, program szkolenia kon-

trolerów, rodzaje zajęć dydaktycznych  

w ramach szkolenia kontrolerów oraz ich 

wymiar czasowy, tryb przeprowadzania 

egzaminu kończącego szkolenie kontrole-

rów, a także wzory certyfikatu kontrolera  

i legitymacji służbowej kontrolera.   

  Należy podkreślić, że zgodnie z art. 

28 ust. 5 ustawy o zwalczaniu dopingu  

w sporcie kontrolerzy podczas pełnienia 

obowiązków służbowych lub w związku  

z ich pełnieniem korzystają z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy pu-

blicznych oraz podlegają odpowiedzialno-

ści karnej przewidzianej dla funkcjonariu-

szy publicznych na zasadach określonych  

w kodeksie karnym
10

. Zostali więc oni 

objęci ochroną, z jakiej korzystają m. in. 

posłowie, senatorowie, sędziowie, syndy-

cy, notariusze, komornicy czy radni. 

Zgodnie z art. 231a kodeksu karnego,  

z ochrony prawnej przewidzianej dla funk-

cjonariuszy publicznych podczas lub  

                                                           
9
 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów 

antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingo-

wej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1266). 
10

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  

(t. j. Dz. U. z 2016., poz. 1137 z późn. zm.). 
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w związku z pełnieniem obowiązków służ-

bowych funkcjonariusz publiczny korzysta 

również wtedy, jeżeli bezprawny zamach 

na jego osobę został podjęty z powodu 

wykonywanego przez niego zawodu lub 

zajmowanego stanowiska. Warto zwrócić 

więc uwagę, że „stanowi to poszerzenie 

ochrony udzielanej funkcjonariuszowi pu-

blicznemu na sytuacje, w których czyn 

zabroniony nie był popełniony w związku 

z czynnościami służbowymi ani podczas 

ich wykonywania”
11

.   

  Zgodnie z art. 21 ustawy, zawodnik 

ma obowiązek poddania się kontroli anty-

dopingowej przeprowadzanej przez Agen-

cję podczas zawodów oraz poza nimi. Po-

nadto, sportowiec obowiązany jest - każdo-

razowo, jeśli wymaga tego POLADA - do 

przedstawienia informacji na temat swoje-

go miejsca swojego pobytu w okresie ko-

lejnych trzech miesięcy od dnia złożenia 

informacji oraz na temat przyjmowanych 

przez siebie leków i suplementów diety 

oraz wykonanych transfuzji krwi (stosow-

nie do art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy antydo-

pingowej). 

   Istotnym novum jest także usta-

wowe uregulowanie współpracy z Agencji 

z Policją, Służbą Celno - Skarbową, Strażą 

Graniczną, Żandarmerią Wojskową czy 

                                                           
11

 Kulik M.., Ochrona prawna funkcjonariusza 

publicznego [w:] Kodeks karny. Komentarz Aktuali-

zowany., M. Budyn - Kulik, P. Kozłowska - Kalisz, 

M. Mozgawa (red.), LEX [dostęp: 20.08.2017 r.]. 

prokuraturą. Do tej pory taka współpraca 

odbywała się między Komisją do spraw 

Zwalczania Dopingu w Sporcie a Policją 

czy Służbą Celną na zasadzie podpisanych 

porozumień o współpracy w zakresie 

zwalczania dopingu w sporcie. Na ich pod-

stawie nie była jednakże możliwa wymiana 

informacji między organami, która dopro-

wadzić miała do ustalenia odpowiedzialno-

ści konkretnych osób za stosowanie dopin-

gu w sporcie. Regulacja ta idealnie wpisuje 

się w promowane przez Światową Agencję 

Antydopingową (WADA) niejako śledcze 

podejście do zwalczania dopingu w spo-

rcie
12

. Zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, na podstawie art. 44 omawianej 

ustawy, organy wskazane powyżej obo-

wiązane są do przekazywania Agencji  

(z urzędu lub na jej wniosek) wszelkich 

informacji, które posiadają, jeżeli są one 

niezbędne do ustalenia i wykazania odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej za doping  

w sporcie. Wyłączeniu od powyższego 

podlegają jedynie sytuacje, w których za-

chodzi potrzeba zabezpieczenia prawidło-

wego toku postępowania lub ochrony waż-

nego interesu państwa.     

  Warto zwrócić uwagę na linię 

współpracy Agencji z resortem zdrowia. 

                                                           
12

 Uzasadnienie do projektu ustawy o zwalczaniu 

dopingu w sporcie (dostępne w internecie: 

https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc 

h/projekty-ustaw/1871,Projekt-ustawy-o-zwalczani 

u-dopingu-w-sporcie.html [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
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Zgodnie z art. 45 ustawy antydopingowej 

POLADA ściśle kooperować ma bowiem  

z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

w przedmiocie informowania społeczeń-

stwa o możliwym ryzyku występowania  

w suplementach diety nielegalnych sub-

stancji zabronionych oraz ryzyku używania 

substancji zabronionych lub metod zabro-

nionych, a także w ramach zapewniania 

prawidłowego oznakowania produktów 

leczniczych, w szczególności jeżeli zawie-

rają one substancje zabronione.  

  W rozdziale VII ustawy o zwalcza-

niu dopingu w sporcie zawarto przepisy 

karne dotyczące dopingu, które wcześniej 

regulowane były przez art. 50 ustawy  

o sporcie
13

. Mianowicie, zgodnie z art. 48 

ustawy, „kto podaje małoletniemu zawod-

nikowi substancję zabronioną, określoną  

w grupie S1 (środki anaboliczne), S2 

(hormony peptydowe, czynniki wzrostu  

i substancje pokrewne i mimetyki) lub S4 

(modulatory hormonów i metabolizmu) 

załącznika
14

 do Konwencji podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Tej samej karze podlega również ten kto 

podaje zawodnikowi wskazane substancje 

zabronione bez jego wiedzy”. Ponadto, 

                                                           
13

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

M., op. cit., s. 504. 
14

 Załącznik nr 1 do Międzynarodowej Konwencji  

o zwalczaniu dopingu w sporcie, Lista substancji 

zabronionych w 2017 r. Światowy Kodeks Antydo-

pingowy. 

zgodnie z art. 49 ustawy, kto powyższe 

substancje (z grupy S1, S2 i S4) udostępnia 

osobom trzecim (bez znaczenia, czy od-

płatnie czy nie) bądź też przechowuje je 

celem udostępnienia, a nie posiada przy 

tym pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

wydanego na podstawie art. 3 ust. 1 lub 

ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne
15

, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo karze pozbawienia wolności do 

lat 3. Tej samej karze podlega również ten, 

kto prowadzi obrót i handel takimi sub-

stancjami bez wymaganego prawem ze-

zwolenia oraz przywozi lub sprowadza je 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W praktyce wiąże się więc to z tym, że 

karze będą podlegały nie tylko osoby sto-

sujące doping, a więc zażywające substan-

cje zabronione, ale także handlarze i prze-

mytnicy tych środków. Nie tylko więc 

przyjmowanie i podawanie substancji czy 

stosowanie metod zabronionych, lecz rów-

nież handel nimi oraz sprowadzanie podle-

ga penalizacji. Warto również wskazać, iż 

takiego rozszerzenia katalogu czynów pod-

legających penalizacji wymagały od kra-

jowego ustawodawcy m. in. przepisy Mię-

dzynarodowej Konwencji o zwalczaniu 

dopingu w sporcie czy Konwencji Antydo- 

                                                           
15

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farma-

ceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142). 
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pingowej Rady Europy
16

.    

  Nie ulega wątpliwości, iż dokona-

nie tak istotnych zmian legislacyjnych  

w zakresie przepisów antydopingowych 

było nieuniknione, chociażby z uwagi na 

dynamiczny rozwój tej problematyki na 

arenie międzynarodowej. Niewątpliwie 

nowe przepisy antydopingowe są bardziej 

przejrzyste, mimo że zostały znacząco roz-

budowane. Wydaje się, że dążenie do ści-

słej współpracy POLAD-y z organami ści-

gania oraz nadanie bardziej formalnego 

charakteru samej kontroli, która przepro-

wadzana ma być przez odpowiednio prze-

szkoloną i wykwalifikowaną kadrę kontro-

lerską, mogą przyczynić się do znacznej 

profesjonalizacji działań Agencji. Można 

uznać, że ciało to wreszcie wyposażone 

zostało w instrumenty pozwalające na sku-

teczne zwalczania dopingu w sporcie  

i surowe karanie osób doping stosujących. 

Ponadto, wydaje się, że odseparowanie 

zagadnień związanych z dopingiem  

z ustawy o sporcie było jak najbardziej 

zasadne. Odpowiedzi na pytanie, czy po-

czynione przez polskiego ustawodawcę 

zmiany okażą się skuteczne, a specjalnie 

powołana Agencja spełni rolę, do której 

została powołana, będzie można udzielić 

jednak dopiero z pewnej perspektywy cza-

sowej.  

                                                           
16

 Konwencja Antydopingowa Rady Europy z dnia 

16 listopada 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 15, poz. 

149). 
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Sędzia sportowy a sędzia sądu powszechnego 

 

 

rzeciętny Kowalski nie ma pro-

blemu z odróżnieniem sędziego 

sportowego biegającego w stroju 

sportowym po boisku od poważnego pana, 

ubranego w togę, z orłem na szyi, którego 

można spotkać w sądzie.  

Sędzia sądzi według świadectwa 

swoich oczu – słowa pochodzące z Tal-

mudu zdają się być adekwatne do repre-

zentantów obu klas zawodowych. Na obu 

bowiem spoczywa obowiązek rzetelnej 

pracy, wyrokowania na podstawie tego co 

mają okazję zobaczyć, doświadczyć.  

Łacińskie słowo iudex
1
 oznaczają-

ce sędziego odnosi się przede wszystkim 

do osoby obdarzonej wysokim zaufaniem 

społecznym, pełniącej istotną rolę w danej 

wspólnocie. Bez wątpienia zarówno sę-

dzia sportowy jak i sędzia sądu powszech-

nego powinni prezentować się nienaganną  

postawą etyczno - moralną. I chociaż na-

zwa pełnionego stanowiska jest taka sama 

to jej desygnat może odnosić się do dwóch 

różnych kompetencji.  

Warto pochylić się nad tym pro-

blemem i spróbować porównać obie te 

instytucje, co stanowi implikacje do po-

niższych rozważań, których celem jest 

                                                           
1 https://pl.glosbe.com/la/pl/iudex [dostęp:  01.08. 

2017 r.].  

wskazanie zasadniczych różnic jakie moż-

na dostrzec pomiędzy dwoma instytucja-

mi. Kompleksowa analiza zagadnienia 

zdaje się znajdować słuszność w podziale 

na kilka zasadniczych aspektów, które 

można wyróżnić jako: 

a) rola jaką odgrywa, 

b) sposób powołania,  

c) stopnie jakie może uzyskać 

pełniąc te funkcje, 

d) przysługujące uprawnienia, 

e) strój urzędowy. 

Jak słusznie stwierdza Stanisław 

Dąbrowski: Rolą sądów jest wymierzenie 

sprawiedliwości, przez co należy rozumieć 

konkretyzowanie i realizowanie norm 

prawnych mających na celu ochronę za-

sad prawnych
2
. Sędziego przede wszyst-

kim charakteryzuje jego związanie pra-

wem, nie jest on jedynie jak pisał Monte-

skiusz ustami, które wygłaszają brzmienie 

praw, nieożywione istoty, które nie mogą 

złagodzić ich siły, ani nawet samowoli
3
. 

Przez związanie sędziego prawem należy 

rozumieć przede wszystkim obowiązek 

wydania rozstrzygnięcia, które będzie 

                                                           
2
 Dąbrowski S., Władza sądownicza–definicja, 

funkcja, atrybuty, [w:], Pozycja ustrojowa sędzie-

go, R. Piotrowski (red.), Warszawa 2015, s. 21. 
3
 Monteskiusz C., O duchu praw, Warszawa 2002, 

s. 178. 
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zgodne z prawem. Należy więc stwierdzić, 

że o tym co jest w danej sprawie sprawie-

dliwe decyduje treść prawa, która wprost  

wiąże sąd. Powyższe rozważania Dąbrow-

ski i Łazarska ujmują w jedno syntetyczne 

zdanie:  stosując prawo, sędzia powinien 

dokonać takiej wykładni, aby kolizja mię-

dzy «ius» i «lex» nie zachodziła
4
. 

 Rola sędziego choć może zostać 

prosto sformułowana jako wymierzanie 

sprawiedliwości, wymaga w istocie sporej 

wiedzy ze strony osoby pełniącej te funk-

cje – sędzia ma przede wszystkim za zada-

nie rozstrzyganie o ludzkich sprawach. 

Odpowiedzialność jaką przyjmuje łączy się 

z decydowaniem o życiu wielu jednostek, 

kształtowaniem sytuacji nie tylko prawnej, 

ale przede wszystkim rodzinnej zwykłego 

Kowalskiego. Sędzia wydając wyrok czę-

sto nie decyduje jedynie o losie oskarżone-

go, ale w dużej mierze kształtuje, zmienia 

sytuacje osób, które są mu bliskie, są od 

niego zależne. Tak wielkiej odpowiedzial-

ności za decyzje które podejmuje nie do-

świadcza sędzia sportowy – podyktowanie 

rzutu wolnego nie dorównuje bowiem wa-

gą do skazania na karę 25 lat pozbawienia 

                                                           
4
 Dąbrowski S., Łazarska A., Nadużycie władzy 

sędziowskiej, „Polski Proces Cywilny”, nr 1/2012, 

s. 42.  

wolność ojca dwójki dzieci, który zostawi 

je teraz wyłącznie pod opieką matki
5
.  

 Koncepcja władzy sądowniczej 

pochodzi z tez głoszonych przez Monte-

skiusza, który w swoim dziele O duchu 

praw podzielił władzę na sądowniczą, wy-

konawczą i ustawodawczą
6
. Także Konsty-

tucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 

(dalej: KRP) określa zasadę podziału 

władz, w myśl art. 10 ust. 1 ustrój Rzeczy-

pospolitej Polskiej opiera się na podziale  

i równowadze władzy ustawodawczej, wła-

dzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

Warto podkreślić, że w aspekcie ustrojo-

wym to sądy, a nie sędziowie są organami 

władzy publicznej, co wprost wynika  

z brzmienia art. 10 KRP. 

 Wydając wyroki, sędzia jest niero-

zerwalnie związany z sądem. Władza są-

downicza powinna w swoich działaniach 

zmierzać przede wszystkim do sprawowa-

nia wymiaru sprawiedliwości, przy jedno-

czesnej ochronie potrzeb wszystkich osób, 

nie zapominając przy tym o prawach 

mniejszości, ma to przede wszystkim pro-

wadzić do tego by sędziowie sprzeciwiali 

się wpływowym osobom czy interesom 

politycznym, powinna w głównej mierze 

charakteryzować ich bezstronność, podpar-

                                                           
5
 Dąbrowski S., Władza sądownicza - definicja, 

funkcja, atrybuty, [w:], Pozycja ustrojowa sędziego, 

R. Piotrowski (red.), Warszawa 2015, s. 22 - 23. 
6
 Monteskiusz C., O duchu praw, t. 1, Warszawa 

1957, s. 232. 
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ta wiedzą i  doświadczeniem
7
. Górnolotne 

określenia pojawiające się w art. 45 KRP 

opisują sąd jako bezstronny, niezawisły  

i niezależny. Stanowi to istotne zagadnie-

nie, tak by prawa przyznawane jednostką 

rzeczywiście znajdowały swoje odzwier-

ciedlenie, a nie jedynie zostały zamknięte 

w próżni. 

 Sędziowie sportowi wykonują od-

powiedzialną działalność w dziedzinie 

sportu. Do ich podstawowych zadań należy 

prawidłowe przeprowadzenie rywalizacji 

sportowej w trakcie określonych zawodów 

sportowych 
8
.W myśl art. 48 ustawy o spo-

rcie kwalifikowanym sędzią sportowym 

może być osoba, która posiada licencje 

sędziego sportowego przyznaną przez wła-

ściwy polski związek sportowy. Wśród 

warunków przyznania licencji wymienia 

się
9
: 

a) posiadanie przez wnioskodawcę 

pełnej zdolności do czynności 

prawnych,  

b) korzystanie przez wnioskodawcę   

z pełni praw publicznych 

                                                           
7
 Dąbrowski S., Granice dopuszczalnej ingerencji 

władzy wykonawczej i ustawodawczej we władzę 

sądowniczą [w:] Niezależność sądownictwa i zawo-

dów prawniczych jako fundament prawa. Wyzwania 

współczesności, T. Wardyński, M. Niziołek (red.), 

Warszawa 2009, s. 111. 
8
 http://www.equal.org.pl/download/produktAttac 

hments/org1510poz._9__prawo_sportowe.pdf [do-

stęp: 01.04.2017 r.]. 
9
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifi-

kowanym (Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1298). 

c) pisemne zobowiązanie do prze-

strzegania postanowień statutu  

i regulaminów polskich związków 

sportowych oraz międzynarodo-

wych organizacji sportowych,  

w tym także do poddania się odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej. 

Polski związek sportowy szczegółowo 

określa warunki pełnienia funkcji określo-

nego sędziego sportowego, uwzględniając 

przy tym przepisy międzynarodowych or-

ganizacji sportowych.  

 Analizując sylwetkę sędziego spor-

towego warto jako punkt odniesienia obrać 

przedstawiciela dyscypliny sportu, która 

cieszy się największą popularnością, z tego 

też względu omawiane zagadnienia zosta-

ną przeanalizowane na przykładzie sędzie-

go piłki nożnej. 

 I chociaż za sędzią piłkarskim nie 

stoi tak wiele uregulowań jak za sędzią 

sądu powszechnego to nie należy jakkol-

wiek odejmować istocie pełnionego przez 

niego zawodu. O ważności tego zawodu 

świadczyć może zdanie Wójtowicza, który 

stwierdza: dobry arbiter, jak każdy wy-

chowawca, musi pamiętać by nie naduży-

wać przysługującego prawa do karania. 

Właściwa ocena sytuacji i związane z tym 

działania sędziego kształtują późniejsze 

postępowanie obserwujących to zawodni-

ków. Złe lub niesprawiedliwe decyzje rów-
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nież nie pozostają bez wpływu na dalszy 

rozwój młodego człowieka
10

. 

Sędzia piłkarski zajmuje się niczym 

innym jak sędziowaniem meczu piłki noż-

nej, warto wspomnieć, że wyróżnić można 

kilka rodzajów arbitrów: techniczny, bocz-

ny, bramkowy oraz główny. Wśród pod-

stawowych wymogów jakie musi spełnić 

sędzia piłki nożnej wskazuje się granice 

wieku 17 lat, w przypadku osób, które tego 

wieku nie osiągnęły potrzebna jest zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego. Aby zostać 

sędzią piłkarskim należy odbyć specjalny 

kurs, udając się na niego nie należy zapo-

mnieć o wymaganych dokumentach, wśród 

których wskazuje się między innymi: za-

świadczenie o niekaralności, dokument 

stwierdzający osiągnięty poziom wykształ-

cenia oraz badania lekarskie, które określa-

ją stan zdrowia kandydata, który ubiega się 

o to stanowisko. Cechy, które powinny 

wyróżniać kandydata na sędziego to bez 

wątpienia obiektywność, spostrzegaw-

czość, dobra kondycja ruchowa. Następ-

nym krokiem jaki musi wykonać aspirują-

cy młody sędzia jest zgłoszenie się do 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej
11

. Od-

bywa się tam rozmowa kwalifikacyjna, 

którą należy pomyślnie zaliczyć oraz uiścić 

opłatę za kurs. Po odbyciu kursu kandydat 

                                                           
10

 Wójtowicz N., Informator sędziego Polskiej 

Federacji Combat Kalaki, Oleśnica 2003. 
11

 http://startkariery.pl/jak-zostac-sedzia-pilkarskim 

[dostęp: 01.08.2017 r.]. 

zostaje poddany dwóch egzaminom: teore-

tycznemu i sprawnościowemu. Egzamin 

teoretyczny zakłada najczęściej kilkadzie-

siąt pytań testowych, a sprawnościowy 

bazuje na teście Coopera – polega na jak 

najdalszym biegu przez 12 minut 
12

.Gdy 

kandydat zaliczy egzamin staje się człon-

kiem Polskiego Kolegium Sędziów, od 

tego moment posiada uprawnienia do sę-

dziowania meczy w najniższych rozgryw-

kach. Dzięki swojej pracy może z czasem 

przejść do wyższej ligi.   

  Dalsze uregulowania tego zagad-

nienia, zdobywanie kolejnych szczebli 

kariery sędziego sportowego piłki nożnej 

określa Uchwała Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej
13

. Sędzia szczebla 

centralnego, przez którego w brzmieniu tej 

ustawy rozumie się  : sędziego uprawnio-

nego do sędziowania zawodów Ekstrakla-

sy, I i II ligi oraz od sezonu 2016/17 III 

ligi, a także innych rozgrywek prowadzo-

nych przez PZPN lub upoważnione przez 

niego podmioty
14

, musi spełniać kilka 

istotnych wymagań. Powinien posiadać: 

                                                           
12

 Talaga J., Sprawność fizyczna ogólna. Testy,  

s. 164 - 169.  
13

 Uchwała nr VIII/130 z dnia 14 lipca 2015 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia zasad awansu i spadku sędziów szczebla 

centralnego oraz powoływania kandydatów na 

sędziów szczebla centralnego (dostępny  

w internecie: https://www.pzpn.pl/public/system/ 

files/site_content/635/1139-34%20KOMUNIKAT 

%20ZARZ%C4%84DU%20VIII.pdf). 
14

 Ibidem.  
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a) co najmniej wykształcenie średnie, 

b) sportową sylwetkę oraz sprawność 

fizyczną, 

c) charakteryzować powinna go nie-

naganna postawa etyczno-moralna,  

d) wykazać powinien  właściwą dys-

pozycyjność do prowadzenia za-

wodów. 

 

Dodatkowo powinien aktywnie działać  

w macierzystej organizacji sędziowskiej. 

Tym samym początkujący sędzia, chcąc 

wspinać się po szczeblach kariery zawo-

dowej nie powinien zapominać o udziela-

niu się, aktywnej działalności w miejscu,  

w którym zaczyna pracę, tylko to daje mu 

szansę na wybicie się i zauważenie go. Co 

więcej, dla sędziów poszczególnych klas 

ustala się granice wieku, i tak dla sędziego 

asystenta szczebla centralnego wynosi ona 

45 lat i mniej, dla sędziów Ekstraklasy  

i grupy TopAmator (podgrupa A) do 47 

lat, a dla pozostałych sędziów TopAmator 

do lat 42
15

. Obecnie sędziowie międzyna-

rodowi nie objęci są granicą wieku. O tym 

czy arbiter będzie mógł prowadzić mecze 

po ukończeniu 45 roku życia zadecyduje 

                                                           
15

 Uchwała nr VIII/130 z dnia 14 lipca 2015 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia zasad awansu i spadku sędziów szczebla 

centralnego oraz powoływania kandydatów na 

sędziów szczebla centralnego (dostępny w inter-

necie: https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_ 

content/635/1139-34%20KOMUNIKAT%20ZARZ 

%C4%84DU%20VIII.pdf). 

jego sprawność fizyczna, a nie metryka. 

Tacy sędziowie będą przechodzić szereg 

badań, na podstawie których zostanie oce-

nione czy są w stanie nadal sprawować 

swoją funkcje
16

. 

 Powoływanie sędziego sądu po-

wszechnego, zgodnie z brzmieniem art. 

144 ust.3 pkt 17 KRP należy do wyłącznej 

kompetencji Prezydenta RP
17

. Zagadnienie 

to w dużej mierze reguluje także Ustawa  

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych. Sędziowie sądu 

powszechnego są powoływani na stanowi-

ska: sędziego sądu rejonowego, sędziego 

sądu okręgowego, sędziego sądu apelacyj-

nego. Zgodnie z brzmieniem art. 61 na 

stanowisko sędziego sądu rejonowego mo-

że być powołany ten, kto:  

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta 

z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

2) jest nieskazitelnego charakteru;  

3) ukończył wyższe studia prawnicze  

w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

zawodowy magistra lub zagraniczne studia 

prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Pol-

skiej;  

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 

do pełnienia obowiązków sędziego; 

5) ukończył 29 lat;  

                                                           
16

 http://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-fifa-znio 

sla-limit-wieku-dla-sedziow-miedzynarodowych,nI 

d,1578049 [dostęp: 01.08.2017 r.]. 
17

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483). 
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6) złożył egzamin sędziowski lub prokura-

torski; 

7) zajmował stanowisko asesora sądowego 

co najmniej dwa lata lub zajmował stano-

wisko asesora prokuratorskiego co naj-

mniej trzy lata
18

. 

Kolejne stanowiska charakteryzuje 

przede wszystkim długość sprawowanego 

urzędu, w dalszych artykułach wspomnia-

nej ustawy czytamy: na stanowisko sędzie-

go sądu okręgowego może być powołany 

sędzia sądu rejonowego oraz sędzia woj-

skowego sądu garnizonowego, który po-

siada co najmniej czteroletni okres pracy 

na stanowisku sędziego sądu rejonowego 

lub sędziego wojskowego sądu garnizono-

wego lub na stanowisku prokuratora
19

. Co 

więcej, na stanowisko sędziego sądu ape-

lacyjnego może być powołany sędzia sądu 

powszechnego i sądu wojskowego, który 

posiada co najmniej sześcioletni okres 

pracy na stanowisku sędziego lub prokura-

tora, w tym co najmniej trzyletni okres 

pracy na stanowisku sędziego sądu okrę-

gowego, sędziego wojskowego sądu okrę-

gowego lub prokuratora prokuratury okrę-

gowej
20

. Po analizie powyższego nasuwa 

się następujący wniosek: wyższy szczebel 

sędziego sądu powszechnego łączy się 

                                                           
18

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszechnych. (Dz. U. 2001, nr 98, poz. 

1070). 
19

 Ibidem.  
20

 Ibidem. 

przede wszystkim ze stażem pracy sędzie-

go oraz z tym jakie stanowisko pełnił 

wcześniej (w przypadku powołania na sę-

dziego sądu apelacyjnego duże znaczenie 

stanowi to czy kandydat sprawował wcze-

śniej funkcje sędziego sądu okręgowego). 

Tym samym, można stwierdzić, że zmiana 

stanowiska z sędziego sądu rejonowego na 

sędziego sądu apelacyjnego jest niemożli-

we bez odbycia wymaganego stażu pracy 

na szczeblu sądu okręgowego.  

Wśród podstawowych obowiązków 

i praw sędziego sądu powszechnego wska-

zuje się przede wszystkim to, że jest on 

obowiązany postępować zgodnie ze ślu-

bowaniem sędziowskim. Sędzia powinien 

w służbie i poza służbą strzec powagi sta-

nowiska sędziego i unikać wszystkiego, co 

mogłoby przynieść ujmę godności sędzie-

go lub osłabiać zaufanie do jego bezstron-

ności. Co więcej, sędzia jest obowiązany 

do stałego podnoszenia swoich kwalifika-

cji zawodowych, w miarę możliwości po-

winien uczestniczyć w szkoleniach i udo-

skonaleniach zawodowych. Wydaje się, że 

jedno z najistotniejszych zagadnień stano-

wi obowiązek sędziego co do zachowania 

w tajemnicy okoliczności sprawy, o któ-

rych dowiedział się w związku z pełnioną 

przez siebie funkcją urzędową. Warto 

nadmienić, że taki obowiązek istniej także 

po ustani stosunku służbowego. Istotne 

ograniczenia w czasie sprawowania funkcji 
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sędziego stanowi brak możliwości podej-

mowania dodatkowego zatrudnienia. Sę-

dzia może jedynie trudzić się zatrudnie-

niem związanym ze stanowiskiem dydak-

tycznym, naukowo - dydaktycznym lub 

naukowym, sprawowanie tej funkcji nie 

może godzić w pełnienie obowiązków sę-

dziego. Szczegółowe kwestie dotyczące 

m.in. oświadczenia sędziego o jego stanie 

majątkowym, wynagrodzenia sędziów, 

urlopu dodatkowego czy też wiele innych 

kwestii zostało uregulowanych w rozdziale 

2 ustawy  Prawo o ustroju sądów po-

wszechnych.  

Działalność sędziowska w świecie 

sportu spełnia istotną rolę
21

 - trafnie za-

uważa Renata Kopczyk. Już nie tylko na 

podstawie analizy sędziego piłkarskiego, 

ale na podstawie wszelkich możliwych 

dyscyplin sportowych należy dojść do 

wniosku, że podstawowym zadaniem tej 

grupy zawodowej jest przede wszystkim 

dbałość o prawidłowe przeprowadzenie 

rywalizacji sportowej. Istotę zawodu sę-

dziego widać najpełniej w przypadku tzw. 

sportów niewymiernych, do których zali-

czyć można np. gimnastykę artystyczną 

czy pływanie synchroniczne
22

.   

  Na sam koniec warto porównać 

przedstawicieli dwóch grup zawodowych 

od strony wizualnej, estetycznej. Jak bar-

                                                           
21

 Kopczyk R., Zakaz dyskryminacji w sporcie  

w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 70.  
22

 Ibidem.  

dzo odbiega od siebie strój sędziego sądu 

powszechnego  i strój sędziego sportowe-

go? Kwestie stroju sędziego sądu po-

wszechnego reguluje art. 85 ustawy Prawo 

o ustroju sądów powszechnych. Strojem 

urzędowym sędziego jest toga, a sędziego 

przewodniczącego na rozprawie lub posie-

dzeniu – także nakładany na kołnierz togi 

łańcuch z wizerunkiem orła. Jeżeli w po-

siedzeniu uczestniczy małoletni sędzia 

może zaniechać używania stroju urzędo-

wego. Strój sędziego kojarzymy w głównej 

mierze z togą w kolorze czarnym z fiole-

towym żabotem. Uroczysty strój nadaje 

powagę instytucji, sędzia wydaje wyroki  

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, co 

bez wątpienia wymaga odpowiedniej rangi, 

także od strony wizualnej.  

Strój sędziego piłki nożnej znacznie 

odbiega zaś od tak uroczystej konwencji. 

Przedstawiciela tej grupy zawodowej moż-

na rozpoznać po krótki czarnych spoden-

kach, sportowych butach oraz koszulce  

z długim bądź krótkim rękawem, najczę-

ściej w kolorze żółtym, zielonym bądź 

pomarańczowym. Taki strój nie dziwi, 

głównie ze względu na wymagania, jakie 

są stawiane przed sędzią w każdym meczu, 

biega ona za zawodnikami, pokonując 

dziesiątki kilometrów, zrozumiałym jest 

zatem dobranie stroju wygodnego.  

Porównanie tych dwóch instytucji 

sprowadza się do ogólnej konkluzji, która 
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winna brzmieć następująco : sędzia spor-

towy i sędzia sądu powszechnego to dwa 

odrębne zawody, którym towarzyszy zu-

pełnie inny zakres obowiązków, sposób 

powoływania czy chociażby strój jaki no-

szą. Z całą pewnością jednak, można zna-

leźć podobieństwo w roli jaką pełnią, stoją 

oni bowiem na straży sprawiedliwości, 

kreują pewne wzorce moralne i tym sa-

mym pełnią istotną rolę w społeczeństwie.  

 

 



 

  

LXXX 

Herb klubowy w ujęciu normatywnym 

 

efinicja znaku towarowego 

znajduje się w ustawie Prawo 

własności przemysłowej
1
. 

Zgodnie z art. 120, znakiem towarowym 

może być każde oznaczenie, które można 

przedstawić w sposób graficzny, jeżeli 

oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia 

towarów jednego przedsiębiorstwa od 

towarów innego przedsiębiorstwa. Ustęp 2 

wspomnianego artykułu dodaje, iż zna-

kiem towarowym w rozumieniu ust. 1, 

może być w szczególności wyraz, rysu-

nek, ornament, kompozycja kolorystycz-

na, forma przestrzenna, w tym forma to-

waru lub opakowania, a także melodia lub 

inny sygnał dźwiękowy. Drugim aktem 

normatywnym, który reguluje kwestie 

znaków towarowych, jest  Rozporządzenie 

Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 

2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 

towarowego
2
. Ma ono harmonizować 

prawo krajowe i unijne w tym zakresie. 

Podmiot sportowy, chcąc, by herb klubo-

wy został zarejestrowany jako znak towa-

rowy, musi go zgłosić do Urzędu Paten-

towego RP z siedzibą w Warszawie. Naj-

                                                           
1
 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własno-

ści przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508 

z późn. zm.), dalej: p. w. p. 
2
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 

26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku 

towarowego (Dz. U. UE L.2009.78.1). 

częściej przyjmują one formę znaku słow-

no - graficznego. Przewidywany okres 

ochronny dla danego znaku towarowego 

wynosi 10 lat
3
 (istnieje możliwość prze-

dłużenia na kolejne okresy). Ochronie 

podlegają towary i usługi wymienione  

w powyższym zgłoszeniu. Należy podkre-

ślić, że gdy mamy do czynienia ze zna-

kiem barwnym, to w jednym zgłoszeniu 

do urzędu patentowego można zawrzeć 

jeden znak, który uważa się za jedno ze-

stawienie kolorów
4
. Dążąc do zapewnienia 

herbowi ochrony na poziomie regional-

nym, zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie 

UE ds. Własności Intelektualnej w Alican-

te w Hiszpanii. Chcąc zaś rozszerzyć 

ochronę znaku już zarejestrowanego  

w procedurze krajowej lub regionalnej do 

poziomu międzynarodowego, należy zło-

żyć podanie do Biura Światowej Organi-

zacji Własności Intelektualnej w Genewie 

w Szwajcarii
5
. Aby herb przeszedł po-

myślną rejestrację jako znak towarowy, 

musi nadawać się do odróżniania towarów 

i usług (w tym przypadku klubu sporto-

wego). Nie może być tożsamy na przykład 

                                                           
3
 Art. 153 ust. 2 p. w. p.  

4
 Art. 138 ust. 2 p. w. p. 

5
 http://www.uprp.pl/procedura-miedzynarodowa/L 

ead05,33,1794,4,index,pl,text [dostęp: 14.08.2017 

r.]. 

D 
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z herbem miasta czy powiatu (tę kwestię 

reguluje ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r.  

o odznakach i mundurach). Musi także dać 

się przedstawić w formie graficznej. Jeżeli 

zaś chodzi o regulację wspólnotową, to 

wspólnotowy znak towarowy może skła-

dać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które 

można przedstawić w formie graficznej,  

w szczególności z wyrazów, łącznie z na-

zwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu 

towarów lub ich opakowań, pod warun-

kiem że oznaczenia takie umożliwiają od-

różnianie towarów lub usług jednego 

przedsiębiorstwa od towarów lub usług 

innych przedsiębiorstw
6
.   

  W celu lepszego zrozumienia istoty 

i znaczenia definicji znaku towarowego 

warto zwrócić uwagę na ujęcie doktrynalne 

prezentowane przez R. Skubisza, który 

wskazał, że „znak towarowy jest odbitym 

w świadomości człowieka jednolitym 

związkiem oznaczenia i towaru, obejmują-

cym ogół informacji i wyobrażeń o towa-

rze wyodrębnionym za pomocą tego ozna-

czenia wśród towarów tego samego rodza-

ju. Tak rozumiany znak towarowy jest do-

brem niematerialnym, ponieważ istnieje 

jedynie w świadomości człowieka”
7
.  

W definicji tej wyszczególnić należy 

                                                           
6
 Art. 4 Rozporządzenia nr 207/200. 

7
 Skubisz R., Funkcje znaku towarowego [w:] Księ-

ga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa paten-

towego w Polsce, Warszawa 2001, s. 165 - 166. 

aspekt uznania znaku jako dobra niemate-

rialnego o charakterze majątkowym. Na 

podkreślenie zasługuje także kwestia jed-

nolitego związku oznaczenia i towaru  

- konieczne jest powiązanie konkretnego 

towaru albo usługi ze znakiem. Wreszcie 

za trzecią część składową definicji należy 

uznać odbieranie znaku towarowego jako 

ogółu wyobrażeń i informacji na temat 

danego towaru, co może okazać się przy-

datne przy ocenianiu rozpoznawalności 

oznaczenia.   

  Ważkim zagadnieniem jest ponadto 

możliwość odmowy udzielenia prawa 

ochronnego na znak towarowy. Ustawo-

dawca zawarł przesłanki bezwzględnej 

odmowy w art. 129
1 

ustawy Prawo własno-

ści przemysłowej, zaś przyczyny względ-

nej odmowy reguluje art. 132
1
. Najczęst-

szymi powodami odmowy udzielenia praw 

ochronnych dla oznaczenia są
8
:  

a) wybranie oznaczenia, które nie na-

daje się do odróżniania w obrocie 

towarów, dla których zostało zgło-

szone;  

b) posługiwanie się oznaczeniami ro-

dzajowymi lub opisowymi, które 

składają się wyłącznie z elemen-

tów mogących służyć w obrocie do 

wskazania, w szczególności rodza-

ju towaru, jego pochodzenia, jako-

                                                           
8
 Art. 129

1
 ust. 2, 3, 4, 9, 12 p. w. p. 



Herb klubowy w ujęciu normatywnym 

 

  

LXXXII 

ści, ilości, wartości, przeznaczenia, 

sposobu wytwarzania, składu, 

funkcji lub przydatności; 

c) zgłoszenie oznaczeń, które weszły 

do języka potocznego lub są zwy-

czajowo używane w uczciwych  

i utrwalonych praktykach handlo-

wych;  

d) zgłoszenie oznaczenia zawierają-

cego symbol Rzeczypospolitej 

Polskiej (godło, barwy lub hymn), 

a zgłaszający nie przedstawił zgo-

dy właściwego organu państwa; 

e) zgłoszenie znaku towarowego, któ-

ry może wprowadzać odbiorców  

w błąd, w szczególności co do cha-

rakteru, jakości lub pochodzenia 

geograficznego towaru. 

Należy też nadmienić, iż oznaczenia  

z punktów a, b i c mogą nabyć tzw. wtórną 

zdolność odróżniającą. W tym przypadku 

konieczne jest ich intensywne używanie na 

rynku. Za sprawą nabycia wspomnianej 

zdolności przed datą złożenia wniosku do 

Urzędu Patentowego oznaczenie może 

zostać zarejestrowane
9
.   

  Podmiot, który zarejestruje po-

myślnie swój herb w urzędzie patentowym, 

zyskuje prawo do jego używania. Zgodnie 

                                                           
9
 http://www.uprp.pl/jak-dokonac-zgloszenia-zna-

ku-towarowego/Lead05,162,1714,4,index,pl,text/ 

[dostęp: 14.08.2017 r.]. 

z artykułem 154 p. w. p. używanie znaku 

towarowego polega w szczególności na:   

1. umieszczaniu tego znaku na towa-

rach objętych prawem ochronnym 

lub ich opakowaniach, oferowaniu 

i wprowadzaniu tych towarów do 

obrotu, ich imporcie lub eksporcie 

oraz składowaniu w celu oferowa-

nia i wprowadzania do obrotu,  

a także oferowaniu lub świadcze-

niu usług pod tym znakiem;  

2. umieszczaniu znaku na dokumen-

tach związanych z wprowadza-

niem towarów do obrotu lub zwią-

zanych ze świadczeniem usług;  

3. posługiwaniu się nim w celu re-

klamy
10

. 

Dzięki zarejestrowaniu herbu jako zna-

ku towarowego klub może czerpać z niego 

zyski, udzielając podmiotom trzecim licen-

cji na jego używanie. Odbywa się to zgod-

nie z procedurą opisaną w art. 163 p. w. p. 

Konieczne jest zawarcie umowy licencyj-

nej, w której zostanie określony zakres,  

w jakim licencjobiorca może używać herbu 

klubowego. Zakres korzystania może być 

identyczny z posiadanym przez licencjo-

dawcę (licencja pełna) lub może być zawę-

żony (licencja ograniczona)
11

. Dzięki temu 

zapisowi ustawowemu kluby sportowe 

                                                           
10

 Art. 154 p. w. p. 
11

 Art. 163 ust.1 i art. 76 ust.2 p. w. p. 
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mogą udzielić licencji kilku podmiotom, 

które będą korzystały z herbu, używając 

ich w odrębnych kategoriach towarów  

i usług.   

  Zgodnie z art. 153 p. w. p. uzyska-

nie prawa ochronnego skutkuje nabyciem 

prawa wyłącznego używania znaku towa-

rowego w sposób zarobkowy lub zawodo-

wy na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej
12

. W konsekwencji oznacza to,  

że w razie potencjalnych naruszeń osoba, 

której prawo ochronne na znak towarowy 

zostało naruszone, lub osoba, której ustawa 

na to zezwala, ma do dyspozycji środki 

ochrony przewidziane w art. 296: 

1) zaniechania naruszania; 

2) wydania bezpodstawnie uzyska-

nych korzyści; 

3) w przypadku zawinionego narusze-

nia - naprawienia wyrządzonej 

szkody ( na zasadach ogólnych albo 

poprzez zapłatę sumy pieniężnej  

w wysokości odpowiadającej opła-

cie licencyjnej albo innego stosow-

nego wynagrodzenia, które w chwi-

li ich dochodzenia byłyby należne 

tytułem udzielenia przez uprawnio-

nego zgody na korzystanie ze zna-

ku towarowego)
13

. 

Jak widać, ustawodawca zapewnił sze-

roki zakres ochrony herbu klubowego jako 

                                                           
12

 Art. 153 ust.1 p. w. p. 
13

 Art. 296 ust.1 p. w. p. 

znaku towarowego. Podmioty, które chcą 

nielegalnie wykorzystać zarejestrowany 

herb klubowy w celach zarobkowych, fir-

mując swoje produkty (np. akcesoria spor-

towe) symbolem znanego zespołu sporto-

wego, mają utrudnione, jeśli nie praktycz-

nie uniemożliwione, zadanie. Jest to o tyle 

ważne, że herb klubowy stanowi integralny 

element tożsamości danego zespołu spor-

towego, ma wartość sentymentalną i uła-

twia identyfikację kibiców z danym klu-

bem.   

  Na ważkość zagadnienia ochrony 

herbu jako znaku towarowego wskazują 

niedawne wydarzenia dotyczące Steauy 

Bukareszt. W grudniu 2014 roku na mocy 

decyzji sądu klub stracił prawo do używa-

nia swojej nazwy, herbu i barw. Najbar-

dziej utytułowany rumuński klub piłkarski 

powstał jako klub wojskowy i przez długie 

lata pozostawał w stosunku podległości 

wobec rumuńskiego Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Po upadku komunizmu Steaua 

przekształciła się w niezależną organizację, 

nadal jednak używając klubowych barw  

i herbu z czasów zależności od armii i mi-

nisterstwa. Nigdy nie doszło do uregulo-

wania statusu tych symboli klubowych na 

gruncie prawnym, więc rumuńskie Mini-

sterstwo Obrony wysunęło pozew dotyczą-

cy naruszania rządowych znaków towaro-

wych. Steaua Bukareszt nie mogła dalej 

używać dotychczasowego herbu i nazwy, 
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barwy klubowe musiały zostać zmienione. 

Do tego możliwe, że Ministerstwo będzie 

wysuwało dalsze roszczenia finansowe 

związane ze sprzedażą rekwizytów klubo-

wych zawierających wspomniane znaki 

towarowe. Co więcej, klub został narażony 

na niedające się wyrazić w wartościach 

pieniężnych straty wizerunkowe
14

.   

  Szerokim echem w środowisku 

sportowym odbiła się także sprawa herbu 

łódzkiego Widzewa. Jeden z poprzednich 

właścicieli i prezesów klubu, Sylwester 

Cacek, dopuścił do olbrzymiego zadłuże-

nia klubu. By ratować tragiczną sytuację 

finansową, proponował nawet sprzedaż 

herbu klubowego, co rozwścieczyło kibi-

ców łódzkiej drużyny. RTS Widzew Łódź 

S.A. z powodu poważnych problemów 

finansowych, spadł z I ligi i ogłosił upa-

dłość. Nowy twór, który zajął jego miejsce 

- Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji 

Sportowych Widzew Łódź - mógł zacząć 

rozgrywki w IV lidze w 2015 roku dzięki 

przychylności Łódzkiego Związku Piłki 

Nożnej. Stowarzyszenie, mimo imponują-

cej odbudowy struktur, borykało się także 

ze skomplikowaną sytuacją prawną po-

wstałą po upadku spółki akcyjnej Sylwe-

stra Cacka. Jednym z problemów było od-

zyskanie herbu klubowego, który, jak po-

                                                           
14

 http://www.korporacyjnie.pl/kluby-sportowe-i-zn 

aki-towarowe-skutki-braku-troski-o-marke [dostęp: 

14.08.2017 r.]. 

wszechnie uważano, był częścią masy 

upadłościowej spółki akcyjnej i został zaję-

ty przez syndyka. Wnikliwa analiza doku-

mentów klubowych wykazała, że herb jest 

własnością Robotniczego Towarzystwa 

Sportowego, które powstało wiele lat 

wcześniej niż wspomniana spółka akcyjna. 

Jednak sytuacja nie została szybko rozwią-

zana. 3 czerwca 2016 roku syndyk wystą-

pił do Sądu Okręgowego w Łodzi z po-

zwem i wnioskiem o zabezpieczenie swo-

jego roszczenia. Domagał się zakazania 

używania przez stowarzyszenie herbu 

(znaku towarowego) oraz zajęcia wszyst-

kich rzeczy, które mają nadrukowany herb 

Widzewa. Syndyk podnosił argument,  

iż z rejestru Urzędu Patentowego wynika, 

że właścicielem herbu jest spółka należąca 

do Sylwestra Cacka (RTS Widzew Łódź 

SA), zaś Stowarzyszenie wykorzystuje 

znak towarowy bezprawnie. Sąd przychylił 

się do zdania syndyka i wydał zakaz uży-

wania herbu przez Stowarzyszenie.  

Na doręczone 16 czerwca 2016 roku po-

stanowienie klub złożył zażalenie
15,16

.  

W wyniku wstrzymania rygoru natychmia-

stowej wykonalności wcześniejszej decyzji 

przez sąd, klub miał możliwość tymczaso-

                                                           
15

https://widzew.com/-/oswiadczenie-w-sprawie-

herbu [dostęp: 14.08. 2017 r.].  
16

http://www.dzienniklodzki.pl/sport/pilka-no-

zna/rts-widzew-lodz/a/widzew-lodz-ponownie-

stracil-swoj-herb-rts-widzew-lodz-walczy-o-

herb,10343414/ [dostęp: 14.08. 2017 r.]. 
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wo swobodnie posługiwać się herbem
17

. 

Zarząd Stowarzyszenie RTS Widzew  

12 maja 2017 roku odkupił od syndyka 

prawa do herbu i prawa majątkowe. Od tej 

pory klub mógł bez ograniczeń na gruncie 

prawnym posługiwać się swoim symbo-

lem
18

. Problemy związane z herbem Wi-

dzewa wskazują, jak ważna jest kwestia 

starannego dbania o status prawny klubo-

wego herbu.  

  Działacze klubu FC Barcelona 

chcieli natomiast zarejestrować kontur 

swojego herbu z charakterystycznymi deta-

lami krawędzi i wystąpili z takim wnio-

skiem do Urzędu Harmonizacji Rynku 

Wewnętrznego (OHIM). Jednak w maju 

2014 r. zgłoszenie zostało oddalone jako 

„pozbawione jakiegokolwiek odróżniają-

cego charakteru”. Decyzja została zaskar-

żona do Sądu UE, lecz ta skarga również 

została oddalona
19

. Uznano, że brak ele-

mentów odróżniających takich jak między 

innymi nazwa klubu i „belka”, na której 

nazwa jest umieszczona, czyni pozytywne 

rozpatrzenie zgłoszenia niemożliwym. 

Kluczowy pozostaje fakt, by kontur herbu 

był unikalny i kojarzony właśnie  

                                                           
17

 http://www.widzewtomy.net/aktualnosci/widzew-

na-razie-moze-korzystac-z-herbu/ [dostęp: 14.08. 

2017 r.]. 
18

 https://widzew.com/-/komunikat-w-sprawie-her-

bu-widzewa [dostęp: 14.08. 2017 r.]. 
19

 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applicat 

ion/pdf/201512/cp150144en.pdf [dostęp: 14.08. 

2017 r.]. 

z FC Barcelona przez przeciętnego konsu-

menta, a nie tylko przez najbardziej zago-

rzałych fanów drużyny. Ponadto kontur 

herbu musi czynić zadość przesłankom 

rejestracji znaku towarowego – konieczna 

jest jego przydatność do odróżniania  

towarów i usług w obrocie
20

.   

  Głównym wnioskiem, który nasu-

wa się po analizie i rozważeniu pozycji 

herbu klubowego jako znaku towarowego 

wśród drużyn sportowych, jest to, iż ten 

symbol został właściwie zabezpieczony 

przez ustawodawcę. Kluczowa pozostaje 

świadomość prawna podmiotów sporto-

wych, które powinny dążyć do zapewnie-

nia herbom swoich klubów należytej 

ochrony. Tymczasem analiza baz danych 

OHIM i Urzędu Patentowego dowodzi,  

iż wiele polskich klubów nie zatroszczyło 

się o rejestrację herbu klubowego jako 

znaku towarowego bądź jest jedynie 

uprawniona do ochrony pojedynczych klu-

bowych oznaczeń
21

. Statystyki te nie na-

pawają optymizmem, lecz pozostaje za-

chować wiarę w to, że polskie podmioty 

sportowe zyskają głębszą świadomość 

prawną. Organizacje te powinny dołożyć 

wszelkich starań, by herb - jeden z naj-

                                                           
20

 http://lswipblog.pl/pl/2015/12/kontury-herbu-fc-

barcelona-nie-beda-zarejestrowane-jako-znak-towa 

rowy [dostęp: 14.08.2017 r.]. 
21

 Patrz na przykład: http://regservtd.uprp.pl/registe 

r/application?number=Z.340199 [dostęp: 14.08. 

2017 r.]. 
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ważniejszych elementów symboliki i toż-

samości klubu piłkarskiego - był zareje-

strowany jako chroniony znak towarowy. 

Tym samym bezpieczny będzie wizerunek 

drużyny, a sytuacja finansowa klubu pozo-

stanie stabilna dzięki wpływom z dystry-

bucji produktów ze wspomnianym herbem.

  

 

 



 

 
 

 

LXXXVII 

Financial fair play - jak podbić piłkarski rynek,  

aby nie narazić się na sankcje 

 

 
e wrześniu 2009 roku Ko-

mitet Wykonawczy UEFA 

wraz z Panelem Kontroli 

Finansowej Klubów UEFA wprowadził 

nowe zasady przyznawania licencji oraz 

financial fair play, w celu uniemożliwienia 

zrzeszonym w federacji klubom piłkar-

skim wydawania więcej niż są w stanie 

zarobić. Blisko dekadę temu sporo euro-

pejskich klubów było zadłużonych, wyka-

zując straty w budżecie. Tymczasem nie 

powstrzymywało to ich przed dokonywa-

niem nowych inwestycji czy też pozyski-

waniem piłkarzy za niebagatelne kwoty. 

Powodowało to niezdrową rywalizację, 

bowiem bogate kluby żyjąc „na kredyt” 

oraz bazując na swojej pozycji w świecie 

piłkarskim utrzymywały swoją suprema-

cję. UEFA poprzez financial fair play 

chciała położyć temu kres, grożąc suro-

wymi sankcjami lub nawet odmową wy-

dania licencji na grę w europejskich pu-

charach w przypadku łamania reguł finan-

sowych. Tymczasem najlepsi piłkarze 

sprzedawani są za coraz większe sumy, 

śrubując kwoty transferów. Przy okazji 

każdego głośnego transferu piłkarza z czo-

łówki światowej temat omawianej regula-

cji odżywa. Po upływie blisko 10 lat od 

wprowadzenia regulacji należy zadać so-

bie pytanie czy financial fair play to jedy-

nie stwarzanie przez UEFA pozorów po-

pierania uczciwej rywalizacji czy też real-

ny oręż w walce z nieracjonalnymi za-

chowaniami klubów na rynku piłkarskim. 

 Jak zostało wspomniane we wstę-

pie, u podstaw wprowadzenia omawianej 

regulacji legło zadłużenie klubów z czo-

łowych lig świata. Wedle raportów z lat 

wprowadzania financial fair play drużyny 

te wykazywały ogromne zadłużenie. 

Łączny dług 20 drużyn angielskiej 

ekstraklasy w latach 2007-2008 wynosił 

aż 3,1 miliarda funtów
1
. Klubem, który 

wiódł prym w zadłużaniu się była Lon-

dyńska Chelsea, która pod wodzą rosyj-

skiego miliardera Romana Abramowicza 

zadłużyła się aż na 701 milionów funtów. 

Faktem jest jednak, że dzięki dużym 

wpływom do kasy klubu wynik finansowy 

stołecznej drużyny był lepszy niż u konku-

rencyjnych ekip. Mimo to faktem jest, że 

żaden z klubów Premier League nie wy-

kazał w tych latach zysku (sic!). 

           Włoski futbol przeżywał kryzys bę- 

 

                                                           
1
 https://www.theguardian.com/football/table/2009 

/jun/03/premier-league-turnover-wages-debt [do-

stęp: 24.08.2017 r.] 

W 
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dący pokłosiem ujawnienia jednej z naj-

większych afer korupcyjnych w dziejach 

futbolu - aferą calciopoli ujawnioną  

w maju 2006 roku. Na koniec 2010 roku 

potentat włoskiej piłki AC Milan wykazał 

ujemne saldo blisko 70 milionów euro
2
. 

Duże straty za poprzedni rok wykazały 

także Genoa i Fiorentina a inny włoski 

gigant Inter Mediolan pogrążał się w kry-

zysie tracąc przez ponad dekadę około 1,6 

miliarda euro.  

  Kiedy Florentino Perez rozpoczynał 

ofensywę transferową Real Madryt był 

zadłużony na blisko 130 milionów euro. 

Nie przeszkodziło to jednak prezesowi 

Królewskich zakontraktować takich piłka-

rzy jak Cristiano Ronaldo (w owym czasie 

najdroższy piłkarz świata), Kaka czy Ka-

rim Benzema. W wyniku tych wydatków 

zadłużenie klubu wzrosło do ponad 320 

milionów euro . Ogólne zadłużenie w całej 

lidze hiszpańskiej wynosiło około 2,5 mi-

liarda euro. 

 Z problemami borykały się także 

drużyny z innych lig, jednak celem artyku-

łu nie jest omawianie wszystkich przykła-

dów. Naturalnie kryzys w światowym fut-

bolu był także pokłosiem gospodarczej 

zapaści jaka miała miejsce od 2007 roku. 

Podmioty prywatne nie mogąc przetrwać 

kryzysu nie mogły tym bardziej efektywnie 

                                                           
2
 https://www.acmilan.com/uploads/club/bilancio20 

10/pdf/Bilancio_Gruppo_Milan_10.pdf [dostęp: 

24.08.2017 r.]. 

finansować wspieranych przez siebie dru-

żyn. Oczywiście poza długami są także 

aktywa, które zasilają klubowe konto. 

Dzięki obracaniu dużymi kwotami po-

szczególne kluby rozwijały się, podejmu-

jąc inwestycje, które zaprocentowały  

w przyszłych latach. Nie przeszkodziło to 

jednak omówionym wyżej klubom już  

w latach wyraźnego kryzysu dokonywać 

ruchów transferowych, dzięki którym 

święciły tryumfu w rozgrywkach ligowych 

i europejskich.  

 W celu przeciwdziałania tym zja-

wiskom włodarze UEFA postanowili stwo-

rzyć mechanizm, który miałby zmusić klu-

by do prowadzenia racjonalnej polityki 

finansoweja mianowicie zatrzymanie dal-

szego zadłużania się. W punkcie 2. artyku-

łu 2 UEFA Club Licensing and Financial 

Fair Play Regulations z 2015 roku zawarte 

zostały ogólne cele tej regulacji
3
. UEFA 

                                                           
3
   2. Furthermore, they aim to achieve financial 

fair play in UEFA club competitions and in particu-

lar: 

a) to improve the economic and financial capability 

of the clubs, increasing their transparency and 

credibility; 

b) to place the necessary importance on the protec-

tion of creditors and to ensure that clubs settle their 

liabilities with employees, social/tax authorities and 

other clubs punctually; 

c) to introduce more discipline and rationality in 

club football finances; 

d) to encourage clubs to operate on the basis of  

their own revenues; 

e) to encourage responsible spending for the long- 

term benefit of football; 

f) to protect the long-term viability and sustainabi- 

lity of European club football 
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rzecz jasna działa w ten sposób na obsza-

rze rozgrywek o europejskie puchary, co 

oznacza, że zasadom tym podporządkować 

się muszą kluby, które zakwalifikowały się  

w danym sezonie do europejskich pucha-

rów. Zgodnie z artykułem 53 organem po-

wołanym do kontrolowania stanu konta 

klubów piłkarskich jest Panel Kontroli 

Finansowej UEFA
4
. To przed tym orga-

nem klub otrzymujący licencję na grę od 

UEFA musi wykazywać dokumenty po-

twierdzające spełnianie warunków finan-

sowych
5
.  

 W kolejnych artykułach (58 - 64) 

umówione zostały wymogi dotyczące za-

sady break - even, które pełnią w istocie 

kluczową rolę w kwestii spełniania reguł 

financial fair play. Według tej reguły klu-

by zobowiązane są wykazywać, że są sa-

mowystarczalne. Oznacza to, że pod groź-

bą sankcji nie mogą wydawać więcej pie-

niędzy niż wynoszą ich dochody. Regula-

cja dotyczy rozliczania klubów z okresów 

                                                                                    
 
4
 Artykuł 53 UEFA financial fair play. 

5
 Article 56  The licensee must: a) cooperate with 

the licensor and the UEFA Club Financial Control 

Body in respect of their requests and enquiries;

 b) provide the licensor and the UEFA Club Finan-

cial Control Body with all necessary information 

and/or relevant documents to fully demonstrate that 

the monitoring requirements are fulfilled, as well as 

any other document requested and deemed to be 

relevant for club monitoring decision-making, by 

the deadline set by the licensor and/or the UEFA 

administration (the reporting entity or combination 

of entities in respect of which information is re-

quired must be the same as for club licensing). 

trzyletnich („T”, „T-1”, „T-2”). Dopusz-

czalne jest wykazywanie rocznej starty na 

poziomie 5 milionów euro, jednak w trzy-

letnim rozrachunku musi ona zostać zbi-

lansowana
6
. Zgodnie z art. 62 pkt. 2 lit. b  

w przypadku wykazania deficytu za trzy-

letni okres, klub może i tak spełnić break - 

even jeżeli w dwóch poprzednich okresach 

(„T-3” oraz „T-4”) osiągnął nadwyżkę, 

która jest w stanie pokryć deficyt. 

 Za nie przestrzeganie reguł finan-

cial fair - play UEFA przewiduje następu-

jący katalog sankcji
7
: 

  a) ostrzeżenie; 

  b) reprymenda; 

  c) grzywna; 

  d) odjęcie punktów; 

e) wstrzymanie wypłat przychodów  

z rozgrywek UEFA; 

                                                           
6
 Artykuł 63 – Fulfilment of the break-even re-

quirement  

1. The break-even requirement is fulfilled if no 

indicator (as defined in Article 62(3)) is breached 

and the licensee has a break-even surplus for re-

porting periods T-2 and T-1. 40.  

2. The break-even requirement is fulfilled, even if 

an indicator (as defined in Article 62(3)) is 

breached, if: 

 a) the licensee has an aggregate break-even 

surplus for reporting periods T-2, T-1 and T; or  

 b) the licensee has an aggregate break-even 

deficit for reporting periods T-2, T- 1 and T 

which is within the acceptable deviation (as 

defined in Article 61) having also taken into 

account the surplus (if any) in the reporting 

periods T-3 and T-4 (as defined in Article 

60(6)). 
7
 http://www.uefa.com/community/news/newsid=2 

064391.html [dostęp: 22.08.2017 r.]. 
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f) zakaz rejestrowania nowych za- 

wodników w rozgrywkach UEFA; 

g) ograniczanie liczby zawodni-

ków, którą klub może zgłosić do u- 

działu w rozgrywkach UEFA; 

h) dyskwalifikacja z trwających  

i / lub wykluczenie z przyszłych 

rozgrywek; 

  i) pozbawienie tytułu lub nagrody.

  

Jak widać więc, UEFA traktuje sprawę 

poważnie, decydując się na taką regulację. 

Jak jednak egzekwowanie financial fair  

- play wygląda w praktyce? 

 Pierwszym klubem, który przeko-

nał się o tym, że regulacje financial fair-

play nie są martwą literą prawa, była hisz-

pańska Malaga Club de Futbol. Przewinie-

nia finansowe andaluzyjczyków ujrzały 

światło dzienne na początku 2013 roku.  

W czym konkretnie zawinili włodarze Ma-

lagi?  

 Przyczyną ukarania klubu były za-

ległości finansowe, jakie miał on wobec 

innych klubów piłkarskich oraz wobec 

władz społecznych i / lub podatkowych. 

Łączna kwota należności miała opiewać na 

ok. 10 milionów euro. Decyzją Organu 

Nadzoru Finansowego Klubów ukarano 

Malagę grzywną w wysokości 300 tysięcy 

euro oraz nałożono zakaz występów  

w rozgrywkach europejskich pucharów na 

okres dwóch lat, w przypadku uzyskania 

awansu do takich rozgrywek w ciągu czte-

rech lat. Malaga złożyła od tej decyzji ape-

lację do Trybunału Arbitrażowego  

ds. Sportu w Lozannie, a argumentację 

oparto na tym, iż owe zobowiązania są 

płatnościami odroczonymi i ich nieuisz-

czenie nie stanowi naruszenia art. 50 bis 1  

i 65.1 UEFA Club Licensing and Financial 

Fair Play Regulations
8
. W międzyczasie 

obniżono karę wykluczenia z rozgrywek 

do jednego sezonu. Apelacja została jed-

nak oddalona, na co wpływ miało nie 

wzięcie pod uwagę Aneksu VIII, który 

stanowił załącznik owej regulacji. Zgodnie 

z pkt. 1 należy zastosować się do pierwot-

nie uzgadnianych warunków, ponadto ko-

nieczne jest uzyskiwanie potwierdzenia 

ewentualnych przedłużeń płatności, co  

w przypadku Malagi nie nastąpiło
9
. Z per-

                                                           
8
 Article 50bis.1: The licence applicant must prove 

that as at 31 March preceding the licence season it 

has no overdue payables (as defined in Annex VIII) 

towards social/tax authorities as a result of con-

tractual or legal obligations in respect of its em-

ployees that arose prior to the previous 31 Decem-

ber. 

Article 65.1:As at 30 June and as at 30 September 

of the year in which the UEFA club competitions 

commence, the licensee must not have any overdue 

payables (as specified in Annex VIII) towards other 

football clubs as a result of transfers undertaken up 

to 30 June and up to 30 September respectively. 
9
 1. Payables are considered as overdue if they are 

not paid according to the agreed terms. 

2. Payables are not considered as overdue, within 

the meaning of these regulations, if the licence 

applicant/licensee (i.e. debtor club) is able to prove 

by 31 March (in respect of Articles 49, 50 and 

50bis) and by 30 June and 30 September (in respect 

of Articles 65, 66 and 66bis) respectively that:  
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spektywy czasu można powiedzieć, że kara 

była niezwykle dotkliwą dla klubu, który 

aspirował do regularnej gry na najwyż-

szym poziomie. Należy bowiem pamiętać, 

iż decyzja zapadła w trakcie sezonu,  

w którym klub zdecydowanie wygrał swo-

ją grupę w Lidze Mistrzów, a odpadł  

z rozgrywek w ćwierćfinale, po niezwykle 

zaciętym pojedynku z Borussią Dortmund, 

tracąc dwie bramki w końcówce rewanżo-

wego meczu. Skutki decyzji są zaś wi-

doczne do dziś, bowiem klub z Andaluzji 

nigdy już nie zbliżył się do poziomu pre-

zentowanego w sezonie 2012/2013.  

 Kolejnym przykładem ukaranego 

klubu jest Manchester City. Obywatele 

przez lata, od momentu przejęcia klubu 

przez Mansoura bin Zayeda Nahyana, wy-

dawali setki milionów funtów na transfery, 

ich zarobki na tym polu były zaś niewiel-

kie. W 2014 roku „Obywatele” musieli 

zapłacić aż 60 milionów euro kary (40 mi-

lionów z kasy klubu, a 20 milionów miało 

zostać potrącone z zysków z tytułu udziału 

w europejskich rozgrywkach), ponadto 

liczba graczy zgłoszonych do rozgrywek 

nie mogła być wyższa niż 21. Co więcej, 

Manchester City nie mógł wydać na trans-

                                                                                    
b) it has concluded an agreement which has been 

accepted in writing by the creditor to extend the 

deadline for payment beyond the applicable dead-

line (note: the fact that a creditor may not have 

requested payment of an amount does not constitute 

an extension of the deadline). 

 

fery w swoim najbliższym letnim oknie 

transferowym więcej niż 60 milionów eu-

ro, zaś ogół wydatków na płace nie mógł 

zostać zwiększony. Zobligowano także 

klub do tego aby klub nie poniósł straty 20 

milionów euro na koniec sezonu 

2013/2014, oraz straty 10 milionów euro 

na koniec sezonu 2014/2015. Kary te były 

mniej dotkliwe niż te zastosowane w przy-

padku Malagi, tym bardziej że 2/3 z kwoty 

60 milionów euro grzywny zostało zwró-

cone. „Obywatele” nie ponieśli więc tak 

dużych reperkusji i nadal znajdują się  

w czołówce światowego futbolu. 

  Ciekawym przykładem ukaranego 

klubu jest FC Porto, które słynie ze zdro-

wej polityki transferowej i osiągania spo-

rych zysków ze sprzedaży swoich zawod-

ników. Na początku czerwca, tego roku. 

„Smoki” ukarane zostały grzywną w kwo-

cie 700 tysięcy euro, a możliwa liczba 

zgłoszonych piłkarzy do europejskich roz-

grywek została zmniejszona do 22. Sprawa 

portugalski klub to interesujący przypadek, 

ponieważ słynie on z uzyskiwania dodat-

niego bilansu z działań na rynku transfe-

rowym. Kara tyczyła się zaś „niewłaści-

wego zbilansowania budżetu”, na co na-

kładają się również pensje. 

  Należy także wspomnieć o francu-

skim Paris Saint - Germain, który w ostat-

nim czasie wywołał dyskusję o sensie ist-

nienia regulacji financial fair play. W 2014 
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roku klub został ukarany podobnie jak 

Manchester City. Możliwe jednak, że kara 

sprzed trzech lat nie osiągnęła swojego 

„resocjalizacyjnego” celu, a PSG kreuje się 

na recydywistę. Tego lata do stolicy Fran-

cji zawitał bowiem Neymar, piłkarz kosz-

tujący 222 miliony euro kwoty klauzuli 

odstępnego. Jest to transferowy rekord 

świata, niemal dwukrotnie wyższy niż pie-

niądze zapłacone za dotychczasowego re-

kordzistę, Paula Pogbę w 2016 roku. Jeżeli 

wierzyć środowisku, operacja tego transfe-

ru polegała na tym, iż Neymar sam opłacił 

kwotę odstępnego, co pozwoliło mu na 

przejście do innego klubu. Całość finan-

sować miała fundacja Qatar Sports Invest-

ment w zamian za promocję przez Brazy-

lijczyka Mundialu, który w 2022 roku od-

będzie się w Katarze. Fakt, że to właśnie 

klub Katarczyka Nassera Al - Khelaifiego 

jest tym, do którego przeszedł Neymar, nie 

jest przypadkiem. Mimo tego, że teore-

tycznie PSG nie zaliczy kupna byłego gra-

cza Barcelony do wydatków, to litera F 

Aneksu X UEFA Club Licensing and Fi-

nancial Fair Play Regulations wskazuje 

wyraźnie o osobach szeroko zaangażowa-

nych w transferach, lecz spoza klubu
10

 . 

Nie wydaje się zatem aby było możliwe 

uniknięcie konsekwencji przez paryżan 

tym bardziej że po stronie zysków na polu 

                                                           
10

 ANNEX X; F. Related party, related party trans-

actions and fair value of related party transactions. 

transferów widnieje zdecydowanie mniej-

sza kwota. Jednak to nie koniec balanso-

wania na krawędzi wicemistrza Francji, 

bowiem do klubu ma przejść (stan na 

28.08.2017 r.) objawienie sezonu 2016/ 

2017 Kylian Mbappe. Kwota transferu ma 

oscylować ok. 180 milionów euro. Jak 

zatem PSG zamierza uniknąć sankcji za 

rażące naruszenie financial fair play? Otóż 

możliwe, że gracz Monaco będzie wystę-

pował w Paryżu jako zawodnik wypoży-

czony, a kwota za transfer definitywny ma 

zostać uiszczona za rok. W ten sposób 

niewykluczone jest, że break - even zosta-

nie spełniony, bądź (podliczając też inne 

transfery) przekroczony nieznacznie, co 

skończyć może się np.: grzywną. Nie wy-

daje się jednak, by grzywna kilkudziesię-

ciu milionów euro mogła odstraszyć klub 

przed kupnem drogich graczy, skoro wyda-

je on na nich kilkukrotnie więcej.  

 Zdania co do skuteczności, a także 

samej słuszności istnienia regulacji finan-

cial fair play są podzielone. Przeciwnicy 

podnoszą argument, iż oręż UEFA skiero-

wana jest niew tę stronę, czego efektem 

jest wyciąganie konsekwencji wobec słab-

szych klubów, co implikuje faworyzowa-

nie gigantów europejskiej piłki. Ofiarą był 

chociażby Ruch Chorzów, który w 2015 

roku musiał zapłacić 200 tysięcy euro 

grzywny, co przy finansach klubu z Gór-

nego Śląska było sumą ogromną. Są też 
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kluby o mniejszych budżetach i znaczeniu  

w europejskim futbolu, jak np.: FK Ekra-

nas, Honka, Bursaspor, czy ASA Targu - 

Mures, które zostały ukarane wyklucze-

niem z rozgrywek UEFA, lecz nie wydaje 

się, by taka sankcja była współmierna do 

popełnianych przewinień. W efekcie po-

głębia to tylko przepaść, jaka znajduje się 

między silnymi Zachodem i Południem,  

a raczkującymi (lecz skutecznie stygmaty-

zowanymi) Wschodem i Południem. Nie-

możliwy jest awans sportowy mniejszego 

klubu, którego właściciele za pomocą in-

westycji z własnych środków chcieliby 

grać regularnie na najwyższym poziomie. 

Co więcej, Organ Nadzoru Finansowego 

Klubów podejmuje decyzji niekiedy su-

biektywnie, czego przykładem jest nieza-

akceptowanie umowy sponsorskiej pomię-

dzy PSG a Qatar Tourism Authority, zaś 

zaakceptowanie podobnej pomiędzy Man-

chesterem City a Etihad Airways. Trudno 

oprzeć się wrażeniu, że na podejmowane 

decyzje nie mają wpływu kwestie poli-

tyczne  Faktem jednak jest, że wprowa-

dzone regulacje spowodowały, iż zaległe 

wynagrodzenia spadły z 57 milionów fun-

tów brytyjskich w 2011 roku, do 5 milio-

nów w roku 2015. Większość klubów  

- poza wyjątkami, które przez swoją me-

dialność podważają sens tego systemu -

stosuje się do zasad, co sprawia, że ich 

finanse stają się bardziej płynne. Warto 

zwrócić uwagę, że regulacje financial fair 

play powstały też z myślą o zabezpiecze-

niu roszczeń wierzycieli klubów - ma to 

być mechanizm dyscyplinujący do uisz-

czania swoich należności oraz, przynajm-

niej częściowo, zwalczający patologię nie-

płacenia, po którą kluby nierzadko sięgają. 

Wprowadzenie tych zasad należy też uznać 

za odpowiednią reakcję na kryzys gospo-

darczy z końca pierwszej dekady XXI 

wieku i chwalebną chęć uchronienia euro-

pejskiego futbolu od zapaści, a przynajm-

niej od lekkomyślności właścicieli. 

 Reasumując, financial fair play ma 

dwie strony medalu. Odpowiadając na py-

tanie zadane na początku artykułu, czy jest 

to jedynie stwarzanie przez UEFA pozo-

rów popierania uczciwej rywalizacji czy 

też realny oręż w walce z nieracjonalnymi 

zachowaniami klubów na rynku piłkar-

skim, należy stwierdzić, iż pełną odpo-

wiedź otrzymamy za kilka lat. Nie wiado-

mo jaka decyzja podjęta zostanie wobec 

PSG. Nie wiadomo też jak zareagują na to 

inne piłkarskie potęgi, które też mogą za-

cząć omijać te regulacje, aby nie zostać  

w tyle. Może to poruszyć machinę, która 

spowoduje wzrost zatrudnienia prawników 

w branży sportowej, zarówno wśród klu-

bów, jak i organach UEFA. Może to spo-

wodować swoistą inflację prawa, które  

w efekcie stanie się narzędziem w rękach 

piłkarskiej czołówki Europy. Co zresztą, 
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która stanowi większość tego środowiska? 

Pewne jest to, że „klasa średnia” europej-

skiej piłki zostanie stygmatyzowana, tym 

bardziej gdy dodamy do tego reformę roz-

grywek, która wejdzie w życie od sezonu 

2018/2019. 
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Mafia w szalikach – kibicowanie czy przestępczość? 

 

ogłębiający się materializm 

i konsumpcjonizm nie oszczędziły 

także sportu, który pierwotnie miał 

być głównie formą rozrywki, pasją czy 

przejawem zdrowej rywalizacji. Nawet ta 

dziedzina od czasu ugruntowania swojej 

pozycji w sferze zawodowej i publicznej 

narażona jest na stawanie się narzędziem  

w rękach przestępców. Wiąże się to z szero-

ko pojętą przestępczością zorganizowaną
1
. 

Zjawisko to obecnie postrzegane jest jako 

jedno z najbardziej szkodliwych dla społe-

czeństwa. Przestępczość zorganizowana 

może przybrać zarówno formę gangu mło-

dzieżowego, zajmującego się handlem nar-

kotykami, jak i działalności mafijnej. Ta 

ostatnia stanie się przedmiotem poniższych 

rozważań. Bywa bowiem, że zaplecze boisk 

sportowych wypełnia potajemnie działająca 

grupa osób, często powiązana z międzyna-

rodowym rynkiem handlu narkotykami czy 

też nielegalnymi operacjami finansowymi
2
. 

Nie da się ukryć, że grupy takie pod przy-

kryciem zamiłowania do danego klubu spor-

towego, tworzą organizacje o charakterze 

                                                 
1
 Brzezińska J., Wybrane zagadnienia typizacji prze-

stępstw zmodyfikowanych, Wrocław 2014, s. 31. 
2
 Marcinek J. (red), Encyklopedia Powszechna,  Kra-

ków 2005, s. 520. 

przestępczym. Domniemywać można, że 

ich najważniejszym celem jest przejęcie 

kontroli i faktycznej władzy nad danym ob-

szarem i ludźmi, a ponadto nie można po-

minąć chęci uzyskania korzyści majątko-

wych, często o niewyobrażalnych rozmia-

rach. Swoje zamierzenia mafia realizuje 

najczęściej poprzez handel narkotykami, 

rozprowadzanymi na stadionach, krwawe 

porachunki, bójki czy wymuszenia haraczy. 

Nie można zapomnieć, że członkowie ta-

kich ugrupowań są w swoich działaniach  

bezwzględni, brutalni i gotowi na wszystko. 

Fakt, iż wspomniani działacze owych grup 

pozbawieni są poczucia społecznych warto-

ści i kręgosłupa moralnego, skutkuje wy-

pełnieniem wszystkich znamion przestęp-

stwa z art. 258 KK. Tytułowe szaliki stano-

wią pewnego rodzaju atrybut kibica, miło-

śnika określonej dyscypliny sportowej. 

Można je nosić, solidaryzując się z daną 

drużyną lub zawodnikiem, jednak równie 

dobrze mogą one stać się maską, pod którą 

kryć się będzie dążenie do licznych korzy-

ści, w sposób niekoniecznie zgodny z obo-

wiązującym porządkiem prawnym.  

  Warto zauważyć, że to tzw. kibole 

coraz częściej przybierają cechy szeroko 

P 
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pojętej mafii, ale nie można pominąć też wy-

specjalizowanych formacji, które, posługu-

jąc się chuliganami z trybun, dążą do osią-

gnięcia wspomnianych wcześniej zysków. 

Większość z nich to spadkobiercy tych, któ-

rych w latach dziewięćdziesiątych nazywano 

polską mafią i z tej właśnie przyczyny są oni 

głównie na celowniku policji. Kibole, po-

wielając działania pionierów w tej dziedzi-

nie, przejęli biznes polegający na rozbojach, 

wymuszeniach, ściąganiu haraczy, przestęp-

stwach zleconych oraz demolowaniu obiek-

tów sportowych. Obecnie pewien rodzaj in-

nowacji stanowi przemyt narkotyków, przy-

noszący zyski ogromnych rozmiarów.   

  Zaskakujący jest fakt, że współcze-

sny szalikowiec to często człowiek wy-

kształcony, o niemałej inteligencji i umiejęt-

nościach, co przysparza organom ścigania 

trudności w złapaniu odznaczającego się ta-

kimi cechami sprawcy. Z całą pewnością 

utożsamianie się z barwami klubu ma na ce-

lu przybranie maski, z którą znacznie wy-

godniej jest realizować zamierzone cele.   

  Należy wspomnieć, że istnieją rów-

nież grupy chuliganów - pseudokibiców pił-

ki nożnej, którym nie można w pełni przypi-

sać cech mafii. Nie są to raczej wspomniani 

wyżej „kryptointeligenci”, lecz ślepo podą-

żający za barwami szalików przestępcy.  

Niewątpliwie jednak zajmują się oni prze-

stępczością zorganizowaną, która kładzie się 

cieniem na wspomnianej dyscyplinie sportu. 

Do najbardziej znanych tego typu bojówek 

należą: Young hunters, Destroyers hooligans, 

Brygada Banici, Devils, Shark, Antywisła, 

Psychofans, Young freaks. Działają w grupie, 

w sposób kolektywny, a ich zachowania ma-

ją charakter dewiacyjny. Warto zauważyć,  

że przynależność do tej subkultury budzi  

w nich poczucie własnej indywidualności  

- odrębna hierarchia wartości, klub, przy-

wiązanie do miasta. Główne formy działania 

pseudokibiców to ustawki
3
, rozumiane jako 

forma rywalizacji pomiędzy pseudokibicami, 

cechująca się dużym podobieństwem do or-

ganizowanych w średniowieczu turniejów 

rycerskich, akcje i wjazdy
4
 oraz promocje

5
. 

Co ciekawe, mimo pozornej wspólnotowości 

członków chuligańskich gangów, nie mają 

oni na co dzień styczności z ich liderami  

- wzajemny kontakt odbywa się dzięki roli 

łączników. Tzw. kodeks chuligana zakłada 

jednak niezaprzeczalnie solidarność wszyst-

kich grup, która przejawia się  obowiązkiem 

pomocy w razie bezpośredniego starcia któ-

rejś z nich z funkcjonariuszem Policji. Wiąże 

                                                 
3
 Sahaj T., Kibice i pseudokibice-analiza chuligań-

stwa stadionowego, „Sport wyczynowy”, nr 7 - 8, 

Poznań 2002, s. 80. 
4
 Jako czynna napaść pseudokibiców na kibiców innej 

drużyny. 
5
 Jako przestępstwa przeciwko mieniu. 
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się to również z bezwzględnym zakazem 

współpracy z wrogiem, za którego uchodzi 

policja
6
.   

  Dane Centralnego Biura Śledczego
7
 

wykazują, że pseudokibice śląskich klubów 

piłkarskich w największej mierze wkraczają 

w świat zorganizowanej przestępczości na 

stadionie. Przytoczone zjawisko osiągnęło 

tak duży wymiar, gdyż gangi te ustanawiają 

dla swojego działania wewnętrznego szefa, 

skarbnika, a nawet ludzi od tzw. mokrej ro-

boty. Policyjni analitycy dostrzegli przeraża-

jące zjawisko zjednaczania się zorganizowa-

nych grup przestępczych, które tym samym 

porzucają możliwość konkurowania o pozy-

cję na rynku mafijnym. To solidaryzowanie 

się ma wpływ na dezorientację organów  

ścigania, a w konsekwencji niemożność uję-

cia takich osób. Dochodzi więc do sytuacji, 

w których organy wymiaru sprawiedliwości, 

stojący na straży praworządności, nie są  

w stanie rozpracować tak hermetycznie zor-

ganizowanej grupy
8
. Świadczy o tym przy-

kład sprzed kilku lat, kiedy to szalikowcy 

wspólnie zebrali środki, szukając płatnego 

                                                 
6
 Laskowska K,     icza wsp łcz sn   p z stępczo ci 

zorganizowanej, Białystok 2017, s. 155 - 163. 
7
 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/377,Katowice 

-Narkotykowi-dilerzy-wpadli-w-policyjna-zasadzke.h 

tml [dostęp: 28.07.2017 r.]. 
8
http://www.katowice.wyborcza.pl/mafia_zakłada_klu

bowe_szaliki_i_działa_ponad_podziałami  

[dostęp: 25.07.2017 r.] 

zabójcy, mającego pozbawić życia ścigają-

cego ich prokuratora.   

  Odnosząc się do regulacji zawartej  

w Ustawi  o   zpi cz ństwi  imp  z maso-

wych z 20 marca 2009 r.
 9

, warto przytoczyć 

rozdział dotyczący bezpieczeństwa meczu 

piłki nożnej, którego przepisy stanowią nie-

jako sposób prewencji przed niedopuszczal-

nym zachowaniem na stadionie. W tym celu 

opracowano elektroniczne systemy, służące 

do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, 

kontroli przebywania w miejscu i w czasie 

trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu 

do określonych miejsc oraz weryfikacji 

określonych informacji. Ponadto, tworzy się 

centralny system identyfikacji uczestników 

meczów piłki nożnej rozgrywanych w ra-

mach najwyższej ligowej klasy rozgrywko-

wej rywalizacji mężczyzn, jak również cen-

tralny system identyfikacji uczestników me-

czów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej  

i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgryw-

kowej rywalizacji mężczyzn.  

  W aspekcie stricte karnoprawnym, 

działania mafii w szalikach zakwalifikować 

należy z art. 258 KK
10

. Przede wszystkim 

przepisy tego artykułu mają na celu chronić 

porządek publiczny nie tylko przed działa-

                                                 
9
 Dz. U. z 2009, nr 62, poz. 504 z późn. zm. 

10
 Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks Karny, Komen-

tarz, Warszawa 2015, s. 1206 - 1209. 
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niem, ale też istnieniem gangów pseudokibi-

ców. Swoiste cechy zorganizowanej grupy 

przestępczej to w szczególności istnienie 

więzów organizacyjnych w ramach wspól-

nego porozumienia, akceptacja celów, a na-

wet powiązanie psychologiczne między 

członkami grupy. Stopień zorganizowania 

takiego ugrupowania wykazuje najczęściej 

wyodrębniony ośrodek decyzyjny, czyli ist-

nienie przywódcy, analogicznie jak w przy-

padku śląskich gangów
11

, jednakże brak 

funkcjonowania wskazanych mechanizmów  

w danej grupie nie wyklucza uznania jej za 

zorganizowaną
12

. Warto wskazać na cel 

ugrupowania przestępczego, którym - zgod-

nie z przepisem art. 258 KK - jest popełnie-

nie przestępstwa lub przestępstwa skarbo-

wego. Nadto, nieodłącznym elementem dzia-

łania sprawcy musi być świadomość dążenia 

do osiągnięcia ściśle określonego celu.   

  Czy mafia kojarzyć może się tylko  

z eleganckim garniturem, czarnym samo-

chodem i nienagannym wizerunkiem? Otóż 

nie. Okazuje się, że ten stereotyp łatwo oba-

                                                 
11

 Wyrok SA w Krakowie 8.10.2008r., II AKa 92/08 

(dostępny w internecie: http://orzeczenia.krakow.sa.g 

ov.pl/content/$N/152000000001006_II_AKa_000280

_2015_Uz_2016-01-14_001 [dostęp: 28.07.2017 r.]). 
12

 Wyrok SA w Łodzi w wyroku z 11.2.2014r. II AKa 

283/13 (dostępny w Internecie: http://orzeczenia.lodz. 

sa.gov.pl/content/$N/152500000001006_II_AKa_000

283_2013_Uz_2014-02-11_001 [dostęp: 28.07.2017 

r.]). 

lają pseudokibice w dresach i barwnych sza-

likach symbolizujących rzekomą wierność  

i oddanie klubowi. Są oni narzędziem w rę-

kach gangsterów z prawdziwego zdarzenia,  

a w wielu przypadkach awansują do rangi 

liderów takich ugrupowań. Tak było w przy-

padku grupy Teddy Boys 95 (dalej: TB95)  

- chuliganów Legii Warszawa. Piłkarskie 

areny stały się polem wszelkich manewrów  

i działań związanych z narkotykowymi inte-

resami, a co za tym idzie miejscem bez-

prawnego zarabiania wielkich pieniędzy. Do 

grupy Teddy Boys 95 należeli przede 

wszystkim ludzie powiązani z grupami prze-

stępczymi szkatułową, mokotowską i oża-

rowską. Zasięg funkcjonowania TB95 stop-

niowo się powiększał, na co wskazuje na-

wiązanie współpracy gangu z chuliganami 

klubów takich jak Ruch Chorzów, Pogoń 

Szczecin, Olimpia Elbląg czy Zagłębie So-

snowiec. Jeden z członków TB95 - Marek 

H., działający pod pseudonimem Hanior, 

będący świadkiem koronnym w sprawie, jest 

uważany za najbardziej znienawidzonego, 

skruszonego przestępcę w Polsce. Co więcej, 

Markowi H. grozili śmiercią nawet przeciw-

nicy TB95. Hanior, działając w charakterze 

świadka koronnego, zgodził się zeznawać  

w zamian za odstąpienie od wykonania na 

nim kary. Marek H. ujawnił okoliczności 

obciążające bojówkarzy z gangu Szkatuły, 
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zeznając, że przemycali oni do Polski mari-

huanę z Holandii. Miejscem przestępstwa 

były stadionowe garaże, a kurierzy przewo-

ził nawet do 40 kg narkotyków. Odwołując 

się do aspektów organizacyjnych, grupa 

TB95 mogła liczyć nawet kilkadziesiąt osób, 

a ich zażyłe relacje stworzyły wręcz nie-

przenikliwą, elitarną całość. Przynależność 

do tego gangu wiązała się z licznymi obo-

wiązkami, między innymi z uczestnictwem 

w obozach kondycyjnych, a członkowie gru-

py poddawani byli przymusowym kursom 

strzeleckim czy nauce szybkiej jazdy samo-

chodem. Przykład Haniora udowadnia, jak 

silna jest więź członków mafii, w której 

zdrada oznacza absolutne wykluczenie nie 

tylko z gangu, ale niemal na każdej płasz-

czyźnie i każdym obszarze działania zorga-

nizowanej mafii. Paradoksalnie, takie dzia-

łania szalikowcy motywują swoim umiłowa-

niem do barw klubów, z którym ich zacho-

wanie przestaje mieć cokolwiek wspólne-

go
13

.   

 Warto przyjrzeć się także bliżej kwe-

stii innych działań podejmowanych przez 

grupy przestępcze, takich jak decydowanie  

o przebiegu walk bokserskich czy wpływ na 

wyniki meczów piłkarskich. Różnorodność 

                                                 
13

 http://www.tvp.info.pl/teddy-boys-95-kibice-stole 

cznej-legii-na-uslugach-gangsterow [dostęp: 24.07. 

2017 r.]. 

przejawia się ponadto w wyborze dyscypliny 

sportowej przez mafijnych pseudokibiców.  

Z wielu źródeł wynika, że jest to nie tylko 

najbardziej popularna piłka nożna, ale także 

wyścigi konne, koszykówka, boks, a nawet 

sumo. Najsłynniejszy świadek koronny Jaro-

sław Sokołowski, znany pod pseudonimem 

Masa ujawnił tajemnicę  pruszkowskiego 

półświatka istniejącego w latach dziewięć-

dziesiątych. Przypisał swojemu gangowi 

liczne sukcesy ówczesnego klubu Mazow-

szanki Pruszków, których osiąganie możliwe 

było głównie poprzez zapewnianie odpo-

wiedniego finansowania. Co ciekawe,  

w swoich wyznaniach Masa podkreśla, że 

był zaangażowany i szczerze kibicował dru-

żynie z Pruszkowa. Analogiczna sytuacja 

miała miejsce w przypadku Pershinga, który 

wiernie śledził poczynania Andrzeja Goło-

ty
14

, mimo że prawdopodobnie niejedna  

z walk została ustawiona przez pruszkow-

skiego lidera, dzięki czemu ten znacznie się 

wzbogacił. Co interesujące, Gołota zapamię-

tał Pershinga jako wiernego kibica. Wpraw-

dzie oczywistym zdaje się, że śledzenie po-

czynań sportowych przez gangsterów w za-

łożeniu nie miało przynosić pozytywnych 

emocji czy doznań z tym związanych, gdyż 

sport w ich rękach stał się głównie maszynką 

                                                 
14

 Wypowiedź  Masy  w wywiadzie w P z g ądzie 

Sportowym. 
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do zarabiania ogromnych pieniędzy. Nie 

można jednak wykluczyć skutku ubocznego 

w postaci wzrostu zainteresowania daną 

dyscypliną sportową czy sympatii do po-

szczególnych zawodników, co z pewnością 

stało się udziałem wspomnianego Pershinga.  

  Mariusz M., ps. Szogun, znany przez 

swoich kolegów też jako Mongoł czy Sko-

śny dowodził zorganizowaną grupą kiboli 

Cracovii. Wbrew pozorom dwudziesto-

ośmioletni mężczyzna nie wyglądał jak szef 

gangu. Lider krakowskich pseudokibiców 

był z zawodu obuwnikiem. Swoją popular-

ność w środowisku chuliganów zawdzięcza 

z pewnością organizacji licznych ustawek.  

Z licznych źródeł wynika, że mężczyzna 

wielokrotnie brał udział w bójkach i miał na 

swoim koncie niejedno pobicie
15

. Szogun 

władał także bronią, która znalazła się w je-

go posiadaniu po zmarłym ojcu, o czym sam 

chętnie mówił. Co zaskakujące, pseudokibic 

Cracovii sam również padł ofiarą napaści. 

Szogun zdawał się być nieosiągalny do zła-

pania nawet przez swoich najbardziej sku-

tecznych przeciwników. Nienawiść jego ry-

wali przejawiła się brutalnym pobiciem  

z użyciem kijów bejsbolowych, maczet oraz 

zniszczeniem auta Mariusza M. Szogunowi 

                                                 
15

 http://gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/kr 

akow-szogun-z-wyrokiem-za-kierowanie-gangiem-ki 

boli-cracovii,9984299/ [dostęp: 24.07.2017 r.]. 

udało się jednak ujść z całej sytuacji z ży-

ciem. Mimo że Mariusz M. otarł się wów-

czas o śmierć, nie ujawnił tożsamości na-

pastników i tym samym chronił środowisko, 

z którego się wywodził. Wskazuje to na 

niewyobrażalne zakotwiczenie w zbiorowo-

ści pseudokibiców. W kwietniu 2015 r. Cen-

tralne Biuro Śledcze - przede wszystkim 

dzięki zeznaniom świadka anonimowego  

i podsłuchom - zatrzymało dziesięciu kiboli 

Cracovii działających w ramach zorganizo-

wanej grupy przestępczej. Podczas zatrzy-

mania znaleziono duże ilości narkotyków
16

, 

a nawet kopie akt sądowych jednej ze spraw. 

Kolejnym dowodem na to, jak dobrze zorga-

nizowanym środowiskiem była mafia w sza-

likach, jest fakt, że sam Szogun posiadał aż 

17 numerów telefonów, a jeden z jego kole-

gów nawet 46. Przestępca nie przyznał się 

do stawianych mu zarzutów, wypierał się 

kierowania grupą przestępczą, a nawet po-

siadania narkotyków. Sąd Okręgowy w Kra-

kowie skazał jednak Mariusza M. na 3 lata  

i 6 miesięcy pozbawienia wolności.   

  Reasumując - zaczęło się od greckich 

widzów, kibicujących olimpijskim zawodni-

kom. Potem nadszedł czas rzymskich turnie-

                                                 
16

 Wiadomo, że była to plantacja konopi, około kilo-

grama amfetaminy oraz wiele niebezpiecznych 

przedmiotów takich jak maczety, kije bejsbolowe, 

noże, szable i kastety.    
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jów rycerskich. Jednak paradoksalnie to 

wraz z rozwojem technologii i stworzeniem 

obrazu współczesnego kibica, do świata fa-

nów sportu wkradły się wrogość, agresja,  

a także przestępczość. Historia stadionowe-

go chuligaństwa rozpoczęła się 10 stycznia 

1888 r., kiedy to dziennik Athletic News na-

pisał o jednym z meczów: Ki kutysięczna 

masa ki ic w z pchnęła czę ć pu  iczno ci 

na płytę  oiska. G upa po ic ant w zawzię-

ci  pchała,  iła pałkami i kopała ni sfo nych 

ki ic w, z idiotycznym upo  m odda ąc się 

brutalnej walce. Dziś podobne doniesienia 

medialne niestety również nie należą do 

rzadkości.   

  Przytoczone przykłady wskazują jed-

nak, że brutalną walkę w dużej mierze zastą-

piły potajemne porachunki, stanowiące 

ciemną stronę środowisk kibicowskich.  

Obecnie mafia w szalikach kojarzona może 

być przede wszystkim z szeroko pojętą prze-

stępczością, zaś brak jest podstaw, by doszu-

kiwać się w jej działalności przejawów ja-

kiegokolwiek przywiązania kibica do klubu. 

Na koniec pozostaje tylko refleksja, czy kie-

dykolwiek uda się na zawsze zażegnać pseu-

dokibicowskie zapędy. 
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oń - dostojne zwierzę, które 

przez tysiąclecia cieszyło się 

uznaniem człowieka ze wzglę-

du na swoje walory praktyczne. Bywał 

częstym obiektem zainteresowania arty-

stów na przestrzeni wieków. Odgrywał 

istotną rolę w różnych dziedzinach sztuki  

- każdy słyszał choćby o legendarnym 

koniu trojańskim z Odysei Homera
1
.  

Dzięki odkryciom archeologicznym oraz 

dziełom sztuki znane jest nam wykorzy-

stanie koni w bitwie, w konnych wozach 

bojowych czy podczas antycznych igrzysk 

olimpijskich
2
. Z czasem koń stał się swo-

istym identyfikatorem klasy społecznej. 

Sporty konne zarezerwowane były dla 

arystokracji i społeczeństw zamożnych
3
. 

Do dziś wiążą się one z obrotem wielkimi 

pieniędzmi, co z kolei idzie w parze z za-

angażowaniem zorganizowanych grup 

przestępczych. Zwierzę, którym człowiek 

posługiwał się od około 5 - 6 tysięcy lat
4
, 

dziś bywa traktowane z niebywałym okru-

                                                      
1
 Homer, Odyseja. Pieśń VIII, tłum. Siemieński L. 

Wrocław 2015, s. 82 - 83. 
2
 Kamiński I. J., Konie rubinowe, Lublin 1982,  

s. 20 - 26. 
3
 A.M. Tomczak, Trzysta lat Ascot. Wyścigi  kon-

ne, „Języki Obce w Szkole” 2011, nr 1, s. 61 - 62. 
4
 Kamiński I. J., op. cit., s. 10. 

cieństwem. Wymownym zobrazowaniem 

sytuacji jest arabskie przeświadczenie  

o istnieniu trzech rodzajów koni - „jedne 

obciążone są  zbrodnią i należą do szatana, 

inne ochraniają od wiecznego ognia, nale-

żąc do człowieka, kolejne sprowadzają 

nagrody i są we władaniu Boga”. Pierwsza 

grupa zwierząt obarczona jest zbrodnią 

poprzez człowieka, który trenuje wierz-

chowca dla zaspokojenia swej próżności   

przejawiającej się w uprawianiu hazardu, 

obstawianiu wyścigów oraz wszelkim 

wykorzystywaniu koni w różnorakich nie-

cnych celach. Kolejną grupę tworzą te 

zwierzęta, które – wykorzystywane w go-

spodarstwie - ratują człowieka od biedy, 

zaspokajając jego prywatne potrzeby. Ko-

nie należące do Boga to te, które służą 

stricte celom religijnym
5
. W rzeczywisto-

ści Arabowie wcale nie stronią od wyści-

gów konnych
6
. Świadczyć o tym może 

chociażby niezwykle imponujący tor wy-

ścigowy Meydan, powstały w 2010 roku 

w Dubaju (ang. Meydan Racecourse),

                                                      
5
 Daumas E., The Horses of the Sahara, tłum.  

S. Ohlendorf, Texas 1968, s. 99. 
6
 Kamiński I. J., op. cit., s. 17 - 19. 

K 
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na środku pustyni. Luksusowa inwestycja 

kosztowała około 2 mld $
7
. Gdy w grę 

wchodzą wielkie pieniądze, które od zaw-

sze związane były z tym sportem, rośnie 

ryzyko zetknięcia się z procederami wy-

kraczającymi poza obowiązujący porządek 

prawny
8,

 
9
. Działanie grup przestępczych  

w wyścigach konnych przejawia się w róż-

noraki sposób, np. poprzez przeprowadza-

nie zbyt częstych stanówek
10

, produkcję  

i dystrybucję substancji, które później są 

aplikowane zwierzętom, ustawianie wyści-

gów; obstawianie wyścigów
11

, a przez to 

wprowadzanie nielegalnie zdobytych środ-

ków do systemu finansowego
12

 czy też 

znęcanie się nad zwierzętami. Grupy prze-

stępcze odpowiedzialne są również za  

wprowadzanie nieprzebadanego mięsa 

                                                      
7
Budowli tej poświęcony został odcinek dokumen-

talnego serialu National Geographic Channel 

„Wielkie konstrukcje”. 
8
 Sifakis C., The Mafia Encyklopedia, Nowy York 

2007, s. 264 - 265, 314 - 315, 373 - 374, 440, 483  

- 484. 
9
 Wójcik J. W., Przeciwdziałanie przestępczości 

zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminolo-

giczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011, s. 305, 

374. 
10

https://www.peta.org/issues/animals-in-entertain 

ment/horse-racing-2/horse-racing-industry-cruelty/ 

overbreeding-and-slaughter/ [dostęp: 20.08.2017 

r.]. 
11

https://www.peta.org/issues/animals-in-entertain 

ment/animals-used-entertainment-factsheets/horse 

racing-industry-drugs-deception-death/ dostęp: 20. 

08.2017 r.]. 
12

 Gądzik Z. B., Przestępstwo prania brudnych 

pieniędzy jako przejaw działań zorganizowanych 

grup przestępczych, [w:] Oblicza współczesnej 

przestępczości zorganizowanej, Laskowska K., 

Białystok 2014, s. 46 - 47. 

końskiego na rynek spożywczy poprzez 

handel końmi, które doznały kontuzji pod-

czas wyścigów, a wcześniej narażone były 

na działanie substancji dopingujących.  

  W Polsce ewolucja wyścigów kon-

nych oraz hodowli tych zwierząt ograni-

czane były na przestrzeni lat głównie 

wskutek wojen, zaborów i ich następstw
13

. 

Niemniej, wciąż dokonywano starań, by te 

się rozwijały
14,

 
15

. Lata 90. XX wieku zapi-

sały się jednak w kartach historii jako 

okres rozwoju mafii w Polsce. Andrzej 

Kolikowski (pseudonim Pershing), lider 

gangu pruszkowskiego, miał słabość do 

hazardu, w tym do obstawiania wyścigów 

konnych. Kolikowski zaangażowany był  

w układy z dżokejami, aby ci ustawiali dla 

niego gonitwy
16

. Miał w zwyczaju prze-

bywanie na terenie warszawskiego toru 

wyścigów konnych Służewiec, gdzie  

24 lipca 1994 roku usiłowano przeprowa-

dzić zamach na jego życie poprzez podło-

                                                      
13

 Czubkowska S., Polacy tylko tracą na wyścigach kon-

nych, http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/709382,polacy-

tylko-traca-na-wyscigach-konnych.html [dostęp: 20.08. 

2017 r.]. 
14

 Pruski W., Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi 

oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918 

- 1939, Wrocław 1980, s. 7 - 26, 46 - 55, 122  

- 126, 138 - 150. 
15

 http://torsluzewiec.pl/historia-toru/ [dostęp: 20. 

08.2017 r.]. 
16

 Zaranek Ł., „To nie namiętność, fioł, szmergiel”. 

Chmielewska z piwkiem w torebce, „Pershing” 

wywozi dżokejów w workach, http://www.tvp.info 

/19716376/to-jest-namietnosc-fiol-szmergiel-chmie 

lewska-z-piwkiem-w-torebce-pershing-wywozi-dzo 

kejow-w-workach [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
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żenie bomby pod jego samochód
17

.    

  Uderzający jest fakt, że w wyści-

gach konnych operuje się wielkimi kwo-

tami, których nie sposób zarobić bez 

udziału koni, podczas gdy te płacą czasem 

najwyższą cenę, nie zaznając wdzięczności 

ze strony człowieka. W Australii od 

1.08.2016 roku do 31.07.2017 roku zginęło 

137 koni (średnio 1 koń ponosi śmierć co 

2,6 dni)
18

. W tym samym okresie w Wiel-

kiej Brytanii liczba ta wyniosła 145
19

.  

W zatrważających rankingach przodują 

jednak Stany Zjednoczone, gdyż tylko od 

początku bieżącego roku zginęły tam aż 

263 konie wyścigowe
20, 21

.   

  Dzięki organizacji PETA (People 

for the Ethical Treatment of Animals) na 

światło dzienne wyszły nagrania rozmów 

trenerów, weterynarzy i osób zaangażowa-

nych w pracę z końmi biorącymi udział  

w zawodach na torze wyścigowym w Sara-

todze oraz Churchill Downs. W swych 

wypowiedziach osoby te nie kryją swej 

świadomości, że zwierzęta cierpią i umie-

rają okrutną śmiercią. Ujawniono również 

                                                      
17

 Ornacka E, Pytlakowski P., Nowy alfabet mafii. 

Najnowsze losy polskiej przestępczości zorganizo-

wanej, Poznań 2013, s. 99 - 100. 
18

 https://www.horseracingkills.com/issues/deathwa 

tch/ [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
19

http://www.horsedeathwatch.com/index.php [do-

stęp: 20.08.2017 r.]. 
20

 https://horseracingwrongs.com/killed-2017/ [do-

stęp: 20.08.2017 r.]. 
21

 https://www.peta.org/issues/animals-in-entertain 

ment/horse-racing-2/horse-racing-industry-cruelty/i 

njuries-and-breakdowns/ [dostęp: 20.08. 2017 r.]. 

skandaliczne zachowania w stosunku do 

koni oraz standardowe praktyki opierające 

się na stosowaniu na zwierzętach rozma-

itych substancji dopingujących przyspie-

szających metabolizm oraz takich o silnym 

działaniu przeciwbólowym, aby wycień-

czone i obolałe konie mogły nieustannie 

trenować i stawać do kolejnych zawo-

dów
22

. Materiał przedstawia m. in. sposób 

traktowania konia o imieniu Nehro, zdo-

bywcę drugiego miejsca w gonitwie Ken-

tucky Derby w 2011 roku. Koń ten znalazł 

się na podium, pomimo że biegł ze zranio-

ną kończyną. Trener konia, Scott Blasi,  

a zarazem asystent Steve’a Asmussena  

- człowieka, który wprawdzie odniósł 

prawdziwy sukces w trenowaniu koni wy-

ścigowych, niemniej karany był za stoso-

wanie substancji dopingujących na koniach 

oraz łamanie przepisów prawa pracy
23

 -  

w pewnym momencie wyznał, że był 

świadomy tego, że zwierzę cierpiało od 

dawna. Jednocześnie, poruszano problem 

podawania zwierzętom różnorakich sub-

stancji mających na celu uśmierzanie bólu, 

zmniejszanie masy ciała czy wpływających 

na nastrój zwierzęcia. Jednym z tych spe-

cyfików jest moczopędny Furosemide, 

sprzedawany m. in. pod nazwą handlową 

Lasix lub Salix. Lek ten należy do grupy 

                                                      
22

 https://www.peta.org/issues/animals-in-entertain 

ment/horse-racing-2/ [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
23

 https://www.peta.org/features/horse-racing-lies/ 

[dostęp: 20.08.2017 r.]. 

http://www.horsedeathwatch.com/index.php
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diuretyków pętlowych (silnie  działających 

leków moczopędnych) i jest stosowany 

przy chorobach układu krążenia, wątroby 

oraz nerek. Bywa on wykorzystywany jako 

środek dopingujący również wśród kultu-

rystów, gdyż w szybkim tempie usuwa 

wodę z organizmu
24

. Specyfik ten widnieje 

w Bazie Leków Zabronionych Polskiej 

Agencji Antydopingowej (POLADA) jako 

substancja zabroniona zarówno przed za-

wodami, jak i w ich trakcie. Nie widnieje 

natomiast na liście substancji niedozwolo-

nych o międzynarodowym standardzie
25

. 

Częste zażywanie diuretyków może skut-

kować śmiercią, o czym przekonał się kul-

turysta Mohammed Benaziza (33 l.) oraz 

inni
26, 27

.  Pozostałe regularnie stosowane 

substancje to kortykosteroidy (hormony 

sterydowe)
28

 oraz fenylobutazon (ang. pot. 

bute - w 2013 roku na rynek trafiła konina, 

w której wykryto obecność tej substancji). 

Stosowana w większych ilościach powo-

dować może uszczerbek na zdrowiu, a na-

wet może prowadzić do nowotworów  

                                                      
24

 https://www.peta.org/issues/animals-in-entertain 

ment/horse-racing-2/horse-racing-industry-cruelty/d 

rugs/ [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
25 http://www.leki.antydoping.pl/Szukaj.aspx, ha-

sło: „furosemide” [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
26

 Tseng Y. L., Shieh M. H, Lin C. T., Kuo F. H, 

Detection of Diuretics in Urine During Sports 

Events in Taiwan, Taiwan 2004, s. 74 - 75. 
27

 L. Rea, Chemical Muscle Enhancement. The 

Bodybuilder's Desk Reference, 2002 s. 97. 
28

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kortykosteroidy

;3925995.html [dostęp: 20.08.2017 r.]. 

i śmierci
29, 30

. Sporty konne są tak docho-

dowe, że oczywiście tworzone są coraz to 

nowsze specyfiki, przez co bywają trudne 

do wykrycia. Niepokojący jest fakt, że 

większość substancji tych jest dozwolona. 

Niejednokrotnie zaufanie konsumentów 

bywało nadwyrężane poprzez skandale 

polegające na mieszaniu koniny z wołowi-

ną i sprzedaży powstałego produktu jako 

100 - procentowej wołowiny
31

. W ubie-

głym roku sprawcy związani z firmą Flexi 

Food usłyszeli wyrok
32, 33

. Następstwem 

przytoczonych skandali są akty prawne 

wydane przez Parlament Europejski mają-

ce na celu zwiększenie nadzoru nad euro-

pejskim rynkiem żywnościowym
34, 35

.  

                                                      
29

 Dodman N., Blondeau N., Marini A. M. Associa-

tion of phenylbutazone usage with horses bought 

for slaughter: A public health risk, "Food and 

Chemical Toxicology" 2010, nr 48, s. 1270 - 1274. 
30

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 

stycznia 2014 r. w sprawie kryzysu żywnościowe-

go, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru 

nad nimi (2013/2091(INI)) (Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej, C 482, 23 grudnia 2016). 
31

 http://polskie-mieso.pl/eng/04-04-2013/ [dostęp: 

20.08.2017 r.]. 
32

 http://www.foodqualitynews.com/Regulation-and 

-safety/Businessman-guilty-of-mixing-horsemeat-w 

ith-beef [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
33

 http://www.bbc.com/news/uk-21335872 [dostęp: 

20.08.2017 r.]. 
34

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 

stycznia 2014 r. w sprawie kryzysu żywnościowe-

go, oszustw w łańcuchu dostaw żywności i nadzoru 

nad nimi (2013/2091(INI)), Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej, C 482, 23 grudnia 2016 (dostęp-

na w internecie: http://eur-lex.europa.eu/legalcon 

tent/PL/TXT/?uri=OJ:C:2016:482:TOC). 

http://www.leki.antydoping.pl/Szukaj.aspx
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W lipcu 2017 r. EUROPOL poinformował  

o aresztowaniu zorganizowanej grupy 

przestępczej, trudniącej się kierowaniem 

do uboju koni, którym podawano fenylo-

butazon. Niewykluczone, że były to konie, 

które niegdyś startowały w wyścigach 

konnych. Grupa liczyła 65 osób
36

.  

  Kolejnym, budzącym niepokój 

aspektem wyścigów konnych jest naduży-

wanie szpicruty, czyli bata. Koń o imieniu 

Black Caviar, wielokrotna zwyciężczyni 

zawodów, wraz z dżokejem Lukiem Nole-

nem pokazali światu, że sukces można 

odnosić bez użycia szpicruty. Podczas za-

wodów bywa nierzadko lekceważy się 

podstawowe zasady związane z użytkowa-

niem bata. Ten winien być mianowicie 

wykorzystany bez unoszenia ręki powyżej 

ramienia
37,

 
38

, 
39

. Co gorsza, stosowane są 

                                                                             
35

 Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Zrozumieć 

politykę Unii Europejskiej - Bezpieczeństwo żywno-

ści, Luksemburg 2014, s. 6 - 14. 
36

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/p

olice-dismantle-crime-group-trading-horsemeat-unf 

it-for-human-consumption [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
37

 International Agreement on Breeding and Racing 

and Apendixes (dostępny w internecie: 

http://www.horseracingintfed.com/default.asp?secti

on=IABRW&area=2) [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
38

 Oglądając gonitwy choćby podczas eventu Dubai 

World Cup 2017 można przekonać się o tym, w jaki 

sposób pojedynczy dżokeje wykorzystują szpicruta 

(Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały przecież 

art. 11 International Agreement on Breeding and 

Racing and Apendixes). Dla porównania, Stany 

Zjednoczone nie implementowały artykułu 11, 

czego skutkiem są bulwersujące zachowania dżoke-

jów, jak ten na torze wyścigowym Perx Racing w 

Pensylwanii z dnia 03.06.2016 roku (wyścig #8). 

urządzenia elektryczne na baterie (ang. 

buzzer, battery lub machine), które po ze-

tknięciu ze skórą konia rażą zwierzę nie-

przyjemnymi impulsami. Stosowane są  

w celu pobudzenia konia do jeszcze więk-

szego wysiłku. Używanie tego typu urzą-

dzeń jest zabronione, jednak bywa prakty-

kowane, o czym można przekonać się 

oglądając ujawnione przez PETA nagrania. 

Przed ukrytą kamerą, dżokej Gary Stevens 

opowiedział, jak wygrał wyścig, używając 

buzzera. Następnie zaś D. Wayne Lucas  

- legendarna postać branży trenerskiej - 

drwił z tego, jak miał okazję słyszeć dżo-

kejów stosujących te urządzenia podczas 

wyścigów na torze wyścigowym Ruidoso 

Downs, porównując dźwięk do orkiestry. 

Twierdził, że każdy dżokej miał przy sobie 

buzzer. 

  Cumlet Farm jest amerykańską 

stadniną, z której wywodziło się wiele koni 

odnoszących olbrzymie sukcesy na torach 

wyścigowych. Stadnina przez wiele lat 

znakomicie prosperowała m. in. dzięki 

koniom takim jak Alydar, którego całkowi-

tym dorobkiem było 957 195 $
40

 
41

. Nieste-

                                                                             
39

 British Horseracing Authority, British Horserac-

ing Authority. Race Manual (B). Schedule 6 - Caus-

ing interference and improper use of whip, 

(dostępny w internecie: www.newrules.britishhorse 

racing.com/Orders-and-rules) [dostęp: 20.08.2017 

r.]. 
40

 http://www.americanclassicpedigrees.com/alydar. 

html [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
41

 http://www.pedigreequery.com/alydar [dostęp: 

20.08.2017 r.]. 
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ty Alydar musiał zostać poddany eutanazji 

z powodu złamanej kończyny 13 listopada 

1990 roku. Przez siedem lat od jego śmier-

ci sądzono, że krzywda konia spowodowa-

na była nieszczęśliwym wypadkiem. Pod-

czas dochodzenia przeprowadzonego przez 

Julię Hyman oraz Roba Fostera teza ta 

została podważona. Pod koniec lat 80 XX 

John T. Lundy - prezes Cumlet Farm - za-

ciągnął kolosalne kredyty w First City 

Bank, których nie był w stanie spłacić. 25 

października 1990 roku bank poinformo-

wał, że jeśli Lundy nie spłaci należności, 

to korporacja przejmie cały jego majątek. 

Niespełna trzy tygodnie później Alydar już 

nie żył. Wkrótce Cumlet ogłosiła upadłość, 

a Lundy zrezygnował z pełnionego stano-

wiska. Kluczowy w tej sprawie jest fakt,  

że koń ubezpieczony był na pokaźną sumę 

36 mln $. Istotne były także zeznania  

George’a Patta, profesora na Massachuset-

ts Institute of Technology, który dogłębnie 

zbadał boks Alydara i dowody związane ze 

sprawą, po czym, zeznając w sądzie, po-

wiedział, że najsilniejszy koń nie jest  

w stanie dokonać takiego zniszczenia  

w drzwiach boksu. Dodatkowo zaobser-

wował, że zastosowana siła musiała ude-

rzyć z zewnątrz, nie zaś z wewnątrz boksu. 

Stwierdził, że noga ogiera najprawdopo-

dobniej została złamana celowo. Spekulo-

wał, że użyto liny, której jeden koniec  

                                                                             
 

zawiązano na kończynie Alydara, a drugi 

przymocowano do ciężarówki, którą moż-

na swobodnie wjechać do stajni. Następnie 

dopóty ciągnięto, dopóki kość nie pękła. 

Zeznania pozostałych świadków były nie-

ścisłe i budziły podejrzenia. Lundy jednak 

nie przyznał się do winy i nie został uzna-

ny winnym śmierci konia
42, 43

. 

 Często zdarza się, że ofiary spor-

tów konnych to zwierzęta, które są jeszcze 

bardzo młode
44

, których kości są jeszcze 

nie w pełni rozwinięte. Scott Blasi wyznał, 

że wiele z nich ginie w trakcie treningów, 

zanim zdołają wyjść na tor. Co ciekawe, 

według W. Pruskiego, wybitnego hipologa, 

solidne wytrenowanie konia zajmuje 3 - 5 

lat, a niekiedy dłużej
45

. Dziś, konie w wie-

ku 2 - 3 lat mają za sobą niesamowicie 

ostre treningi lub ich życie dobiegło już 

końca, gdy winny jeszcze cieszyć się choć 

odrobiną swobody.  

 Pojedynki sportowe polegają wła-

śnie na uwidacznianiu różnic pomiędzy 

współzawodnikami. Nawiązać jednak 

można do kantowskiego Uzasadnienia 

metafizyki moralności traktującego  

o świecie noumenalnym (rzeczy samej  

w sobie, abstrakcyjnej, niepoznawalnej), 

                                                      
42

 http://www.texasmonthly.com/articles/the-killing 

-of-alydar/ [dostęp: 20.08.2017 r.]. 
43

 http://tower-racing.pl/zabojstwo_alydara.html 

[dostęp: 20.08.2017 r.]. 
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 Pruski W., op. cit. s. 50 - 51. 
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którego częścią jest również ludzki umysł. 

W świecie tym istnieją powszechne zasady 

moralne, których źródła można upatrywać 

w „niebie gwieździstym”. Takie samo nie-

bo jest nad każdą inną istotą - człowiekiem 

bądź zwierzęciem
46

. Wyścigi i hodowla 

koni to przemysł iście lukratywny, dlatego 

wiele osób zaangażowanych w niego de-

cyduje się na łamanie zasad fair play, by 

zdobywać coraz więcej korzyści dla siebie. 

Niestety odbywa się to kosztem zwierząt.  

 

  

 

 

 

 

                                                      
46

 Kosiewicz J., op. cit., s. 4 - 8. 
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Kontrola i nadzór nad polskim związkiem sportowym 

 

 
owszechną praktyką w naszym 

systemie prawa jest kontrola or-

ganów administracji. Można by 

to uznać za wyraz idei państwa prawa, 

wcielanej co najmniej od momentu prze-

mian ustrojowych w naszym kraju. Kon-

cepcja Rechtsstaat ma jednak na celu 

ochronę praw jednostki przed administra-

cją państwową. Służyć temu miały cho-

ciażby oddzielne od sądów powszechnych 

sądy administracyjne. Wybitny myśliciel  

i noblista Fryderyk von Hayek pisał: „Od-

dzielne sądy administracyjne można także 

uważać za niezbędne z zupełnie innego 

powodu - dlatego, że spory o zgodność  

z prawem przepisu administracyjnego nie 

mogą być rozstrzygane na gruncie czysto 

prawnym, ponieważ zawsze dotyczą poli-

tyki i interesów państwa”
1
. Wskazywał 

także, iż koncepcja Rechtsstaat „wynika 

ze starego ideału rządów prawa, w świetle 

którego to raczej rozbudowany aparat ad-

ministracyjny niż monarcha czy władza 

ustawodawcza musi być przede wszystkim 

poddany kontroli”
2
. Jednak ustawa o spo-

rcie reguluje w rozdziale 4. sytuacje zu-

pełnie odmienną. To prywatna organizacja 

jaką jest Polski Związek Sportowy ma być 

                                                           
1
 Hayek F., Konstytucja wolności, Warszawa 2006, 

s. 203. 
2
 Ibidem, s. 204. 

kontrolowana przez organ państwowy i to 

nawet nie przez organ sądowniczy. Należy 

w tym miejscu zadać pytanie, czy polski 

związek sportowy to organ administracyj-

ny. Jeżeli tak, to względem niego zasto-

sowanie będą miały przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego
3
 (dalej 

jako: k. p. a.). Ustawa o sporcie stanowi 

tylko, że polskie związki sportowe działa-

ją w formie stowarzyszenia. Zgodnie z art. 

1. pkt. 2 k. p. a., kodeks ten ma zastoso-

wanie w przypadku innych podmiotów, 

gdy są one powołane z mocy prawa lub na 

podstawie porozumień do załatwiania 

spraw indywidualnych rozstrzyganych  

w drodze decyzji administracyjnych.  

  O ile ustawa o sporcie wspomina  

o decyzjach polskiego związku sportowe-

go, to chodzi tu raczej o decyzje w postaci 

uchwały bądź innego rodzaju rozstrzy-

gnięcia zarządu, organu kontroli we-

wnętrznej bądź walnego zgromadzenia 

członków czy delegatów tego podmiotu, 

które odnoszą się do sfery wewnętrznej 

jego działalności
4
. Wydaje się, że nie są to 

więc decyzje w rozumieniu k. p. a., zatem 

trudno nazwać polski związek sportowy 

                                                           
3
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks po-

stępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1257). 
4
 Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak 

M., Ustawa o Sporcie, Komentarz, Warszawa 

2011, s. 315. 
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organem administracyjnym, chyba że ad-

ministratorem prywatnym. Zarządza bo-

wiem, czyli administruje w sposób przewi-

dziany w ustawie organizacją uprawiania 

danej dyscypliny sportowej. Czy taki organ 

potrzebuje państwowego nadzoru? Czy 

można to obronić koniecznością państwo-

wej ochrony podmiotów prywatnych przed 

nadużyciami takiej prywatnej administra-

cji? 

  Ustawa o sporcie posługuje się ter-

minami „kontroli” oraz „nadzoru”. Należy 

zatem przyjrzeć się bliżej tym pojęciom. 

Znaczenie kontroli nie jest sprecyzowane. 

Często określenie to jest używane w zna-

czeniu potocznym i wówczas nie napotka 

się problemów ze zrozumieniem go. Jed-

nak doktryna i - niestety- ustawodawca nie 

wykazuje się już taką pewnością i konse-

kwencją. Problematykę tę podjął J. Jagiel-

ski, który zauważył, że pojęcie kontroli 

pozostaje szeroko używane w języku po-

tocznym, publicystyce, piśmiennictwie 

naukowym, orzecznictwie administracyj-

nym i sądowym. Jednak na gruncie dok-

trynalnym można spotkać różne określenia, 

podobnie w praktyce i regulacjach praw-

nych
5
. Na potrzeby niniejszego opracowa-

nia wystarczy podkreślić, że kontrola "słu-

ży kierownictwu do sprawdzania i ocenia-

nia, czy podległe jednostki organizacyjne 

                                                           
5
 Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, 

Warszawa 2006, s. 11. 

wykonują swoje zadania, a w konsekwen-

cji pozwala na wykrywanie nieprawidło-

wości i zapobieganie niekorzystnym zjawi-

skom”
6
. E. Ochendowski wskazał nato-

miast, że kontrola oznacza „obserwowanie, 

ustalanie czy wykrywanie stanu faktyczne-

go, porównywanie rzeczywistości z zamie-

rzeniami, występowanie przeciwko zjawi-

skom niekorzystnym i sygnalizowanie 

właściwym jednostkom o dokonanych spo-

strzeżeniach, bez decydowania jednak  

o zmianie kierunku działania jednostki 

kontrolowanej
7
”. E. Ochendowski zauwa-

żył również, że często zamiennie używane 

jest pojęcie „kontroli” i „nadzoru”
8
. Ten 

drugi termin zdefiniował szerzej niż kon-

trolę. Jego zdaniem "nadzór obejmuje zaw-

sze kontrolę”
9
.    

  Wykonywanie kontroli nie musi się 

zatem łączyć ze sprawowaniem nadzoru, 

natomiast odwrotna relacja jest konieczna. 

E. Ochendowski wskazuje dalej, że  

„o nadzorze mówi się wówczas, gdy  

w grę wchodzi prawo wydawania poleceń, 

wiążących dyrektyw co do zmiany kierun-

ków działania. Nadzór nie ogranicza się 

zatem do obserwacji i ustaleń stanu fak-

tycznego, ale łączy się z możliwością sto-

                                                           
6
 Ibidem, s. 13. 

7
 Ochendowski E., Prawo Administracyjne, Część 

ogólna, Toruń 2005, s. 405. 
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem, s 407. 
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sowania środków nadzoru”
10

. Widoczna 

staje się zatem różnica między mniej inge-

rującą w działalność podległego pomiotu 

„kontrolą” a w pełni władczym „nadzo-

rem”. Podobnie wskazał J. Jagielski, po-

wołując się na J. Starościaka, który pisał, 

że „tam gdzie w grę wchodzi prawo ob-

serwacji plus prawo wydawania poleceń, 

będziemy mówili o nadzorze nad organami 

administracyjnymi. Nadzór nie ogranicza 

się zatem do obserwacji, ale łączy się  

z czynnikiem kierowania przez wydawanie 

dyrektyw”
11

. Dzięki takim rozważaniom 

dotyczącym rozróżnienia wykorzystywa-

nych przez ustawodawcę pojęć, możliwe 

staje się ustalenie, czy posługuje się on 

omawianymi pojęciami w sposób prawi-

dłowy - przynajmniej z punktu widzenia 

doktryny.  

  Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy  

o sporcie, sprawowanie nadzoru nad dzia-

łalnością polskiego związku sportowego 

należy do kompetencji ministra właściwe-

go do spraw kultury fizycznej. Aktualnie 

jest on zatem sprawowany przez ministra 

sportu i turystyki. Regulacja taka istniała 

jeszcze pod rządami poprzednio obowiązu-

jącej ustawy o sporcie kwalifikowanym. 

Odmiennie niż w starych przepisach okre-

ślono natomiast zakres tego nadzoru.  

W ust. 2 omawianego artykułu ustawo-

                                                           
10

 Ibidem. 
11

 Jagielski J., op. cit., s. 19. 

dawca zastrzegł, że uprawnienie ministra 

nie obejmuje decyzji dyscyplinarnych  

i regulaminowych, wydawanych przez 

organy zarządzające polskimi związkami 

sportowymi, które dotyczą organizacji  

i przebiegu współzawodnictwa sportowe-

go. Jest to wyraz konsekwencji ustawo-

dawcy, który w art. 13 ust. 1 pkt. 2 przy-

znaje polskiemu związkowi sportowemu 

„wyłączne prawo do ustanawiania i reali-

zacji reguł sportowych, organizacyjnych  

i dyscyplinarnych we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez zwią-

zek”. Nie do pogodzenia z powyższym 

przepisem byłoby zatem udzielenie mini-

strowi kompetencji do nadzorowania decy-

zji dyscyplinarnych i regulaminowych 

związanych z organizacją i przebiegiem 

współzawodnictwa w danej dyscyplinie. 

Wydawanie tych decyzji stanowi bowiem 

pochodną  uprawnienia nadanego związ-

kowi we wspomnianym przepisie
12

. Nad-

zór ministra ma dwojaką formę: może po-

legać albo na żądaniu udostępnienia odpi-

sów uchwał podejmowanych przez władze 

polskiego związku sportowego i udzielania 

pisemnych wyjaśnień dotyczących jego 

działalności, albo na przeprowadzeniu kon-

troli tego związku. Ustawa jasno określa 

zakres takiej kontroli, która obejmuje dzia-

łalność związku pod względem zgodności 

                                                           
12

 Gniatkowski M., Kędzior M., Kokot P., Daniel-

czak R., Rzeszotarski R., Gałęski M., Ustawa  

o sporcie. Komentarz, Wrocław 2011, s. 99 - 100. 
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z prawem oraz postanowieniami statutu. 

Nie będzie więc objęte zakresem kontroli 

badanie zgodności działań związku z prze-

pisami innych niż statut aktów wewnętrz-

nych, np. regulaminów
13

.  

W poprzednim stanie prawnym, obowiązu-

jącym do 14 lutego 2016 r., postępowanie 

kontrolne uregulowane było w art. 17 - 20 

ustawy o sporcie. Od momentu wejścia w 

życie nowego brzmienia ustawy, a więc od 

15 lutego 2016 r., nowo dodany przepis 

art. 16 ust. 3a stanowi, że kontrolę polskie-

go związku sportowego przeprowadza się 

na zasadach i w trybie określonych  

w przepisach o kontroli w administracji 

rządowej. Znajdą więc w tym przypadku 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (dalej jako u. k. a. rz.). Na po-

trzeby niniejszych rozważań warto doko-

nać porównania tych dwóch reżimów 

prawnych.  

  Zgodnie z poprzednio obowiązują-

cymi przepisami minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej zawiadamiał pol-

ski związek sportowy o kontroli najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych. 

W doktrynie wskazuje się, że kontrola po-

winna służyć przywróceniu stanu zgodno-

ści z prawem czy też inaczej - przywróce-

niu prawidłowego działania kontrolowane-

go podmiotu. Dla zobrazowania tej funkcji 

                                                           
13

 Ibidem. 

kontroli niech posłuży przykład kontroli 

drogowej. Kierowca jadący z nadmierną 

prędkością jest informowany, że w pobliżu 

znajduje się fotoradar mierzący prędkość. 

Kierowca zatem zwalnia, chcąc aby wynik 

kontroli był dla niego pozytywny. Tym 

samym dostosowuje swoje zachowanie do 

tego wzorcowego, którego się od niego 

wymaga. Nawet jeśli kara nie została wy-

mierzona, to kierowca zaczął jechać z od-

powiednią prędkością, zatem kontrola 

spełniała swoje zadanie. Z tego samego 

powodu ustawodawca, w uchylonym już 

art. 17 ust. 1 ustawy o sporcie, nakazał 

poinformować związek sportowy o zbliża-

jącej się kontroli. Tym samym dał szansę 

związkowi na przywrócenie działania 

zgodnego z prawem, jeżeli wcześniej dzia-

łanie to uchybiało przepisom. Widać zatem 

wyraźnie, że kontrola miała tu pełnić funk-

cję motywującą do prawidłowego zacho-

wania. W tej perspektywie należy się jed-

nak zastanowić nad czasem, jaki ustawo-

dawca pozostawił kontrolowanemu związ-

kowi na przygotowanie się do kontroli. 

Wystarczyło bowiem, że właściwy mini-

ster poinformował związek sportowy  

w tym samym dniu, w którym zamierzał 

przeprowadzić kontrolę. Zatem możliwe 

było poinformowanie np. na godzinę przed 

rozpoczęciem kontroli, a i tak w tym przy-

padku granice absurdu nie zostałyby prze-

kroczone. Czas ten można było przecież 
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skracać, otwarte pozostaje jednak pytanie 

„jak bardzo?”.  

  Powyżej poruszone zostały ogólne 

zagadnienia dotyczące kontroli, w zesta-

wieniu z pojęciem nadzoru. Przedstawiono 

organ właściwy do nadzoru nad działalno-

ścią polskiego związku sportowego jakim 

jest minister właściwy do spraw kultury 

fizycznej. Zobrazowane zostało również 

zawiadomienie polskiego związku sporto-

wego o planowanej kontroli, jak i jej funk-

cje w świetle uchylonych przepisów usta-

wy o sporcie.  

  Kolejną kwestią, wymagającą 

omówienia, jest przebieg kontroli na pod-

stawie przepisów u. k. a. rz. Z jakich ele-

mentów składa się zawiadomienie o kon-

troli? Co zawiera sporządzony przed roz-

poczęciem czynności program kontroli? 

Kto może przeprowadzić kontrolę i jakie 

ma uprawnienia? Jak wygląda postępowa-

nie dowodowe?   

  Kontrola przeprowadzana na zasa-

dach określonych przepisami u. k. a. rz. 

odbywa się w trybie zwykłym lub uprosz-

czonym. Zgodnie z art. 20 ustawy, o pla-

nowanej kontroli należy powiadomić kie-

rownika jednostki kontrolowanej, a więc  

w rozpatrywanym przypadku - prezesa 

polskiego związku sportowego, podając 

przewidywany czas trwania czynności 

kontrolnych. Przepis nie określa jednak 

żadnego terminu, w którym zawiadomienie 

takie powinno być doręczone. Zatem wy-

dawać by się mogło, że teoretycznie może 

ono zostać przedstawione prezesowi 

związku równocześnie z rozpoczęciem 

czynności kontrolnych. Kluczowe znacze-

nie ma jednak w tym przypadku użyty 

przez ustawodawcę zwrot „O planowanej 

kontroli”. Oznacza to, że mimo braku kon-

kretnego ustawowego terminu do zawia-

domienia prezesa związku, zawiadomienie 

takie doręczane jest już na etapie planowa-

nia przeprowadzenia czynności kontrol-

nych. Gwarantuje to zachowanie odpo-

wiedniego odstępu czasu, zważywszy na 

to, że sam proces planowania wymaga od-

powiednich czynności przewidzianych  

w ustawie. Regulacja art. 14 przewiduje 

bowiem, że przeprowadzenie kontroli po-

przedza sporządzenie programu kontroli, 

który zatwierdza kierownik komórki do 

spraw kontroli w jednostce kontrolującej,  

a więc w tym przypadku ministerstwie 

sportu i turystyki. Program ten określa: 

jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli, 

zagadnienia wymagające oceny, termin 

kontroli, stan prawny dotyczący  przed-

miotu kontroli oraz wskazówki odnośnie 

techniki i sposobu jej przeprowadzenia,  

a także organizację i harmonogram kontro-

li. Nie ulega więc wątpliwości, że czynno-

ści związane z opracowaniem programu 

kontroli, które bezdyskusyjnie zakwalifi-

kować należy do czynności planowania, 
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wymagają podjęcia ich z odpowiednim 

czasowym wyprzedzeniem. Wydaje się 

zatem, że regulacja dotycząca zawiado-

mienia o kontroli zawarta w u. k. a. rz. 

zapewnia polskim związkom sportowym 

większą pewność co do odpowiedniej ilo-

ści czasu potrzebnego do przygotowania 

się do kontroli oraz ewentualnego przy-

wrócenia stanu zgodnego z prawem i statu-

tem, przez co jest dla nich po prostu ko-

rzystniejsza.   

Art. 17. ust. 3. ustawy o sporcie 

określał co powinno zawierać zawiado-

mienie. Przepis ten enumeratywnie wyli-

czał obligatoryjne elementy zawiadomie-

nia, do których należały: wskazanie pod-

stawy prawnej do przeprowadzenia kontro-

li, nazwę polskiego związku sportowego 

objętego kontrolą, przedmiot, zakres oraz 

miejsce przeprowadzenia kontroli wraz  

z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia, 

a także imię i nazwisko osoby upoważnio-

nej do przeprowadzenia kontroli. Zgodnie 

z u. k. a. rz. informacje te, jak wskazano  

w poprzednim akapicie, zawiera sporzą-

dzany przed rozpoczęciem czynności kon-

trolnych program kontroli. Regulacja ta 

jest z punktu widzenia polskiego związku 

sportowego mniej korzystna niż w po-

przednim stanie prawnym, z uwagi na to, 

że zgodnie z przepisami ust. 4 i 5 art. 14  

u. k. a. rz. programu kontroli nie udostęp-

nia się aż do czasu jej zakończenia, a po 

zakończeniu dołącza się go do akt kontroli. 

Oznacza to, że do czasu zakończenia kon-

troli prezes związku sportowego nie ma 

możliwości zapoznania się z informacjami 

zawartymi w programie. Zostaje jedynie 

poinformowany o przewidywanym czasie 

trwania czynności kontrolnych, ponieważ 

informacja ta jest obligatoryjnym elemen-

tem zawiadomienia o kontroli. 

  Przepis art. 17 ust. 4 ustawy o spo-

rcie przewidywał wymóg okazania upo-

ważnienia do przeprowadzenia kontroli 

przez osobę mającą ją przeprowadzić, jako 

warunek konieczny do rozpoczęcia czyn-

ności kontrolnych. Upoważnienie to, 

zgodnie z art. 17. ust. 5, wydawał minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej lub 

osoba przez niego upoważniona. Podobny 

wymóg uregulowany został w art. 16 ust. 1 

u. k. a. rz., zgodnie z którym, do przepro-

wadzenia kontroli uprawniony jest pra-

cownik jednostki kontrolującej, w rozpa-

trywanym przypadku ministerstwa sportu  

i turystyki, nazywany przez ustawodawcę 

kontrolerem, posiadający pisemne imienne 

upoważnienie do przeprowadzenia kontro-

li, wydane przez kierownika jednostki kon-

trolującej, a więc ministra. Odmiennie niż 

w uchylonych przepisach ustawy o sporcie 

określony został obowiązek legitymowania 

się kontrolera wobec przedstawicieli jed-

nostki kontrolowanej, polegający miano-

wicie na okazaniu nie wspomnianego 
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upoważnienia, a jedynie legitymacji służ-

bowej. 

Aby kontrola została prawidłowo 

przeprowadzona, niezbędne jest zebranie 

materiału dowodowego. W omówionym 

już zawiadomieniu o wszczęciu kontroli 

osoba przeprowadzająca kontrolę, mogła, 

na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o spo-

rcie, wystąpić o przygotowanie stosowne-

go materiału w postaci dokumentów, ze-

stawień i wyjaśnień. Podobnie skonstru-

owany jest przepis art. 15 ust. 1 u. k. a. rz., 

według którego na pisemny wniosek mini-

stra prezes polskiego związku sportowego 

ma obowiązek niezwłocznie udostępnić 

dokumenty, materiały i informacje doty-

czące działalności związku.  

  Dowody w sposób ogólny uregu-

lowane zostały przez Kodeks Postępowa-

nia Administracyjnego. Art. 75 §1 k. p. a. 

wskazuje, że w szczególności dowodem 

mogą być dokumenty, zeznania świadków, 

opinie biegłych oraz oględziny. Ten ostatni 

środek dowodowy został w sposób szcze-

gólny unormowany w uchylonym art. 18 

ustawy o sporcie. Co ciekawe, odmiennie 

od k. p. a., ustawa o sporcie w art. 19 ust. 

2. stanowiła, że dowodami są w szczegól-

ności dokumenty, opinie biegłych, pisemne 

wyjaśnienia i oświadczenia oraz protokoły 

oględzin. Na gruncie k. p. a. zatem, dowo-

dem mogą być oględziny, zaś na gruncie 

ustawy o sporcie był nią protokół oględzin.  

Poprzednia regulacja ustawowa powinna 

była skłaniać do refleksji na temat relacji 

ustawy o sporcie i k. p. a. w zakresie po-

stępowania kontrolnego. Jak wskazano 

wcześniej, związki sportowe trudno na-

zwać organami administracji publicznej. 

Żaden przepis ustawy o sporcie nie odsyłał 

również do k. p. a. Trudno było zatem zna-

leźć przesłanki do choćby odpowiedniego 

stosowania k. p. a. w postępowaniu kontro-

lnym nad polskim związkiem sportowym. 

Pozostawały zatem dwa artykuły ustawy o 

Sporcie, które powinny wystarczyć dla 

postępowania dowodowego.  

  Jak już wspomniano, art. 18. regu-

lował oględziny. Osoba przeprowadzająca 

kontrolę mogła zatem dokonać oględzin 

obiektów lub innych składników majątko-

wych albo przebiegu określonych czynno-

ści. Podczas oględzin obligatoryjna była 

obecność przedstawiciela polskiego związ-

ku sportowego lub osoby przez niego 

upoważnionej. Na podstawie art. 18. ust. 3. 

ustawy o sporcie  z przebiegu i wyników 

oględzin sporządzało się niezwłocznie pro-

tokół. Ten protokół właśnie stanowić miał 

dowód według przywołanego już art. 19 

ust. 2. Musiał on zawierać podpis osoby 

przeprowadzającej kontrolę oraz osoby 

obecnej przy oględzinach, gdyby zaś ta 

osoba odmówiła podpisania protokołu, 

zamieszczało się w nim wzmiankę o tym 

fakcie. Oględziny stanowiły zatem czyn-
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ność dowodową polegającą na zapoznaniu 

się przez kontrolującego z miejscem, rze-

czą, przebiegiem czynności, w celu ujaw-

nienia ich cech charakterystycznych, istot-

nych z punktu widzenia przedmiotu i za-

kresu kontroli .  

  Oprócz protokołu oględzin dowo-

dami w rozumieniu przepisów ustawy  

o sporcie były w szczególności dokumen-

ty, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnie-

nia i oświadczenia. Na podstawie art. 19. 

ust. 1. osoba przeprowadzająca kontrolę 

dokonywała ustaleń stanu faktycznego na 

podstawie dowodów zebranych w toku 

kontroli. Miała ona prawo żądać sporzą-

dzenia na koszt kontrolowanego niezbęd-

nych do kontroli odpisów lub wyciągów  

z dokumentów, a także udzielenia przez 

prezesa polskiego związku sportowego 

ustnych i pisemnych wyjaśnień w spra-

wach objętych kontrolą. Dodać należy, że 

prezes winien był być dyspozycyjny na 

czas kontroli, bowiem jak wynikało z art. 

19. ust. 5. to osoba kontrolująca wyznacza-

ła termin złożenia wspomnianych wyja-

śnień.  

Regulacja u. k. a. rz. również nie 

przewiduje odpowiedniego stosowania 

przepisów k. p. a. Szczegóły dotyczące 

zebrania przez osobę przeprowadzającą 

kontrolę materiału dowodowego, niezbęd-

nego do ustalenia stanu faktycznego, 

unormowane są w treści art. 27 - 34 u. k. a. 

rz. Dowodami, w rozumieniu tych przepi-

sów, są więc w szczególności dokumenty, 

rzeczy, oględziny, opinie biegłych oraz 

ustne lub pisemne wyjaśnienia lub oświad-

czenia. Warto zwrócić tutaj uwagę na róż-

nicę między starą regulacją z ustawy  

o sporcie, która za dowód uznawała proto-

kół z oględzin, a nowym unormowaniem, 

które jako dowód wskazuje nie protokół, 

ale - tak samo jak k. p. a. - same oględziny.  

  Kontroler, w ramach prowadzonych 

czynności, może żądać udzielenia mu ust-

nych lub pisemnych wyjaśnień od pracow-

nika lub nawet byłego pracownika. Wyja-

śnienia te powinny zostać złożone w ter-

minie określonym przez kontrolera w żą-

daniu. Gdyby jednak wyjaśnienia te miały 

dotyczyć faktów lub okoliczności, których 

ujawnienie mogłoby narazić osobę we-

zwaną do ich udzielenia lub jej bliską 

(małżonka lub osobę pozostającą z nią 

faktycznie w wspólnym pożyciu, krewnego 

lub powinowatego do drugiego stopnia 

albo osobę związaną z nią z tytułu przy-

sposobienia, opieki lub kurateli
14

) na od-

                                                           
14

 Katalog osób bliskich w rozumieniu przepisów 

ustawy o kontroli w administracji rządowej zamie-

ścił ustawodawca w treści art. 19, regulującym 

instytucję wyłączenia kontrolera. W omawianym 

przepisie art. 29, dotyczącym odmowy udzielenia 

wyjaśnień, znajduje się natomiast odesłanie do art. 

19 ust. 2, w celu odpowiedniego stosowania usta-

wowej definicji osoby bliskiej kontrolera do osoby 

bliskiej pracownika lub byłego pracownika jed-

nostki kontrolowanej, wezwanego do złożenia wy-

jaśnień. 
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powiedzialność karną bądź majątkową, 

osoba taka ma prawo odmówić złożenia 

żądanych wyjaśnień.  

  Zgodnie z art. 30 u. k. a. rz., każdy 

ma prawo złożyć oświadczenie dotyczące 

zakresu kontroli, natomiast kontroler, jeże-

li tylko oświadczenie rzeczywiście ma 

związek z zakresem kontroli, nie ma prawa 

odmówić przyjęcia takiego oświadczenia. 

Podobnie jak w uchylonym przepisie usta-

wy o sporcie, oględziny przeprowadza się 

w obecności pracownika jednostki kontro-

lowanej, a z ich przebiegu oraz - czego już 

ustawa o sporcie nie przewidywała -  

z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświad-

czeń sporządzić należy protokół. Protokół 

ten musi zawierać oznaczenie czynności 

oraz czasu i miejsca jej przeprowadzenia, 

opis przebiegu czynności lub treść wyja-

śnień lub oświadczeń, imię, nazwisko  

i stanowisko służbowe osób uczestniczą-

cych w oględzinach, a więc kontrolera  

i przedstawiciela polskiego związku spor-

towego, a także ich podpisy. Z pozostałych 

czynności, które mogą mieć istotne zna-

czenie dla ustaleń kontroli, sporządza się 

notatkę służbową podpisaną przez kontro-

lera.  

  Jeżeli w toku kontroli zajdzie po-

trzeba przeprowadzenia specjalistycznych 

badań lub zbadania określonych zagadnień 

wymagających szczególnych umiejętności 

lub wiedzy specjalistycznej, minister spor-

tu i turystki może, z urzędu lub na wniosek 

kontrolera, powołać biegłego, z którym 

zawiera umowę, określającą przedmiot 

opinii, termin jej wydania, zakres koniecz-

nych badań oraz należne biegłemu wyna-

grodzenie. Gdyby zaś czynności niezbędne 

do wydania opinii wymagały podjęcia ich 

na terenie należącym do polskiego związku 

sportowego, minister powinien wydać bie-

głemu odpowiednie upoważnienie.  

Z oczywistych względów biegły musi za-

chować bezstronność. Dlatego prezesowi 

polskiego związku sportowego przysługuje 

prawo żądania wyłączenia biegłego z przy-

czyn, z jakich można żądać wyłączenia 

kontrolera, a więc w przypadku, gdy istnie-

ją uzasadnione wątpliwości co do jego 

bezstronności.  

  Jak zatem widać, regulacje doty-

czące przeprowadzania czynności kontrol-

nych w toku kontroli polskiego związku 

sportowego, a w szczególności zbierania 

przez osobę kontrolującą materiału dowo-

dowego, na podstawie którego dokonuje 

się ustalenia stanu faktycznego, są o wiele 

bogatsze odkąd wynikają z przepisów  

o kontroli w administracji rządowej. Do-

kładniejsze unormowanie pozwala bowiem 

na przeprowadzenie rzetelniejszej, a co za 

tym idzie skuteczniejszej kontroli, co  

z kolei powinno mieć przełożenie na zgod-

ność z prawem i statutem działań polskie-

go związku sportowego.    
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  Art. 20 ustawy o sporcie regulował 

zakończenie postępowania kontrolnego. 

Zgodnie z nim należało sporządzić proto-

kół kontroli zawierający opis stanu fak-

tycznego stwierdzonego w toku kontroli,  

w tym ustalone nieprawidłowości,  

z uwzględnieniem przyczyn powstania, 

zakresu i skutków tych nieprawidłowości 

oraz osób za nie odpowiedzialnych. Proto-

kół powinien być podpisany przez osobę 

przeprowadzającą kontrolę oraz prezesa 

polskiego związku sportowego lub osobę 

przez niego upoważnioną. Na podstawie 

ust. 3 omawianego artykułu, sporządzić 

należało także wystąpienie pokontrolne 

zawierające ocenę kontrolowanej działal-

ności, a także uwagi i wnioski pokontrolne 

w razie stwierdzenia nieprawidłowości, 

dotyczące ich usunięcia.  

  Wystąpienie pokontrolne przeka-

zywane było prezesowi związku. Wobec 

wystąpienia art. 20 ust. 5. umożliwiał pre-

zesowi zgłoszenie umotywowanych za-

strzeżeń na piśmie w ciągu 14 dni od 

otrzymania wystąpienia. Minister był 

wówczas zobligowany do powołania trzy-

osobowej komisji, która miała za zadanie 

odniesienie się do zastrzeżeń w ciągu 14 

dni od dnia ich otrzymania. Przewodniczą-

cy komisji powinien był zawiadomić nie-

zwłocznie prezesa polskiego związku spor-

towego o przyjęciu lub oddaleniu zastrze-

żeń.  

  W świetle przepisów u. k. a. rz., po 

zakończeniu czynności kontrolnych kon-

troler, może zwrócić się do prezesa związ-

ku o złożenie w wyznaczonym terminie 

dodatkowych pisemnych wyjaśnień doty-

czących zakresu kontroli. Ustalenia doko-

nane w toku kontroli oraz oceny są opisy-

wane w projekcie wystąpienia pokontrol-

nego. Powinien on zawierać nazwę i adres 

związku, imię, nazwisko i stanowisko 

służbowe kontrolera, datę rozpoczęcia  

i zakończenia czynności kontrolnych, za-

kres kontroli, ocenę skontrolowanej dzia-

łalności, ze wskazaniem ustaleń, na któ-

rych ją oparto oraz zakres, przyczyny  

i skutki stwierdzonych nieprawidłowości. 

Projekt jest podpisywany przez kontrolera 

oraz kierownika komórki do spraw kontro-

li. Następnie minister przekazuje projekt 

prezesowi związku wraz z pouczeniem  

o prawie do zgłoszenia umotywowanych 

zastrzeżeń, które podlegają rozpatrzeniu 

przez kierownika komórki do spraw kon-

troli. Uwzględnione zastrzeżenia odpo-

wiednio modyfikują treść wystąpienia po-

kontrolnego, które zostaje podpisane przez 

ministra i przekazane prezesowi związku. 

Od wystąpienia pokontrolnego nie przy-

sługują środki odwoławcze.   

  Jak zatem widać, polskie związki 

sportowe poddane mogą być kontroli ma-

jącej na celu wykrycie ewentualnych dzia-

łań niezgodnych z prawem. Odpowiada to 
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na pewno założeniom państwa prawa. Na-

wet jeśli związek sportowy jest organizacją 

prywatną, to działa na podstawie odpo-

wiednich przepisów. Na pewno jednak 

kontrola powinna być zgodna z prawem 

 i jej przebieg powinien być w pewien spo-

sób przewidywalny dla kontrolowanego, 

aby nie okazało się, że podmiot który ma 

bronić przed naruszeniami, sam dopuszcza 

się takowych.  

 



 

 
 

CXX 

Świadczenia umowy sponsorskiej jako potencjalne źródło  

naruszeń praw własności intelektualnej klubu sportowego 

 

zrastający poziom profesjo-

nalizacji oraz spektakulary-

zacji sportu powoduje 

wzrost potrzeb finansowych podmiotów 

uczestniczących w działalności sportowej- 

federacji, związków, a przede wszystkim 

klubów sportowych. Już od wielu lat jed-

nym z źródeł finansowania klubów są 

świadczenia sponsorskie. Umowa sponso-

ringu, będąca podstawą prawną tych 

świadczeń, jest umową nienazwaną prawa 

handlowego, w której strony zobowiązują 

się do, z zasady ekwiwalentnych, świad-

czeń w celu uzyskania z jednej strony po-

średniej promocji sponsora a z drugiej 

środków finansowych na wsparcie dzia-

łalności sponsorowanego. Oprócz świad-

czeń o charakterze ogólnym, takich jak 

eksponowanie znaków towarowych, firmy 

czy innych oznaczeń podmiotu sponsoru-

jącego, zgodnie przyjmuje się w doktry-

nie, co potwierdza również praktyka, że 

świadczeniem sponsorowanego jest bar-

dzo często udostępnienie sponsorowi praw 

posiadanych przez podmiot działalności 

sportowej
1
. Takie świadczenie ma zazwy-

                                                 
1
 Stecki L., Sponsoring, Toruń 1995, s. 306; Ligner 

- Żeromska J., Łobanowski A. M., Świadczenia czy 

prawa - czyli za co płaci sponsor? [w:] 

http://www.sponsoring.pl/index.php/publikacje/64-

czaj charakter wtórny. Co nie oznacza, że 

jest mniej znaczące. Bardzo często prze-

cież to właśnie możliwość wykorzystania 

praw z zakresu własności intelektualnej  

i przemysłowej posiadanych przez sponso-

rowanego jest dla sponsora głównym ce-

lem wchodzenia w umowę sponsoringu. 

W zakresie marketingu już niejednokrot-

nie udowodniono, że to właśnie dobre 

otoczenie biznesowe jest ważniejsze od 

bezpośredniej reklamy. Podmioty gospo-

darcze starają się być utożsamiane  

z jednostkami godnymi zaufania, obda-

rzonymi powszechnym szacunkiem i do-

brą reputacją. Tu właśnie jest miejsce do 

zagospodarowania przez kluby sportowe, 

które o ile będą dobrze zarządzane, nasta-

wione na współpracę ze środowiskiem 

kibiców oraz społecznościami lokalnymi  

i będą odnosić znaczące sukcesy na arenie 

krajowej i międzynarodowej, będą mogły 

wykorzystać swój potencjał w zakresie 

popularności i ,,posiadanych” wartości 

niematerialnych – potencjał do bycia 

atrakcyjnym dla sponsorów. Dla sponso-

rów bowiem grupy sympatyków klubów 

są potencjalnymi klientami. Zamieszcze-

                                                                      
zagadnienia-prawne-sponsoringu-czi [dostęp: 2.09. 

2017 r.]. 

W 
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nie choćby znaków towarowych sponso-

rowanego klubu sportowego na towarach 

czy podkreślanie statusu sponsorowania 

takiego klubu, z pewnością będą przycią-

gać kibiców - klientów. W tej przestrzeni 

jednak warto zwrócić uwagę na potencjal-

ne naruszenia, jakich mogą dopuścić się 

sponsorzy oraz możliwości ochrony klu-

bów a także pociągania do odpowiedzial-

ności naruszycieli praw. 

  Po pierwsze często spotykane są 

transakcje w zakresie udzielania zgody na 

wykorzystanie praw osobistych, którymi 

dysponuje klub sportowy. Kodeks cywil-

ny
2
 w art. 23 zawiera przykładowy katalog 

dóbr osobistych osoby fizycznej podlega-

jących ochronie. Ochrona w zakresie praw 

osobistych, na podstawie art. 43 k. c., 

przysługuje także osobom prawnym, któ-

rymi są przecież kluby sportowe. Można 

więc mówić o ochronie takich praw osobi-

stych klubu sportowego, jak renoma, wize-

runek biznesowy, firma, tajemnica kore-

spondencji, kontakty z agentami sportow-

ców, udostępnione klubowi prawa do wi-

zerunku zawodników itp
3
. Przy ewentual-

nym zagrożeniu tych dóbr klub, na pod-

stawie art. 448 k. c., może domagać się 

zaniechania naruszeń. W przypadku naru-

szenia dóbr wchodziłoby w grę żądanie 

                                                 
2
 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
3
 Stecki L., op. cit., s.363. 

zaniechania, usunięcia skutków naruszenia 

oraz zadośćuczynienia pieniężnego bądź 

zapłaty określonej kwoty pieniężnej na cel 

społeczny. Bez większych trudności można 

wyobrazić sobie naruszenie przez sponsora 

udzielonego upoważnienia do wykorzy-

stywania nazwy czy renomy klubu. Choć-

by nadużycie poprzez zamieszczenie na-

zwy na towarach, które mogłyby w jakiś 

sposób skompromitować klub, np. towary 

nie przystające do zdrowotnych właściwo-

ści sportu. Oczywiście w tym przypadku 

należy również kierować się także ustale-

niami umownymi stron i zasadą volenti 

non fit iniuria.  

  Wzmocnieniem pozycji prawnej 

klubu sportowego prowadzącego działal-

ność gospodarczą są w tym przypadku 

przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4
. 

Chronią one oznaczenie przedsiębiorstwa, 

czyli wszelkie symbole służące wyróżnia-

niu przedsiębiorstwa w prowadzonej dzia-

łalności gospodarczej. Można tutaj więc 

wskazać na bezprawne wykorzystanie fir-

my klubu sportowego czy innej niezareje-

strowanej w Urzędzie Patentowym nazwy 

dotyczącej klubu, które będzie podlegać 

odpowiedzialności cywilnej, w myśl art. 18 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji. Przez bezprawne używanie należy 

                                                 
4
 Dz. U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 z późn. zm. 
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rozumieć używanie, o którym stanowi art. 

5 ustawy, a więc wprowadzające klientów 

w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa. 

Możliwymi roszczeniami w razie zagroże-

nia lub naruszenia interesu przedsiębiorcy 

są żądania: zaniechania działań, usunięcia 

skutków działań, złożenia oświadczenia  

w sprawie, naprawienia szkody na zasa-

dach ogólnych, wydania uzyskanych ko-

rzyści, zasądzenia kwoty pieniężnej na cel 

społeczny - gdy czyn naruszyciela był za-

winiony oraz zniszczenia/zaliczenia na 

poczet odszkodowania wyrobów związa-

nych z czynem nieuczciwej konkurencji. 

  Działania marketingowe, które  

T. Grzeszak nazywa transferem renomy
5
, 

mogą dotyczyć wykorzystania posiadanych 

przez klub praw do wizerunku zawodni-

ków. Jest to sfera tzw. personality mer-

chandising. Prawo do wizerunku już od 

wielu lat w orzecznictwie i doktrynie jest 

uznawane za bezwzględne prawo osobiste 

sportowca. Podlega ono jednak stopniowej 

komercjalizacji, na wzór amerykańskiego 

right to publicity
6
. Zagadnienie to jest tyl-

ko częściowo uregulowane w ustawie KC 

(ochrona praw osobistych) oraz w ustawie 

                                                 
5
 Grzeszak T., Gwiazda na okładce [w:] Glosa. 

Przegląd Prawa Gospodarczego, nr 1/2005. 
6
 SN przedstawił sui generis definicję tej instytucji 

w wyroku o sygnaturze I CSK 160/09: ,,prawo do 

komercyjnego wykorzystania oznaczeń identyfiku-

jących osoby powszechnie znane, będące prawem 

majątkowym zbywalnym i dziedzicznym”. 

z 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych
7
. Na podstawie 

odrębnych umów z samymi zawodnikami 

kluby sportowe uzyskują zgodę na korzy-

stanie do swych celów z wizerunków spor-

towców. Taka zgoda nie jest wymagana 

tylko w przypadku otrzymania umówionej 

zapłaty za pozowanie. Nic nie szkodzi 

więc na przeszkodzie, by przekazać 

uprawnienie w części na rzecz sponsora. 

Tutaj pojawia się jednak wiele problemów 

natury praktycznej. Po pierwsze zawodnicy 

mają prawo do udostępnienia swego wize-

runku także innym podmiotom - mogą się 

więc pojawiać problemy związane z nakła-

daniem się uprawnień wielu różnych pod-

miotów. Zawodnik może odmówić sponso-

rowi klubu udostępnienia swego wizerun-

ku, aby np. uniknąć odpowiedzialności 

kontraktowej wobec innego partnera 

umownego za złamanie zakazu konkuren-

cji. Odpowiedzialność kontraktowa za 

niewykonanie świadczenia może wówczas 

dotyczyć samego sponsorowanego klubu 

sportowego. Może się pojawić problem 

cofnięcia udzielonej wcześniej klubowi 

przez zawodnika zgody. Sporna jest także 

możliwość udzielenia generalnej zgody na 

wykorzystanie wizerunku we wszystkich 

sytuacjach. Kwestii udzielenia praw do 

wizerunku sportowca sponsorowi dotyczy-

                                                 
7
 Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.. 
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ło orzeczenie SN w sprawie sporu między 

Maciejem Żurawskim a Telekomunikacją 

Polską S.A
8
. Sprawa dotyczyła co prawda 

dysponowania przez polski związek spor-

towy prawem do wizerunku zawodnika 

kadry narodowej w stroju reprezentacji 

narodowej, a więc zagadnienia unormowa-

nego w akcie prawa powszechnie obowią-

zującego
9
. Pewne wnioski wyciągnięte 

przez SN mogą jednak dotyczyć sytuacji, 

gdy to zawodnik godzi się umownie na 

wykorzystanie swego wizerunku przez 

klub do celów gospodarczych, w tym jako 

przedmiot świadczenia umowy sponsorin-

gu. Przede wszystkim SN poruszył temat 

wyrażenia zgody na pozowanie do zdjęć. 

Taka zgoda jest wyrażona w sposób doro-

zumiany, gdy zawodnik został w sposób 

szczegółowy poinformowany o celu sesji 

zdjęciowej i wziął w niej udział dobrowol-

nie. W takiej sytuacji brak zgody również 

w stosunkach umownych wydaje się byłby 

niemożliwy do udowodnienia ex post. 

Oczywiście inaczej byłoby, gdyby strony 

umownie zastrzegły formę szczególną wy-

rażenia zgody. SN podkreślił jednak, że 

udzielenie przez zawodnika zgody na udo-

stępnienie wizerunku tylko w warunkach 

normatywnych z ustawy o sporcie kwalifi-

                                                 
8
 Wyrok SN z 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I CSK 

160/09. 
9
 Art. 33 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie 

kwalifikowanym - uchylona. 

kowanym powoduje powstanie prawa 

podmiotowego po stronie polskiego 

związku sportowego. W innych przypad-

kach, a więc także w przypadku umowy, 

mamy do czynienia jedynie z uchyleniem 

bezprawności. Zastosowanie znajdzie więc 

wówczas w pełni regulacja art. 23 i 24 k. c. 

oraz art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych
10

. Ustawowe odesłanie pozwala na 

uruchomienie ochrony przewidzianej w art. 

78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych. Pytanie, kto może uru-

chomić wskazaną procedurę? Art. 78 ust. 1 

w zw. z art. 83 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych stanowi tylko  

o osobie uprawnionej
11

. Wydaje się, że 

uprawnionym jest sportowiec, którego wi-

zerunek jest wykorzystywany, ale czy  

w sytuacji naruszeń po stronie sponsora 

podmiotu działalności sportowej może nim 

być również klub sportowy, ewentualnie 

czy będziemy mogli uznać, że taki klub 

sportowy ma w sprawie interes prawny  

i może przystąpić do sprawy, na podstawie 

art. 78 k. p. c.
12

, jako interwenient ubocz-

                                                 
10

 Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz.83 z późn. zm. 
11

 Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017 [dostęp: 

LEGALIS, 2.09.2017 r.]. 
12

 Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępo-

wania cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 43, poz. 296  

z późn. zm.). 
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ny? Kwestia ta pozostaje do dalszych roz-

ważań. 

  Rzadko poruszanym w doktrynie 

jest zagadnienie możliwości naruszenia 

praw własności przemysłowej klubu spor-

towego przez sponsora. Podmiot sponsoru-

jący uzyskując prawo do prowadzenia ak-

cji promocyjnych z wykorzystaniem ozna-

czeń sponsorowanego, posługiwaniem się 

określeniem sponsora głównego czy tytu-

larnego jakiegoś klubu czy zamieszczania 

tych oznaczeń na produktach, stronie in-

ternetowej, dokumentach musi mieć świa-

domość, że korzysta z udzielonej implicite 

w umowie sponsoringowej licencji na znak 

towarowy. Jest to zagadnienie wręcz pod-

stawowe dla tzw. sponsoringu emblema-

towego
13

. Ochrona znaków towarowych 

uregulowana została w ustawie Prawo wła-

sności przemysłowej
14, 15

 (znaki zareje-

strowane) oraz wspomnianej wcześniej 

ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji(znaki niezarejestrowane). Narusze-

nie uprawnień sponsorowanego klubu mo-

że powodować uruchomienie ochrony ure-

gulowanej w tych aktach oraz w Rozpo-

rządzeniu Rady (WE) 40/94 z 20 grudnia 

1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 

                                                 
13

 Stecki L., op. cit., s. 306. 
14

 Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508 z późn. zm.  
15

 Dalej jako: p. w. p. 

towarowego
16

. Najpełniejsza ochrona do-

tyczy znaków zarejestrowanych, w przy-

padku znaków niezarejestrowanych mogą 

się pojawić problemy dowodowe. W dok-

trynie wskazuje się, że umowę sponsoringu 

należy jednoznacznie odróżnić od umowy 

licencyjnej, jednak w zakresie świadczeń 

będących de facto postanowieniami  

o udzieleniu licencji wskazane jest odwo-

łanie się do przepisów ustawowych doty-

czącej tej materii
17

. Zgodnie z art. 163  

p. w. p. uprawniony z tytułu prawa 

ochronnego na znak towarowy może 

udzielić upoważnienia innemu podmiotowi 

do korzystania z tego znaku dla oznaczania 

konkretnych towarów. Udzielenie licencji 

może nastąpić wyłącznie w drodze pisem-

nej pod rygorem nieważności. Jeśli licen-

cja jest wpisana do rejestru, to licencjo-

biorca może dochodzić roszczeń z tytułu 

prawa ochronnego na równi z licencjodaw-

cą. Do ewentualnych roszczeń klubu spor-

towego - licencjodawcy zastosowanie 

znajdzie art. 296 ust. 4 p. w. p. Jest to 

przepis będący implementacją dyrektywy 

PE i Rady 2008/95/WE z 22 października 

2008 r., mającej na celu zbliżenie ustawo-

dawstw państw członkowskich odnoszą-

                                                 
16

 W wersji zmienionej Rozporządzeniem PE  

i Rady 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. Pierwotna 

lokalizacja: Dz. Urz. z 1994r.  nr L 11. 
17

 Stecki L., op. cit., s. 238. 
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cych się do znaków towarowych
18

. Klub 

sportowy-licencjodawca będzie mógł się 

powołać na ochronę przewidzianą  

w p. w. p., jeśli sponsor - licencjobiorca 

naruszy postanowienia umowy licencyjnej 

dotyczące: 

1) okresu i terenu jej obowiązywania; 

2) postaci znaku będącego przedmio-

tem licencji; 

3) wskazania towarów, dla których 

znak może być używany; 

4) jakości towarów; 

5) jeśli sponsor-licencjobiorca prze-

kroczy upoważnienie do udzielenia 

sublicencji. 

Wskazuje się w doktrynie, że ta regulacja 

nie jest wyczerpującym wskazaniem naru-

szeń, które pozwalają na uruchomienie 

ochrony licencjodawcy. Przekroczenie 

zakresu upoważnienia przez licencjobiorcę 

może być podstawą nie tylko odpowie-

dzialności ex contractu, ale i ex delicto
19

. 

Wszystko będzie zależeć tutaj także od 

rodzaju udzielonej licencji. Inaczej bo-

wiem ocenimy zakres uprawnień sponsora-

licencjobiorcy przy licencji pełnej a inaczej 

przy ograniczonej
20

. W razie zaistnienia 

                                                 
18

 Dz. Urz. UE z 2008 r. L 299/25. 
19

 Szczepanowska - Kozłowska K., Umowy licen-

cyjne w prawie własności przemysłowej, Warszawa 

2012, s. 285. 
20

 Promińska U. (red.), Prawo własności przemy-

słowej, s.105: Licencja pełna - gdy w umowie nie 

przewidziano ograniczeń w korzystaniu z prawa 

przesłanek naruszenia praw licencjodawcy 

z art. 296 ust. 4 p. w. p., klub sportowy 

będzie dysponował prawem żądania zanie-

chania naruszenia i wydania bezpodstaw-

nie uzyskanych korzyści oraz podania do 

publicznej wiadomości części lub całości 

orzeczenia bądź informacji o orzeczeniu. 

W razie natomiast zawinionego naruszenia 

będzie mógł także domagać się naprawie-

nia wyrządzonej szkody na zasadach ogól-

nych lub poprzez zapłatę sumy odpowiada-

jącej opłacie licencyjnej. Specyficzne dla 

licencji na używanie znaku towarowego 

jest to, że obydwie strony są zobowiązane 

dbać o jakość wytwarzanych dóbr, a kon-

kretnie o to, by oznaczenie pełniło funkcję 

odróżniającą towary jednego przedsiębior-

cy od takich samych czy podobnych towa-

rów należących do drugiego przedsiębior-

cy
21

. W tym zakresie widać kolejną zasad-

niczą cechę umowy sponsoringu - zasadę 

lojalności partnerów. Tylko współpraca 

stron może doprowadzić do wspólnych 

zysków i eliminowania nieporozumień. 

Zaniechanie dbania o jakość znaku towa-

rowego po stronie sponsora-licencjobiorcy 

może spowodować wygaśnięcie prawa 

                                                                       
własności przemysłowej; licencja ograniczona- gdy 

w umowie zawarto ograniczenia terytorialne, cza-

sowe, dotyczące sposobu korzystania z prawa wła-

sności przemysłowej. 
21

 Załucki M., Europejskie prawo znaków towaro-

wych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2009, 

s. 90. 
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ochronnego na znak towarowy klubu. Tym 

samym weszłaby w grę odpowiedzialność 

odszkodowawcza wobec klubu sportowe-

go. 

  Wiele polskich klubów sportowych 

decyduje się na wystąpienie o ochronę 

swych znaków towarowych na szerszym 

obszarze, tj. obszarze całej UE. Przyznanie 

prawa ochronnego na europejski znak 

wspólnotowy jest niejednokrotnie bardziej 

opłacalne dla podmiotów, które działają  

w sferze międzynarodowej. W tym przy-

padku również jest możliwe udzielenie 

licencji upoważniającej np. sponsora licen-

cjobiorcę do korzystania ze znaku towaro-

wego. Regulacje zawarte w Rozporządze-

niu UE 40/94 (art. 22) są zaczerpnięte bez-

pośrednio z Dyrektywy 2008/95/WE,  

a ochrona jest zapewniana przez wyspecja-

lizowane sądy. W Polsce takim sądem jest 

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych 

i Znaków Przemysłowych w Warszawie.  

  To właśnie w tym sądzie doszło 

niedawno do wydania orzeczenia dotyczą-

cego świadczeń stron umowy sponsoringu 

w kontekście praw ochronnych na znaki 

towarowe o sygnaturze XXII GWo 

25/16
22

. W sprawie o udzielenie zabezpie-

czenia jednym z wątków było naruszenie 

stosunku lojalności stron poprzez zawarcie 

                                                 
22

 http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/ 

154505000006627_XXII_GWo_000025_2016_Uz

_2016-02-29_001 [dostęp: 4.09.2017r.]. 

przez klub sportowy Falubaz Zielona Góra 

umowy sponsorskiej z konkurentem pier-

wotnego sponsora(dwa kantory interneto-

we) po którym to zdarzeniu nastąpiło ze-

rwanie umowy sponsorskiej z uprawnio-

nym. Sąd wyjaśnił, na czym polega funk-

cja wspólnotowego znaku towarowego, 

wskazując, że: ,,Prawo wyłączne przyzna-

wane jest, aby umożliwić właścicielowi 

znaku towarowego ochronę jego szczegól-

nych interesów, zadbanie o to, aby znak 

ten mógł pełnić właściwe sobie funkcje: 

wskazywania konsumentom pochodzenia 

towaru / usługi, jakościową, reklamową, 

komunikacyjną i inwestycyjną. Wykony-

wanie tego prawa jest zastrzeżone dla 

przypadków, w których używanie przez 

osoby trzecie określonego oznaczenia ne-

gatywnie wpływa lub może wpływać na 

którąkolwiek z tych funkcji”. Sąd ocenił, 

że uprawniona spółka nie udowodniła, że 

utworzony logotyp zielonogórskiego klubu 

sportowego, powstały przez połączenie 2 

istniejących wcześniej logotypów, celowo 

powstał, żeby upodobnić się do oznaczenia 

uprawnionej, zawierającego symbol euro  

i dolara, naruszając jej prawa ochronne do 

wspólnotowego znaku towarowego. Ozna-

czenie nie jest używane przez zobowiązaną 

w roli znaku towarowego a jest jedynie 

oznaczeniem wykorzystywanym przez 

klub sportowy. Spółka Cinkciarz.pl ma  



Świadczenia umowy sponsorskiej jako potencjalne źródło  

naruszeń praw własności intelektualnej klubu sportowego 

 

 

 
 

CXXVII 

w zarejestrowanym znaku towarowym  

3 elementy opisowe. Jak stwierdził Sąd:  

,,Z rejestracji nie wynika w żadnym razie 

wyłączność używania przez uprawnioną 

każdego z tych elementów z osobna  

w związku ze świadczeniem usług na ryn-

ku wymiany walut online. Dokonując 

zgłoszenia takiego znaku uprawniona  

z pewnością zdawała sobie sprawę, że bę-

dzie musiała tolerować używanie przez 

innych uczestników rynku takich samych 

lub podobnych do nich opisowych ozna-

czeń”. W myśl twierdzeń Sądu ,,przed-

stawienie dowodu na okoliczność, że uży-

wanie znaku późniejszego działa lub może 

działać na szkodę charakteru odróżniające-

go wcześniejszego znaku towarowego, 

wymaga wykazania zmiany rynkowego 

zachowania przeciętnego konsumenta to-

warów lub usług, dla których wcześniejszy 

znak jest zarejestrowany, będącej konse-

kwencją używania znaku późniejszego lub 

dużego prawdopodobieństwa, że taka 

zmiana nastąpi w przyszłości”. Odnosząc 

się do renomy znaku, Sąd stwierdził, że nie 

można jej wykazać poprzez stwierdzenie, 

że element słowny jest powszechnie znany, 

tym bardziej, że w logotypie klubu nie ma 

oznaczenia dystynktywnego dla uprawnio-

nej spółki Cinkciarz.pl. Oznaczenia są tak 

odmienne, że nie ma ryzyka wprowadzenia 

w błąd konsumentów, nie zachodzi więc 

czyn nieuczciwej konkurencji. Sąd sugeru-

je jednak, że w całej sprawie mogło dojść 

do naruszeń kontraktowych pierwotnej 

umowy sponsorskiej i warto prześledzić 

wykonanie przez klub sportowy swych 

zobowiązań. Można zadać pytanie, czy 

połączenie znaku towarowego znanego 

klubu sportowego ze znakami towarowymi 

każdego ze swych sponsorów, zwłaszcza 

będących konkurentami w branży, z osob-

na mogłoby być uznane za naruszenie 

praw własności przemysłowej. Dlatego 

właśnie również dobór podmiotu sponsora 

jest bardzo ważny. 

  Kolejnym zagadnieniem jest prze-

kazanie praw bądź udzielenie licencji do 

nazwy prowadzonego przez klub sportowy 

przedsięwzięcia, np. zawodów sportowych. 

W tym zakresie mogą się pojawiać także 

spory pomiędzy sponsorem przedsięwzię-

cia a spółką zarządzającą rozgrywkami na 

szczeblu centralnym a nawet sponsorem 

rozgrywek, w które jednak może być za-

mieszany klub sportowy. Obroną dla klubu 

są z pewnością przepisy ustawy o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ko-

deksu cywilnego. Bardzo popularnym ro-

dzajem sponsoringu staje się tzw. naming 

rights, udzielenie praw do nazwy obiektu. 

Jako że klub sportowy może być właścicie-

lem np. stadionu, prawdopodobne jest uak-

tywnienie roszczeń odpowiedzialności 
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cywilnej. Pozostaje jeszcze kwestia ewen-

tualnego naruszenia praw własności inte-

lektualnej klubu w takiej umowie, często 

określanej mianem umowy sponsoringu 

tytularnego obiektu sportowego. Jakie zda-

rzenia mogą zostać uznane za naruszenie 

praw klubu do nazwy obiektu sportowego? 

Przede wszystkim wejdzie w grę zamiesz-

czenie nazwy obiektu z załączoną częścią 

własnej nazwy przez podmiot, który nie 

jest sponsorem. Taka sytuacja jest możliwa 

zwłaszcza w przypadku zmiany sponsora 

tytularnego obiektu, np. zmiana sponsora 

tytularnego przez spółkę zarządzającą Sta-

dionem w Gdańsku - Letnicy z PGE na 

ENERGA
23

. Gdyby po zmianie sponsora 

dawny sponsor lub inne podmioty, zwłasz-

cza mass-media posługiwały się nadal 

dawną nazwą, to weszłaby w grę ochrona 

znaków towarowych w postaci słownej lub 

ewentualnie słownograficznej przewidzia-

na w ustawie Prawo własności przemysło-

wej. Oczywiście taka sytuacja byłaby moż-

liwa wyłącznie po zarejestrowaniu znaku 

lub w okresie ochronnym po zgłoszeniu. 

Gdyby nazwa obiektu nie była zarejestro-

wana, pozostają przepisy ustawy o zwal-

czaniu nieuczciwej konkurencji. 

  Pozostaje jeszcze zagadnienie doty-

czące praw do transmisji zawodów spor-

                                                 
23

 http://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdanski-stadion 

-juz-nie-jest-pge-arena,582198.html [dostęp: 2.09. 

2017r.]. 

towych. Czy klub sportowy może w ra-

mach świadczenia umowy sponsorskiej 

zaoferować udostępnienie praw do trans-

misji sportowych i czy ewentualne spory 

powstałyby wówczas na bazie praw wła-

sności intelektualnej? Jest to mało realne, 

ponieważ w zakresie zbywania praw 

transmisyjnych występuje koncentracja 

uprawnień w rękach odrębnych podmiotów 

usankcjonowana często przepisami statu-

towymi czy regulaminowymi związków 

sportowych
24

. W każdym przypadku będą 

jednak wchodziły w grę przepisy dotyczą-

ce ochrony konkurencji. Natomiast co do 

drugiego pytania, panuje w doktrynie 

zgodność, że widowisko sportowe nie jest 

utworem w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a tym 

samym nie może podlegać ochronie prawa 

własności intelektualnej. Pojawiają się 

jednak coraz śmielej głosy, że takimi utwo-

rami mogą zostać uznane poszczególne 

elementy widowiska, np. relacja werbalna 

komentatorów, oświetlenie, nagłośnienie, 

ujęcia kamery itd
25

. Klub sportowy mógłby 

                                                 
24

 Np. art. 14 § 1 Statutu PZPN: cały akt: 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_conten

t/635/47-Statut%20Polskiego%20Zwi%C4%85zku 

%20Pi%C5%82ki%20No%C5%BCnej.pdf [dostęp: 

4.09.2017r.]. 
25

 Gęsicka D., Widowisko sportowe a prawo wła-

sności intelektualnej. Wybrane problemy [w:]  

E. Kabza, K. Krupa - Lipińska (red.), Polskie pra-

wo cywilne wobec wyzwań współczesności, s. 263. 
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więc potencjalnie domagać się prawnoau-

torskiej ochrony tych elementów. 

  Naruszenie uprawnień klubu spor-

towego jako podmiotu sponsorowanego 

może być rezultatem działań osób trzecich, 

ale najczęściej jest wynikiem działań spon-

sora. Niejednokrotnie to właśnie sponsor 

narusza prawa własności intelektualnej 

klubu sportowego poprzez niewykonanie 

lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania. 

Zdarza się, jednak że zachowanie sponsora 

przyjmuje postać czynu niedozwolonego
26

. 

Prawidłowe sformułowanie umowy spon-

sorskiej, w zakresie ochrony własności 

intelektualnej klubu sportowego niweluje 

ewentualne spory i jest gwarantem uzyska-

nia odszkodowań. Choć w pracy zaryso-

wane zostały możliwe przypadki naruszeń 

własności niematerialnej klubu sportowego 

w sponsoringu, to niewątpliwie większość 

umów tego rodzaju będzie wolna od nega-

tywnych działań stron. Umowa sponsorin-

gu musi się bowiem opierać na lojalności  

i wzajemnym zaufaniu partnerów. Kluby 

sportowe posiadają ogromny potencjał  

w zakresie praw własności intelektualnej, 

warto więc by wykorzystały go także  

w sponsoringu, udzielając praw do swych 

nazw i znaków towarowych oraz udostęp-

niając wizerunki swych zawodników spon-

sorom, wzbogacając w ten sposób swą 

                                                 
26

 Stecki L., op. cit., s. 364. 

atrakcyjność inwestycyjną i uzyskując 

większe finansowanie. 
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Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych  

a dochody z usług związanych ze sportem 

 

odatek dochodowy od osób fi-

zycznych (PIT; od ang. personal 

income tax) należy do najpopu-

larniejszych podatków występujących  

w praktyce, a u jego podstaw leży założe-

nie o powszechności opodatkowania. Sa-

ma idea podatku dochodowego wysunięta 

została już w połowie XVI w. przez An-

drzeja Frycza Modrzewskiego
1
, który  

w ramach projektu reformy skarbowej, 

zarysowanego w traktacie O naprawie 

Rzeczypospolitej z 1551 r., postulował 

wprowadzenie 5 - procentowego podatku 

obciążającego dochody wszystkich oby-

wateli z wyjątkiem chłopów. Przyjmuje 

się jednak, że pierwowzór podatku docho-

dowego w formie zbliżonej do tej, w jakiej 

funkcjonuje on współcześnie, stanowi 

podatek wprowadzony w 1798 r. w Anglii 

na potrzeby finansowania wojny z Napo-

leonem
2
. Wprawdzie - ze względów natu-

ry moralnej - zrezygnowano wkrótce  

z jego pobierania, niemniej w latach 40. 

XIX w. powrócił on do łask, upowszech-

niając się do tego stopnia, że sukcesywnie 

stawał się jedną z podstawowych kon-

                                                           
1
 Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 

1992, s. 29. 
2
 Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2004, 

s. 333. 

strukcji wszystkich systemów podatko-

wych
3
. Na przestrzeni kolejnych dziesię-

cioleci modele podatku dochodowego 

wciąż ewoluowały, a doktryna wypraco-

wywała coraz to nowe koncepcje, jak 

choćby podziały podatków dochodowych 

na dwa zasadnicze rodzaje: analityczny  

i syntetyczny
4
 czy też  - w ujęciu histo-

rycznym - na typy: romański, germański  

i brytyjski
5
.  

  Na wstępie warto zauważyć więc, 

że podatek dochodowy - mimo swojej 

stosunkowo niedługiej historii - przecho-

dzi bardzo dynamiczny rozwój. Potwier-

dzenia tej tezy nietrudno doszukać się 

także na gruncie polskiego ustawodaw-

stwa podatkowego. Od momentu wejścia 

w życie pierwszego aktu normatywnego 

odnoszącego się do kwestii podatku do-

chodowego, tj. ustawy z 16 lipca 1920 r.  

o państwowym podatku dochodowym  

i podatku majątkowym
6
, polski legislator 

uchwalił cały szereg aktów prawnych re-

gulujących tę właśnie materię. Znamien-

                                                           
3
 Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podat-

kowego, Toruń 1998, s. 31 - 32. 
4
 Kulicki J., Podatek dochodowy od osób fizycz-

nych, Warszawa 2003, s. 28. 
5
 Mastalski R., Prawo podatkowe II. Część szcze-

gółowa, Warszawa 1998, s. 37. 
6
 Kulicki J., op. cit., s. 41. 

P 
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nym jest fakt, że wiele z nich było wielo-

krotnie zmienianych. Na ten przykład, 

obowiązującą aktualnie ustawę z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (dalej jako: u. p. d. o. f.) tylko 

w latach 2000 - 2010 nowelizowano aż 133 

razy
7
. Co więcej, wraz z wprowadzaniem 

kolejnych regulacji zmieniały się niekiedy 

zasadnicze zręby systemu podatku docho-

dowego. W obecnym stanie prawnym na 

strukturę samego tylko podatku dochodo-

wego od osób fizycznych składają się aż 

cztery akty normatywne rangi ustawowej. 

Zdaniem przedstawicieli doktryny jest to 

równoznaczne z funkcjonowaniem w jego 

ramach czterech de facto różnych rodzajów 

tego podatku
8,9,10

. Godnym uwagi jest nie-

                                                           
7
 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/385174, 

podatnicy_sie_myla_bo_nie_ma_jednolitej_ustaw 

y.html [dostęp: 30.08.2017 r.]. 
8
 Są to: podatek rolny (v. ustawa z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym – Dz. U. z 1984 r. nr 52, 

poz. 268 z późn. zm.), podatek leśny (v. ustawa  

o podatku leśnym – Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 

1682 z późn. zm.), podatek pobierany na podstawie 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. 

zm.) oraz podatek pobierany na podstawie ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.). 
9
 Opisując system opodatkowania dochodów osób 

fizycznych, uwzględnić należy ponadto obowiąz-

kowe składki na ubezpieczenia społeczne (v. usta-

wa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-

pieczeń - Dz. U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.)  

i zdrowotne (v. ustawa z dnia 6 lutego 1997 r.  

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Dz. 

U. nr 28, poz. 163 z późn. zm.). 
10

 Kulicki J., op. cit., s. 61. 

wątpliwie rozwiązanie, które de lege lata 

reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r.  

o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (dalej jako: u. z. p. d. 

f.)
11,

 
12

. Z aktem tym, pełniącym funkcję 

legis specialis w stosunku do wspomnianej 

już ustawy p. d. o. f. z 26 lipca 1991 r., 

wiąże się tytułowe zagadnienie uproszczo-

nych form opodatkowania tymże podat-

kiem, które uznać można za jeden ze swe-

go rodzaju kierunków jego dynamicznego 

rozwoju.    

  Jako że ogólne zasady opodatko-

wania określone reżimem u. p. d. o. f., co 

oczywiste, znajdują zastosowanie do do-

chodów osiąganych z tytułu uprawiania 

sportu oraz działalności gospodarczej ze 

sportem związanej, o czym mowa była  

w jednym z wcześniejszych artykułów
13

 

bieżącego wydania Legis sportivae, warto 

zastanowić się, czy do dochodów uzyski-

wanych z tytułu usług związanych ze spor-

tem stosować można również przepisy 

ustawy z. p. d. f. Warto przyjrzeć się wo-

bec tego wybranym problemom dotyczą-

cym tejże materii, jednak w pierwszej ko-

                                                           
11

 Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn zm.  
12

 Wcześniej formy opodatkowania zryczałtowa-

nym podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

regulowane były rozporządzeniami Ministra Finan-

sów. 
13

 Wszołek R., Regulacje prawne dotyczące opo-

datkowania polskich piłkarzy, „Lex sportiva”, nr 

II/2017, Toruń 2017, s. 13 - 23. 
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lejności dokonać należy kompleksowego 

przeglądu wyróżnionych na gruncie powo-

łanej ustawy uproszczonych form opodat-

kowania dochodów osób fizycznych .

  U. z. p. d. f. normuje trzy tego typu 

formy. Różnią się one między sobą zakre-

sem podmiotowym, przedmiotowym, jak 

również sposobem dokonywania wymiaru 

należności podatkowych
14

.      

  Już prima facie stwierdzić można 

brak znaczenia dla omawianej problematy-

ki uproszczonej formy opodatkowania, 

jaką stanowi zryczałtowany podatek do-

chodowy od przychodów osób duchow-

nych. Opłacają go - jak sama nazwa wska-

zuje - osoby duchowne osiągające przy-

chody z opłat otrzymywanych w związku  

z pełnionymi funkcjami o charakterze 

duszpasterskim
15

. Na potrzeby niniejszego 

opracowania ograniczyć można się więc 

jedynie do zasygnalizowania istnienia rze-

czonego sposobu opodatkowania. Zdecy-

dowanie większą rolę zdają się potencjal-

nie przynajmniej odgrywać dwie pozostałe 

formy.  

 Pierwszą z nich jest ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych. Wpływy 

z niego stanowią dochód budżetu państwa. 

Zgodnie z art. 6. u. z. p. d. f., prawo do opła-

cania podatku dochodowego w tej postaci 

                                                           
14

 Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo 

podatkowe, Warszawa 2002, s. 506. 
15

 Ibidem, art. 42. 

przysługuje osobom fizycznym wykonują-

cym pozarolniczą działalność gospodarczą, 

także w sytuacji, gdy działalność ta prowa-

dzona jest w formie spółki cywilnej lub 

jawnej osób fizycznych. Opodatkowaniu 

ryczałtem podlegają również otrzymane 

lub pozostawione do dyspozycji podatnika 

w roku kalendarzowym pieniądze i warto-

ści pieniężne oraz wartość otrzymanych 

świadczeń w naturze i innych nieodpłat-

nych świadczeń z tytułu umowy najmu, 

podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze
16

. 

Istotnym wymogiem, jaki ustawodawca 

stawia przed podatnikiem chcącym korzy-

stać z formy ryczałtu od przychodów ewi-

dencjonowanych, jest ponadto warunek 

uzyskania z prowadzonej działalności  

- w roku poprzedzającym rok podatkowy - 

przychodów w wysokości nieprzekraczają-

cej 250 000 euro. Możliwość rozliczania 

się w formie ryczałtu przysługuje także 

osobom fizycznym, które rozpoczynają 

wykonywanie działalności dopiero w roku 

podatkowym i nie korzystają z opodatko-

wania w formie karty podatkowej (wyso-

kość przychodów pozostaje wówczas bez 

znaczenia). Do podatników rozpoczynają-

cych działalność w roku podatkowym, 

                                                           
16

 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. 

zm.), art. 6. ust. 1a. 
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którzy w poprzednim roku podatkowym 

nie prowadzili działalności, opodatkowanie 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowa-

nych stosuje się od dnia uzyskania pierw-

szego przychodu
17

. Kwestię stawek podat-

ku w formie ryczałtu reguluje art. 12.  

u. z. p. d. f., w myśl którego w zależności od 

rodzaju wykonywanej działalności wyno-

szą one odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 

5,5% i 3%. Co istotne, kwotę należną fi-

skusowi oblicza się - w oparciu o daną 

stawkę - nie od dochodu, lecz od przycho-

du całkowitego, bez możliwości pomniej-

szenia go o koszty uzyskania. Podatnicy 

opodatkowani w formie ryczałtu zobowią-

zani są do posiadania i przechowywania 

dowodów zakupu towarów, prowadzenia 

wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, ewidencji 

wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok 

podatkowy, ewidencji przychodów
18

. War-

to nadmienić, że korzystanie z ryczałtu co 

do zasady wyklucza stosowanie ulgi pro-

rodzinnej oraz wspólnego rozliczania  

z małżonkiem, jednak w dalszym ciągu 

możliwe jest korzystanie z innych ulg  

i zwolnień przewidzianych dla osób opo-

datkowanych na zasadach ogólnych, tj. np.  

z pomniejszania kwoty ryczałtu o składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne czy też z odli-

                                                           
17

 Ibidem, art. 7. ust. 1.  
18

 Ibidem, art. 15.  

czenia ulgi internetowej
19

. Jak stanowi art. 

9. ust. 1. u. z. p. d. f., pisemne oświadcze-

nie o wyborze opodatkowania w formie 

ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-

nych na dany rok podatkowy podatnik 

składa właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego nie później niż do 20 stycznia 

roku podatkowego. Osoba fizyczna rozpo-

czynająca dopiero działalność informację 

tę powinna zamieścić we wniosku o wpis 

do CEIDG
20

. Podatnicy zobligowani są do 

samodzielnego obliczania ryczałtu za każ-

dy miesiąc i wpłacania go na rachunek 

urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia 

następnego miesiąca, zaś za miesiąc gru-

dzień - w terminie złożenia zeznania
21

. 

Obowiązkiem korzystających z tej formy 

opodatkowania jest także składanie zeznań 

rocznych - w terminie do 31 stycznia roku 

następnego. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, polegających m. in. na 

nieprowadzeniu ewidencji lub prowadze-

niu jej bez zachowania należytych warun-

ków, zastosowanie znajduje art. 17.  

u. z. p. d. f., zgodnie z którym organ podat-

kowy wartość niezaewidencjonowanego 

przychodu określa w takiej sytuacji we wła-

                                                           
19

 http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/ 

ryczalt;od;przychodow;ewidencjonowanych;kto;mo 

ze;rozli-czac;sie;w;tej;formie,195,0,210371.html 

[dostęp: 30.08.2017 r.]. 
20

 Ibidem.  
21

 Ustawa o zryczałtowanym podatku … (Dz. U.  

z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.), art. 21.  

ust. 1. 
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snym zakresie - przy czym nie wyklucza się 

nawet zastosowania metody szacowania - a na-

stępnie wylicza ryczałt w wysokości pię-

ciokrotności stawek, które znalazły by za-

stosowanie w razie uwzględnienia pomi-

niętych przychodów, jednakże w ust. 2. 

powołanego przepisu zastrzega się, że ry-

czałt ten nie może przekroczyć 75% przy-

chodu. W art. 8. u. z. p. d. f. zawarto nato-

miast szereg wyłączeń podmiotowych, 

które z korzystania z tej formy opodatko-

wania eliminują m. in. osoby fizyczne 

osiągające choćby w części przychody  

z wykonywania innego niż wymieniony  

w ustawie wolnego zawodu, a więc m. in. 

ze świadczenia usług prawniczych. Co 

szczególnie istotne z punktu widzenia tytu-

łowego zagadnienia, opodatkowania  

w formie ryczałtu od przychodów ewiden-

cjonowanych nie stosuje się do podatników 

osiągających w całości lub części przycho-

dy z tytułu świadczenia usług wskazanych 

w załączniku nr 2 do ustawy (art. 8 ust. 1 

pkt 3 lit. e). Pośród nich (poz. 43) wymie-

nia się usługi w zakresie rezerwacji bile-

tów wstępu na imprezy rekreacyjne, roz-

rywkowe i sportowe, a przede wszystkim  

- ujęte w ramach zbiorczej kategorii - usłu-

gi związane ze sportem, rozrywką i rekre-

acją (poz. 56). W celu bliższego ustalenia, 

o jakich usługach mowa w tejże pozycji 

załącznika, sięgnąć należy do działu 93 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
22

. 

Do grupy usług związanych ze sportem 

zaliczone zostały: 

1. usługi związane z działalnością 

obiektów sportowych, 

2. usługi związane z działalnością 

klubów sportowych, 

3. usługi związane z działalnością 

obiektów służących poprawie kon-

dycji fizycznej, 

4. usługi związane z promowaniem 

usług sportowych i rekreacyjnych, 

5. usługi świadczone przez sportow-

ców, 

6. usługi wspomagające działalność 

związaną ze sportem i rekreacją, 

7. pozostałe usługi związane ze spor-

tem i rekreacją. 

  Trzecią z form uproszczonego opo-

datkowania dochodów osób fizycznych, 

przewidzianą na gruncie u. z. p. d. f., jest 

karta podatkowa, z której wpływy stano-

wią dochód budżetu gminy. Kwestię tego, 

komu przysługuje prawo do opłacania po-

datku w tejże formie, reguluje art. 23.  

u. z. p. d. f. Enumeratywnie wymienionych 

zostało w nim kilkanaście grup podmiotów 

wykonujących przede wszystkim działal-

                                                           
22

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 

2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów  

i Usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). 
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ność usługową lub usługowo - wytwórczą, 

spośród których dla każdej określono 

szczegółowe warunki i przedstawiono je  

w odpowiedniej części tabeli, stanowiącej 

załącznik do analizowanej ustawy. Wspo-

mniane podmioty opodatkowaniu w formie 

karty podatkowej podlegać będą jednak 

dopiero po spełnieniu dodatkowych re-

strykcji, które wyliczono w art. 25. Należą 

do nich m. in. warunek nieprowadzenia 

innego rodzaju działalności gospodarczej 

niż jednego z wymienionych w art. 23., 

nieprowadzenia działalności w tym samym 

zakresie, co małżonek czy też niekorzysta-

nia przy prowadzeniu działalności z usług 

innych osób aniżeli zatrudnione przez sie-

bie na podstawie umowy o pracę. Do kwe-

stii obowiązków podatników opodatkowa-

nych w formie karty podatkowej odnosi się 

natomiast art. 24. u. z. p. d. f., z którego wy-

nika, że zwolnieni są oni z obowiązku 

prowadzenia ksiąg, składania zeznań po-

datkowych oraz wpłacania zaliczek na po-

datek dochodowy, jednakże na żądanie 

klienta zobligowani są wydawać rachunki  

i faktury potwierdzające sprzedaż wyrobu, 

towaru lub wykonanie usługi, a także prze-

chowywać ich kopie przez pięć lat, licząc 

od końca roku wystawienia. Art. 35. ust. 1. 

nakłada dodatkowo na podatników obo-

wiązek prowadzenia książek ewidencji 

zatrudnienia. Podatek płacony w formie 

karty podatkowej, pomniejszany o składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne
23

, uiszcza się 

na rachunek urzędu skarbowego bez we-

zwania w terminie do dnia siódmego każ-

dego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś za 

grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia 

roku podatkowego
24

. Jego wysokość jest 

niezależna od uzyskiwanych rezultatów 

działalności gospodarczej i wynika wprost  

ze stawek kwotowych, które zawarte są  

w załączniku do u. z. d. p. f
25

. Wysokość 

owych stawek determinują takie czynniki 

jak rodzaj wykonywanej działalności, 

miejsce jej wykonywania czy też liczba 

zatrudnionych pracowników
26

. W art. 27. 

zastrzega się jednak, że stawki - z uwagi 

m. in. na ukończenie przez podatnika 60. 

roku życia bądź orzeczenia wobec niego co 

najmniej lekkiego stopnia niepełnospraw-

ności – ulec mogą obniżeniu. Podobnie jak  

w przypadku ryczałtu od przychodów ewi-

dencjonowanych podstawą płatności po-

datku w formie karty podatkowej jest in-

dywidualna decyzja, którą naczelnik wła-

ściwego urzędu skarbowego wydaje na 

wniosek podatnika, składany nie później 

niż do 20 stycznia roku podatkowego
27

. 

                                                           
23

 Ibidem, art. 31. ust. 1.  
24

 Ibidem, art. 31. ust. 5.  
25

 Gomułowicz A., Małecki J., op. cit., s. 508. 
26

 Ibidem.  
27

 Ustawa o zryczałtowanym podatku … (Dz. U.  

z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.), art. 29. ust. 

1. 
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Jeśli chodzi o kwestię naruszenia warun-

ków, na których przyznano prawo do opo-

datkowania w formie karty podatkowej, to 

skutkuje ono wygaśnięciem decyzji i opo-

datkowaniem podatkiem dochodowym na 

zasadach ogólnych
28

.  Z punktu widzenia 

problematyki stanowiącej przedmiot ni-

niejszego artykułu fundamentalne znacze-

nie ma to, czy we wspomnianym wcześniej 

art. 23 u. z. p. d. f. do rodzajów działalno-

ści, dla której przewidziano możliwość 

opodatkowania w formie karty, zaliczone 

zostały także usługi związane ze sportem. 

Kluczowe znaczenie w tym kontekście 

zdaje się mieć przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 

powołanej ustawy, który ma charakter naj-

bardziej ogólny, a zarazem blankietowy. 

Stanowi on bowiem, że z podatku docho-

dowego w formie karty rozliczać mogą się 

podmioty prowadzące działalność usługo-

wą lub wytwórczo - usługową, określoną  

w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 

do ustawy, w zakresie wymienionym  

w załączniku nr 4 - przy zatrudnieniu nie-

przekraczającym stanu wyznaczonego  

w załączniku nr 3. Owa część I tabeli skła-

da się z trzech podkategorii. Pierwsza 

obejmuje - zestawione w 95 pozycjach - 

typy dzialności usługowej i usługowo  

- wytwórczej, pośród których nie wymie-

nia się jednak żadnej ściśle związanej ze 

                                                           
28

 Ibidem, art. 40. 

sportem. Druga podkategoria dotyczy 

usług parkingowych, zaś w ramach trzeciej 

ujęto usługi inne, gdzie indziej w załączni-

ku niewymienione. Wydawać mogłoby się 

więc, że to właśnie ostatnia z wymienio-

nych grup stanowić może furtkę dającą 

podstawę do opodatkowania dochodu  

z usług związanych ze sportem w formie 

karty podatkowej. Wątpliwości rozwiewa 

jednak poz. 5 pkt 35 objaśnień zamiesz-

czonych w załączniku. Zgodnie z nim, do 

usług innych, gdzie indziej w załączniku 

niewymienionych, nie zalicza się usług 

kulturalnych, rozrywkowych, sportowych  

i rekreacyjnych (PKWiU - działy: 90 - 93).   

  Dotychczasowe rozważania opiera-

jące się na analizie stosownych przepisów 

prawa podatkowego zdają się wyraźnie 

sugerować, że de lege lata posługiwanie 

się uproszczonymi formami opodatkowa-

nia w odniesieniu do dochodu uzyskiwa-

nego z usług związanych ze sportem nie 

jest dopuszczalne. Za kluczowy w tej kwe-

stii czynnik uznać można oznaczoną sym-

bolem 93.19.19.0 pozycję Polskiej Klasy-

fikacji Wyrobów i Usług, która zbiorczo 

obejmuje „pozostałe” usługi związane ze 

sportem i rekreacją, a więc te, które nie 

zostały ujęte w żadnym z punktów poprze-

dzających. Jako że tertium non datur, 

uznać należy, że zakresem działu 93. obję-

te zostały wszystkie usługi związane ze 
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sportem. Wobec powyższego zastosowanie 

uproszczonych form opodatkowania nie 

wchodzi w grę w przypadku usług związa-

nych ze sportem w rozumieniu wspomnia-

nego działu 93. PKWiU, jednak czy jest to 

równoznaczne z faktem, że nie istnieje 

podstawa prawna ku temu, by w formie 

karty podatkowej bądź zryczałtowanego 

podatku od przychodów ewidencjonowa-

nych rozliczać się z jakiejkolwiek działal-

ności gospodarczej związanej ze sportem, 

chociażby w intuicyjnym jej rozumieniu? 

W tym miejscu zauważyć trzeba, że sekcję 

R schematu PKWiU - zawierającą w sobie  

m. in. dział 93. - poprzedza wyjaśnienie,  

z którego wynika, że sekcja ta nie obejmu-

je m. in. usług indywidualnych nauczycie-

li, zawodowych instruktorów sportowych, 

trenerów - te sklasyfikowane zostały bo-

wiem w podkategorii poświęconej edukacji 

jako poz. 85.51.10.0. Wskazane usługi  nie 

zostały jednak uwzględnione w części I 

załącznika nr 2, a ponadto - analogicznie 

jak w przypadku działu 93. - odnośnie do 

usług edukacyjnych wykluczono możli-

wość zaliczenia ich do grupy „innych, 

gdzie indziej w załączniku niewymienio-

nych”. Tym samym więc odpowiedź na 

pytanie o możliwość stosowania uprosz-

czonych form opodatkowania do działal-

ności gospodarczej w zakresie sportu  

- czy to w znaczeniu sensu stricto czy też 

w potocznym rozumieniu usług związa-

nych ze sportem - staje się coraz bardziej 

jednoznaczna.  

 Przeprowadzoną powyżej analizę 

regulacji normatywnej uzupełnić należy  

o przykłady z praktyki stosowania prawa. 

Do ostatniego z podniesionych problemów 

odnosi się casus, w sprawie którego wy-

powiedział się T. Dereszewski, specjalista 

ds. podatkowych z kancelarii doradztwa 

podatkowego Mateusz Gotowicz w Byd-

goszczy. Kwestią sporną było to, czy in-

struktor nauki pływania może skorzystać  

z karty podatkowej albo ryczałtu od przy-

chodów ewidencjonowanych
29

. W pierw-

szej kolejności T. Dereszewski odniósł się 

do PKWiU, stwierdzając, że usługę nauki 

pływania bez wątpienia zaliczyć należy do 

kategorii usług w zakresie pozaszkolnych 

form edukacji sportowej oraz zajęć spor-

towych i rekreacyjnych, ujętych we wspo-

mnianym już dziale 85. PKWiU. Dział ten, 

o czym była już mowa wcześniej, objęty 

został wyłączeniami, które to wykluczają 

możliwość stosowania uproszczonych 

form opodatkowania. Na fakcie tym oparł 

swoją argumentację bydgoski prawnik, 

jednoznacznie stwierdzając, że w analizo-

wanym przypadku w grę wchodzi wyłącz-

nie rozliczenie z podatku na zasadach 
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 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/518526,i 

nstruktor-nauki-plywania-nie-rozliczy-ryczaltu.htm 

l  [dostęp: 30.08.2017 r.]. 
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ogólnych (według skali podatkowej).   

  By wykazać, że omawiana proble-

matyka nie jest tak jednoznaczna, jak mo-

głoby się wydawać na podstawie pierw-

szego z przytoczonych problemów, warto 

odnieść się do przykładu opodatkowania 

dochodów osiąganych przez sędziów spor-

towych. Rozpocząć należy jednak od pew-

nej uwagi porządkującej kwestię wzajem-

nej relacji ustawy p. d. o. f. oraz ustawy   

z. p. d. f. Jak wskazano już na wstępie, 

druga z wymienionych pełni względem 

pierwszej funkcję legis specialis. W myśl 

zasady lex specialis derogat legi generali 

w razie kolizji przepisów u. z. p. d. f.  bę-

dzie miała więc pierwszeństwo przed  

u. p. d. o. f., jednakże w kwestiach nieure-

gulowanych przez w drodze owej legis 

specialis w dalszym ciągu w mocy pozo-

staną unormowania ogólne. Z tego właśnie 

powodu należy zwrócić uwagę na treść art. 

30 ust. 1 pkt 5a u. p. d. o. f., stanowiącego, 

że od dochodów (przychodów) pobiera się 

zryczałtowany podatek dochodowy z tytu-

łu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5 - 9, 

jeżeli kwota należności określona w umo-

wie zawartej z osobą niebędącą pracowni-

kiem płatnika nie przekracza 200 zł  

- w wysokości 18% przychodu. Już prima 

facie odnieść można wrażenie, że powyż-

sze przesłanki ustawowe spełnione zostają 

w przypadku wielu sędziów sportowych, 

którzy zasadniczo nie są przecież zatrud-

niani ani przez związki piłki nożnej, ani 

przez kluby sportowe, w związku z czym   

- z punktu widzenia określonego ZPN bądź 

klubu - umowa (np. zlecenie) zawierana 

jest z osobą niebędącą jego (tj. płatnika) 

pracownikiem. Wreszcie, trzeba zauważyć, 

że wynagrodzenia za prowadzenie zawo-

dów dla części arbitrów - zwłaszcza na 

najniższych szczeblach rozgrywek - nie-

rzadko nie przekraczają kwoty 200 zło-

tych. Wątpliwości o możliwość stosowania 

w tego typu przypadku art. 30 ust. 1 pkt 5a 

u. p. d. o. f. nabrał swego czasu Śląski 

Związek Piłki Nożnej
30

. W odpowiedzi na 

złożony przez ów związek wniosek o in-

terpretację indywidualną dyrektor Izby 

Skarbowej w Katowicach wykluczył moż-

liwość naliczania podatku dochodowego  

w formie ryczałtu przez podmioty wypła-

cające ekwiwalenty sędziom sportowym
31

. 

W swoim rozstrzygnięciu dyrektor kato-

wickiej IS zauważył bowiem uwagę,  

że wnioskodawca jako płatnik nie zawiera 

z sędziami umów cywilnoprawnych na 

prowadzenie zawodów, a za podobny do-

kumentem na pewno nie można uznać ra-

chunku. Także fakt delegowania arbitra do 

przeprowadzenia zawodów przez związek 
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CXXXIX 

piłki nożnej nie znaczy, że zawarta została 

umowa - zlecenie
32

.    

  Innym przykładem ilustrującym 

zawiłość analizowanej problematyki jest 

zagadnienie opodatkowania nagród spor-

towych. Również w tej kwestii konieczne 

jest sięgnięcie do regulacji u. p. d. o. f. (lex 

generalis), która w art. 30 ust. 1 pkt 2 sta-

nowi, że od dochodów (przychodów) po-

biera się zryczałtowany podatek dochodo-

wy z tytułu wygranych w konkursach, 

grach i zakładach wzajemnych lub nagród 

związanych ze sprzedażą premiową  

- w wysokości 10% wygranej lub nagrody. 

W tym samym przepisie zastrzega się jed-

nocześnie, że tego rodzaju podatkiem opo-

datkowane będą wyłącznie nagrody osią-

gane w Polsce oraz w innych krajach Unii 

Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, ergo nagrody sportowca 

osiągane poza UE oraz EOG podlegają 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Powołany przepis bynajmniej nie wyczer-

puje całej problematyki opodatkowania 

nagród sportowych. Istotne znaczenie w jej 

kontekście ma bowiem także art. 21 ust. 1 

pkt 68 u. p. d. o. f., w myśl którego wolna 

od podatku dochodowego jest m. in. war-

tość wygranych lub nagród w konkursach  
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z zakresu sportu, jeżeli jednorazowa war-

tość tych wygranych lub nagród nie prze-

kracza kwoty 760 zł. Warto dodać, że wy-

sokości nagród osiąganych przez sportow-

ca podczas jednych zawodów nie należy 

sumować, a zatem pod kątem przekrocze-

nia ustawowo wyznaczonego progu 760 zł 

każdą z uzyskanych nagród należy rozpa-

trywać osobno
33

.   

  Reasumując, dojść można do wnio-

sków dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, 

już krótki zarys problematyki uproszczo-

nych form opodatkowania dochodów osób 

fizycznych zdaje się wskazywać na pełną 

racjonalność przyjętego rozwiązania.  

W nawiązaniu do przedstawionego pokrót-

ce na wstępie szybkiego tempa rozwoju 

prawa podatkowego, a także do znacznej 

liczby zmian, jakie zachodzą na tym polu, 

należy stwierdzić, że zwrot w stronę 

uproszczonych form opodatkowania zde-

cydowanie nie był krokiem pochopnym. 

Ich niewątpliwą zaletą jest to, że zwalniają 

podatnika z obowiązku prowadzenia roz-

budowanej księgowości, jak również zde-

cydowanie zmniejszają - w stosunku do 

osób opodatkowanych na zasadach ogól-

nych - zakres obowiązków po stronie or-

ganów podatkowych. Zastosowanie tychże 

form ma ewidentnie walor praktyczny, 
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CXL 

bowiem w wielu objętych nimi sytuacjach 

ustalanie podstawy opodatkowania gene-

rowałoby koszty zupełnie nieadekwatne do 

wpływów podatkowych.  Ponadto, jako że 

wysokość ryczałtu pozostaje niezależna od 

faktycznych dochodów, taka forma opo-

datkowania stanowić może pobudkę  

do podejmowania dodatkowej aktywności 

gospodarczej, bowiem ewentualna nad-

wyżka dochodów (przychodów) nad prze-

ciętnymi nie będzie podlegać opodatkowa-

niu
34

. Kolejną korzyścią, jaka płynie  

z funkcjonowania w systemie podatkowym 

uproszczonych form opodatkowania do-

chodów osób fizycznych, jest fakt, że 

umożliwiają one łatwiejszą kalkulację 

opłacalności danego przedsięwzięcia, ze 

względu na to, że wysokość świadczenia 

podatkowego jest znana z góry
35

.   

  Z drugiej zaś strony trzeba zauwa-

żyć, że o ile pozytywnie oceniać można 

samą ideę instytucji uproszczonych form 

opodatkowania, o tyle dziwić może wyraź-

ne ograniczanie ich wykorzystywania  

w odniesieniu do przychodów uzyskiwa-

nych w drodze świadczenia licznych ro-

dzajów usług, w tym tych związanych  

ze sportem. Jak wykazała analiza ustawy  

z. p. d. f., stosowanie zryczałtowanego 
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podatku od przychodów ewidencjonowa-

nych czy też karty podatkowej jest   

w przypadku tego rodzaju działalności 

gospodarczej praktycznie wykluczone. 

Jedyne możliwości stwarzają na tym polu 

przepisy u. p. d. o. f., które traktować nale-

ży jednak jako wyjątki od reguły. Wydaje 

się więc, że ustawodawca nie pozostał obo-

jętny na wielokrotnie podnoszony w litera-

turze argument, który być może nieco 

przyćmiewa wymienione powyżej korzyści 

z zastosowania opisywanych form. Zauwa-

ża się bowiem, że mogą one prowadzić do 

sprzeczności z zasadą powszechności  

i równości opodatkowania, a tym samym 

godzić w istotę i cele całego prawa podat-

kowego
36

. De lege ferenda niewątpliwie 

warto jednak rozważyć rozszerzenie wyko-

rzystywania metod uproszczonych i roz-

ciągnięcie ich stosowania także na usługi 

związane ze sportem.  
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