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1. Źródła prawa
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BGB
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Praw Człowieka
GWB
k.c.
k.k.
Konstytucja RP

k.p.c.
k.s.h.
NLRA
nowela z 2015 r.

p.p.s.a.

Allegemeinen Gleichbehandlungsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch, niemiecki kodeks cywilny z 1896 r.
Biała księga na temat sportu z dnia 11 lipca 2007 r. przedstawiona przez Komisję Europejską Radzie, Parlamentowi, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu, COM (2007) 391
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., sprost. Dz. U. z 2001 r.
Nr 28, poz. 319)
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
National Labor Relations Act
ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
poz. 1321)
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 718 z późn. zm.)
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pr. adw.
pr. aut.
pr. bank.
pr. łow.
pr. stow.
TFUE
Traktat z Lizbony

u.f.
u.k.f. z 1984 r.
u.k.f. z 1996 r.
u.o.k.k.
u.POT
u.s.
u.s.k.
ustawa o KRS
ZGB
ZPO

ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.)
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)
ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.)
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47)
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej
i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 203,
poz. 1569)
ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 40)
ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34,
poz. 181 z późn. zm.) – nieobowiązująca
ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) – nieobowiązująca
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 156)
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.)
Zivilgesetzbuch (szwajcarski kodeks cywilny z 1907 r.)
Zivilprozessordnung (niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 1877 r.)

2. Organy orzekające
BGH
CAS
ETS
KRS
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Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Sąd Najwyższy)
The Court of Arbitration for Sport (Trybunał Arbitrażowy do
Spraw Sportu z siedzibą w Lozannie)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Krajowy Rejestr Sądowy
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NSA
SA
SN
TK
UOKiK
WSA

Naczelny Sąd Administracyjny
sąd apelacyjny
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wojewódzki sąd administracyjny

3. Organizacje
FIBA
FIFA
FIG
FINA
FIS
FIVB
GKKF
GKKFiT
IAAF
IBF
IFAB
IHF
IIHF
ISU
ITF
IWF
MKOl
MZPN
NCAA
PKOl
PZHL
PZKosz
PZPN
PZPS
PZTS
RFEA
RFL
UEFA
USOC
WADA
WADC
WBA
WBC

Międzynarodowa Federacja Koszykówki
Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej
Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna
Światowa Federacja Pływacka
Międzynarodowa Federacja Narciarska
Międzynarodowa Federacja Siatkówki
Główny Komitet Kultury Fizycznej
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki
Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych
International Boxing Federation
International Football Assosiation Board
Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej
Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie
Międzynarodowa Federacja Łyżwiarstwa Szybkiego
Międzynarodowa Federacja Tenisowa
Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów
Międzynarodowy Komitet Olimpijski
Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej
National College Athletic Association
Polski Komitet Olimpijski
Polski Związek Hokeja na Lodzie
Polski Związek Koszykówki
Polski Związek Piłki Nożnej
Polski Związek Piłki Siatkowej
Polski Związek Tenisa Stołowego
Real Federación Española de Atletismo (Hiszpańska Federacja
Lekkiej Atletyki)
Rugby Football League (Federacja Rugby w Wielkiej Brytanii)
Europejska Unia Piłki Nożnej
United States Olympic Committee
Światowa Agencja Antydopingowa
Międzynarodowy Kodeks Antydopingowy
World Boxing Association
World Boxing Council
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WBF
WBO
ZPZS

World Boxing Federation
World Boxing Organization
Związek Polskich Związków Sportowych

4. Czasopisma i publikatory
EPS
GSP
KPP
Legalis
LEX
MoP
NGB
OSA
OSNC
ONSAiWSA
PiP
POSAG
PPH
Prok. i Pr.
PS
PUG
RPEiS

Europejski Przegląd Sądowy
Gdańskie Studia Prawnicze
Kwartalnik Prawa Prywatnego
system informacji prawnej Wydawnictwa C.H. Beck
system informacji prawnej LEX
Monitor Prawniczy
National Governing Body (organizacja uznana za wiodącą organizację w danym sporcie w myśl przepisów olimpijskich)
Orzecznictwo Sądów Administracyjnych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
Państwo i Prawo
Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Przegląd Prawa Handlowego
Prokuratura i Prawo
Przegląd Sądowy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny

5. Inne
e.V.
NLRB
pzs
SRK

eingetragener Verein
National Labor Relations Board
polski związek sportowy
Standard Representation Contract

6. Literatura ogólna
Haas, Martens,
Sportrecht
Sport: Law and
Practice
Champion, Sports Law

U. Haas, D.-R. Martens, Sportrecht – eine Einführung in die
Praxis, Zürich 2011
Sport: Law and Practice, red. A. Lewis, J. Taylor, Haywards
Heath 2014
W.T. Champion, The Fundamentals of Sports Law, Danvers 2004
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Pojęcie „sport” pochodzi ze średniowiecznego angielskiego sporten, czyli bawić się, oraz
z łacińskiego desporto, co literalnie znaczy unieść1. Już więc sama geneza tego słowa mogłaby wskazywać, że nie ma ono z prawem wiele wspólnego. Prawo i zabawa nie idą w parze2.
To jednak jedynie pozory. Prawo jest w sporcie wszechobecne, choć rzadko dostrzegane.
Przynajmniej w Polsce. Amerykanie już dawno zdali sobie sprawę z nieuchronności tego
związku i – jak to zgrabnie ujął jeden z przedstawicieli tamtejszej doktryny już w 2004 r.
– „obecnie trzeba być prawnikiem, żeby czytać strony sportowe”3. W Polsce zaczyna występować podobne zjawisko. Wystarczy popatrzeć na treść artykułów ze stron sportowych
prasy codziennej. W momencie, w którym powstaje pierwsza wersja tych słów, Gazeta
Wyborcza opublikowała na stronach sportowych cztery artykuły – Liga Mistrzów. UEFA
ukarze Lecha4, Tragedia lekkoatletyki. Walka z doppingiem5, Tour de Pologne. Matteo Pelucchi wygrał 2. etap. Olbrzymia kraksa na finiszu6 oraz Czerniak z pierwszym medalem,
szykuje się na więcej7. Pierwszy z tych artykułów dotyczy ukarania Lecha Poznań karą
regulaminową przez Europejską Federację Piłki Nożnej (UEFA)8 za rasistowski wybryk
1

2

3

4

5

6

7

8

Webster’s II New Collegiate Dictionary, Boston 2005, s. 1094. Niektóre źródła podają też, że określenie „sport” pochodzi od równie starego angielskiego słowa disport, które również oznacza zabawę.
Na temat roli zabawy w kulturze poświęcona jest znana książka holenderskiego historyka i antropologa J. Huizingi,
Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 2011.
„(...) these days one must be a lawyer to read the sports pages”. W.T. Champion, The Fundamentals of Sports Law,
Danvers 2004, s. v.
H. Urbaniak, Liga Mistrzów. UEFA ukarze Lecha, http://www.sport.pl/pilka/1,65041,18483062,liga-mistrzow-uefa-karze-lecha.html, dostęp w dniu 4 sierpnia 2015 r.
Wywiad z Michałem Rynkowskim, Tragedia lekkoatletyki. Walka z doppingiem, http://www.sport.pl/lekkoatletyka/
1,64989,18483054,tragedia-lekkoatletyki-walka-z-dopingiem.html, dostęp w dniu 4 sierpnia 2015 r.
Tour de Pologne. Matteo Pelucchi wygrał 2. etap. Olbrzymia kraksa na finiszu, http://www.sport.pl/
sport/1,144964,18482603,tour-de-pologne-matteo-pelucchi-wygral-2-etap-olbrzymia-kraksa.html, dostęp w dniu
4 sierpnia 2015 r.
A. Kulasek, Ł. Jachimiak, Czerniak z pierwszym medalem, szykuje się na więcej, http://www.sport.pl/
plywanie/1,64995,18483066,ms-w-plywaniu-czerniak-z-pierwszym-medalem-szykuje-sie-na.html, dostęp w dniu
4 sierpnia 2015 r.
UEFA to skrót od Union of European Football Associations (fr. Union des associations europénnes de football). UEFA
działa w formie zarejstrowanego stowarzyszenia (eingetragener Verein) prawa szwajcarskiego z siedzibą w Nyon
w Szwajcarii. W literaturze zagranicznej niekiedy podaje się błędnie, że UEFA jest spółką z ograniczoną odpowie-
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kibica, drugi dotyczy możliwości korzystania z paszportów biologicznych sportowców,
co w założeniu ma wyeliminować doping, a trzeci – wypadku na jednym z etapów Tour
de Pologne. Dwa z tych trzech artykułów dotyczą kwestii stricte prawnych, a trzeci
o istotne kwestie prawne zahacza pośrednio! Popatrzmy na szczegóły.
Nałożenie kary regulaminowej na Lecha Poznań przez UEFA nastąpiło na podstawie
regulaminu tej organizacji i zgodnie z przyjętą w UEFA procedurą. Lech Poznań ma
prawo od tej decyzji się odwołać. Nie mówimy więc tu o niczym innym niż o prawie,
i to w jego, być może, najciekawszej postaci – relacji pomiędzy normami prywatnymi
(lub co najmniej tzw. miękkim prawem – regulamin UEFA) a normami powszechnie
obowiązującymi, w dodatku na styku z regułami arbitrażowymi i wynikającymi z tego
konsekwencjami.
W drugiej sprawie możliwość korzystania z paszportów biologicznych w Polsce jest ograniczona z uwagi na brak zgody Generalnego Inspektora Danych Osobowych. O tym, że
to zagadnienie dotyczy prawa w czystej postaci, nikogo z Czytelników nie muszę chyba
przekonywać.
I wreszcie trzeci artykuł – ten o kraksie na Tour de Pologne. Wprawdzie autorzy skupiają
się na skutkach sportowych tego wydarzenia, ale uważny prawnik od razu zidentyfikuje
tu wiele ciekawych zagadnień prawnych: kto odpowiada za wypadek – czy tylko jego bezpośredni sprawca, czy może także organizator imprezy? Co z odpowiedzialnością dyscyplinarną bezpośredniego sprawcy? Czy ewentualna decyzja o jego wykluczeniu z wyścigu
będzie miała skutki prawne i w jakim trybie może się on niej odwołać? I tak dalej.
Przedstawiony wyżej układ stron sportowych z gazet codziennych nie jest niczym niezwykłym. W wydaniu Rzeczpospolitej z kolejnego dnia – 5 sierpnia 2015 r. – ostatnia
strona została przeznaczona niemal w całości na wywiad z Jackiem Purskim, szefem stowarzyszenia Nigdy Więcej, prowadzącego akcje obserwacyjne na polskich stadionach9.
W wywiadzie poruszonych jest wiele kwestii prawnych – odpowiedzialność zbiorowa,
klasyfikacje zachowań kibiców według UEFA i ich skutki dla klubów, odwołania od decyzji UEFA itd. Prawo, prawo, prawo. Tak to w dzisiejszym sporcie wygląda.
Może więc nieco zaskakiwać, że w polskiej literaturze jest tak mało opracowań poświęconych wyłącznie funkcjonowaniu klubów i organizacji sportowych. W doktrynie znaleźć
można znakomite publikacje autorów zajmujących się zagadnieniami prawnymi związanymi ze sportem, którzy przy okazji swoich badań poświęcają uwagę także klubom
i niektórym z tych organizacji, natomiast brakuje – jak się wydaje – pogłębionych analiz,

9

30

dzialnością założoną pod prawem szwajcarskim; przykładowo M. Beloff, T. Kerr, M. Demetriou, R. Beloff w swojej
anglojęzycznej publikacji określają UEFA jako limited liability company, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którą UEFA z całą pewnością nie jest. Por. M. Beloff, T. Kerr, M. Demetriou, R. Beloff, Sports Law, London
2012, s. 23.
Nie piszemy donosów, wywiad z Jackiem Purskim, Rzeczpospolita z dnia 5 sierpnia 2015 r.
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przeprowadzonych przy wykorzystaniu uznanych metod badawczych, dotyczących kompleksowo tej problematyki.
Jednocześnie międzynarodowe federacje sportowe i współpracujące z nimi krajowe federacje stały się, jak piszą niektórzy publicyści, piramidą, która jest „ważniejsza od władzy
publicznej”, a zasób aktywów, jakimi dysponują międzynarodowe federacje, jest „obszerniejszy od budżetu niejednego kraju”10.
Przeciętny obserwator wydarzeń sportowych wie też mniej więcej, o jakie organizacje
chodzi, kiedy słyszy o PZPN, MKOl, PKOl, UEFA, FIFA czy WBO. Jednak nawet osoby,
które zajmują się sportem zawodowo – nie mówiąc już o przeciętnym widzu – nie zawsze
zdają sobie sprawę z tego, co te skróty dokładnie oznaczają, i jaka jest forma prawna tych
wszystkich podmiotów.
Dla prawnika różnice w charakterze tych organizacji mają kluczowe znacznie. W razie
ewentualnego sporu okoliczność, że PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej) to polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie11, MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) to stowarzyszenie non-profit prawa szwajcarskiego, UEFA
to zarejestrowane stowarzyszenie prawa szwajcarskiego, WBO to spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Puerto Rico, a PKOl to związek stowarzyszeń prawa
polskiego – ma istotne znaczenie prawne.
We współczesnym sporcie spotykamy też tak nietypowe formy prawne, jak choćby America’s Cup funkcjonujący na podstawie dziewiętnastowiecznego aktu darowizny (Deed
of Gift), zmienionego następnie przez postanowienia (orders) Sądu Najwyższego Stanu
Nowy Jork z dnia 17 grudnia 1956 r. i 5 kwietnia 1985 r.12.
Pogłębiona analiza prawna poświęcona podmiotom funkcjonującym we współczesnym
sporcie jest więc jak najbardziej uzasadniona.
Przygotowując niniejszą monografię, z pokorą staję w gronie tych wszystkich autorów,
którzy próbują połączyć sport i prawo. Przypomnijmy też, że już w 1672 r. w Wittenberdze na wydziale prawa tamtejszego uniwersytetu niejaki Christano Bohemio obronił

10

11
12

Cytaty pochodzą z felietonu redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, B. Chraboty. Por. B. Chrabota, Pod rządami
Blattera i Wal-Martu, Rzeczpospolita – Plus Minus z dnia 20–21 lutego 2016 r., s. 3.
Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.
America’s Cup to jednocześnie najstarsze trofeum w sporcie. Pierwszy wyścig został zorganizowany w 1851 r. przez
Royal Yacht Squadron w Anglii. Komandor klubu, z którego pochodził zwycięski żaglowiec, John Cox Stevens, przekazał, na mocy wspomnianego aktu darowizny, trofeum na rzecz klubu, zastrzegając jednocześnie, że ma on być
„a perpetuall challenge cup for friendly competition between nations”. Amerykańskie zespoły reprezentujące New York
Yacht Club skutecznie broniły trofeum przed jego utratą przez 132 lata – najdłuższe pasmo zwycięstw we współczesnym sporcie – aż do 1983 r., kiedy trofeum trafiło do reprezentantów Australii. Przy czym słowo „America”
w nazwie zawodów nie oznacza odniesienia do kraju, tylko nawiązuje do nazwy pierwszego żaglowca, który wygrał
pierwsze regaty (żaglowiec America z New York Yacht Club).
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pracę doktorską zatytułowaną De Athletis Et Gladiatoribus Penitus Tollendis, co można
przetłumaczyć jako Cała wiedza o atletach i gladiatorach13.
Polska doktryna jest w tej dziedzinie nieco młodsza. Nie ucieka jednak od analizowania
trudnych zagadnień. Wskazać tu trzeba w pierwszym rzędzie na A.J. Szwarca, A. Wacha
i A. Kijowskiego, którzy od dekad skutecznie budują doktrynę polskiego prawa sportowego. Także S. Jędruch położył olbrzymie zasługi w rozwoju tej dziedziny.
Przy tej okazji należy poczynić jedno wyjaśnienie. Jak każdy czytelnik z pewnością zauważy, w niniejszej monografii obszernie polemizuję z poglądami komentatorów do ustawy o sporcie – W. Cajsela, M. Badury, H. Basińskiego, G. Kałużnego, M. Wojcieszaka oraz
zespołu autorów, kierowanego przez M. Gniatkowskiego, jak również z poglądami autora
najnowszego podręcznika do prawa sportowego – S. Fundowicza. Nie jest to jednak wynikiem przekonań o nieprzydatności wykonanych przez nich analiz. Przeciwnie, uważam
że ci autorzy wykonali znakomitą pracę i należą im się szczególne podziękowania za podjęcie się trudu poddania kompleksowej analizy stosunkowo mało opisanych w literaturze
przedmiotu zagadnień. Niemniej jednak nauka rozwija się tylko dzięki twórczej dyskusji,
dlatego też w niniejszej monografii nie unikam stawiania nieformułowanych wcześniej
pytań, jak również polemizowania z prezentowanymi w doktrynie poglądami.

13

32

O tym opracowaniu i szczegółach rozważań siedemnastowiecznego doktoranta szczegółowo pisze M. Schneider.
Por. M. Schneider, Sponsoring von Hochleistungssportlern unter rechtshistorischen und verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, Frankfurt am Main 1998, s. 43–44.

Część pierwsza
Organizacja sportu – zagadnienia wstępne
Część pierwsza. Organizacja sportu – zagadnienia wstępne

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające

1. Zakres badań, warsztat, główny cel badawczy
1.1. Zakres przedmiotowy badań i proponowany sposób ujęcia tematu
Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza sposobu funkcjonowania klubów i organizacji sportowych z uwzględnieniem relacji pomiędzy tymi podmiotami a organami
administracji.
Wyjaśniając zakres przedmiotowy pracy, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na pojęcie organizacji sportowych. Może ono budzić wątpliwości zarówno w odniesieniu do
znaczenia terminu „organizacja sportowa”, jak i – w przypadku przedstawienia określonych rodzajów takich organizacji, lecz nie wszystkich znanych prawu polskiemu – w odniesieniu do kryteriów wyboru tych organizacji, które zostaną poddane analizie w odróżnieniu od organizacji pominiętych.
W niniejszej pracy przyjęto, że przedmiotem badań będą kluby sportowe, związki sportowe, polskie związki sportowe i kilka jeszcze innych instytucji, np. Polski Komitet Olimpijski czy (pomocniczo) międzynarodowe federacje sportowe. Jest zatem oczywiste, że
zrezygnowano z omawiania pewnej grupy organizacji zajmujących się sportem, które
wydają się odgrywać mniej istotną rolę praktyczną lub które trudno uznać za kluczowe dla rozwoju sportu bądź wzorcowe (paradygmatyczne) dla instytucjonalizacji procesu
rozwoju sportu w Polsce. Pominięto więc w niniejszej pracy takie podmioty jak spółkę
PL.2012+ sp. z o.o., zarządzającą Stadionem Narodowym w Warszawie, ośrodki sportu
i rekreacji, działające w formie zakładów budżetowych czy spółki i stowarzyszenia organizujące rozgrywki sportowe w sportach, w których nie funkcjonują polskie związki
sportowe; jednocześnie o niektórych organizacjach sportowych, takich jak Polski Komitet Paraolimpijski zamieszczono jedynie wzmiankę. Wobec takiego rozstrzygnięcia powstają dwa istotne pytania. Po pierwsze, czy dokonanie takiego wyboru jest z powodów
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metodologicznych dopuszczalne oraz, po drugie, czy kryteria dokonania selekcji spośród
różnych organizacji zapewniają trafność całościowej analizy i spełniają wymogi rzetelności badań naukowych.
W zakresie pierwszego problemu, czyli selekcji organizacji zasługujących na analizę oraz
organizacji pominiętych, należy stwierdzić, co następuje. Różnorodność organizacji sportowych występująca w Polsce powoduje, że pojawia się problem cech, jakie mogłyby służyć
zdefiniowaniu wyrażenia „organizacja sportowa”14. Prawidłowo sformułowana definicja, zarówno sprawozdawcza, jak i projektująca, powinna wskazywać istotne cechy, które zarazem
byłyby konieczne, aby pewien twór organizacyjny mógł być nazywany organizacją sportową. Kłopot wszakże w tym, że ze względu na różnorodność zasad tworzenia i działania
instytucji oraz sposobów kształtowania sportu w Polsce nie da się wyodrębnić takich cech,
które byłyby właściwe dla wszystkich możliwych organizacji sportowych. Zawsze może się
okazać, że pewien sposób współdziałania ludzi pozbawiony jest cechy istotnej dla innych
sposobów działania uznawanych przez ludzi i nazywanych organizacjami sportowymi. Istnieje wszakże sposób rozwiązania powyższych wątpliwości i dylematów znany naukom
prawnym od co najmniej pół wieku. Został on przyjęty i rozwinięty wielokrotnie w kwestii
tak fundamentalnej, jak odpowiedzi na pytania: co jest prawem lub co nazywamy prawem.
Dla przykładu, już w połowie XIX w. zastanawiano się, czy prawo międzynarodowe publiczne, zwłaszcza traktatowe, może być uznane za prawo w ścisłym tego słowa znaczeniu (law
in a strict sense) w sytuacji, gdy brakuje mu kardynalnej cechy: nie pochodzi od jednego,
najwyższego rangą autorytetu w określonym społeczeństwie, zwykle zwanego suwerenem.
Wątpliwości takie były zgłaszano zarówno w Wielkiej Brytanii (John Austin), jak i w Austrii. Rozwiązanie zaproponował Herbert L.A. Hart w swojej słynnej pracy „Pojęcie prawa”
z 1961 r. Posłużył się przy tym metaforą sporu o znaczenie słowa „pojazd” w hipotetycznym przypadku zapisania w regulaminie publicznego parku „zakazu wjazdu pojazdów do
parku”. Hart wskazuje, że niewątpliwie „Jeśli coś jest samochodem, to jest pojazdem”. Zdarzają się wszakże przypadki wątpliwe, np. czy słowo „pojazd” obejmuje również rowery,
samoloty, wrotki, a można by dodać również wózki inwalidzkie15. W takich przypadkach
Hart mówi: próby zbudowania adekwatnej definicji językowej będą bezowocne, należy zatem polegać nie tyle na językowej strukturze naszych wypowiedzi (w tym wypadku norm
regulaminu parku), ile na sposobach używania terminu „pojazd” przez osoby posługujące
się danym językiem. Decyduje więc sposób użycia języka, a nie struktura logiczna słowa
lub wyrażenia. W takim kontekście H.L.A. Hart podkreśla, że nie będziemy mieli wątpliwości co do samochodów osobowych, ciężarówek i motocykli, jako pojazdów, których
obecność w parku jest niepożądana. Są to tzw. centralne przypadki (central cases) lub przy14

15
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Warto też zauważyć, że pojęcie „organizacja sportowa” w ujęciu nauk ekonomicznych może obejmować podmioty,
które w ujęciu nauk prawnych zdają się nie mieć tego charakteru. Przykładem mogą być szkoły mistrzostwa sportowego, finansowane jako jednostki budżetowe i funkcjonujące na podstawie specjalnych przepisów, które przez
autorów z zakresu nauk ekonomicznych są wymieniane w jednym rzędzie z klubami sportowymi (mimo oczywistych odmienności prawnych) i określane są jako „organizacje sportowe” bądź „podstawowe jednostki w skali mikro
w sporcie”. Tak M. Góral, J. Górka, KKS Lech Poznań jako przykład współczesnej organizacji sportowej (w:) P. Kuźbik,
F. Moterski (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje. Ludzie. Marketing, Łódź 2015, s. 77–78.
H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 174 i n.
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padki uznawane za jądro znaczeniowe określonego słowa. Kłopot pojawi się natomiast przy
rozstrzyganiu, czy zakaz wjazdu obejmuje owe przypadki graniczne (penumbra, elementy
cienia semantycznego danego słowa) takie jak rower czy wózek inwalidzki. W tej sytuacji
władzę interpretowania należy pozostawić określonym instytucjom władczym, zwłaszcza
sędziom. To oni będą mogli podjąć decyzję, czy w ramach danego stanu faktycznego należy
dopuścić rowery bądź wózki inwalidzkie do przestrzeni parkowej.
Rozwiązanie Harta ma zastosowanie nie tylko w procesie decydowania na podstawie reguł prawnych i podobnych standardów normatywnych, lecz także do przesądzania kwestii
merytorycznych w badaniach naukowych. Herbert L.A. Hart, powołując się na praktykę
użycia słowa „prawo”, stwierdził jednoznacznie, że prawo międzynarodowe publiczne,
choć niepochodzące od suwerena, będzie prawem w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż
tak jest nazywane i rozumiane społecznie. Prawo boskie lub prawo naturalne takiego
szeroko zakrojonego wsparcia nie mają, zatem mogą być włączone do kategorii „prawo”
dopiero na podstawie dobrze uzasadnionej decyzji badacza. Jest to zwykle decyzja oparta
na szerokim swobodnym uznaniu (decyzja dyskrecjonalna), ale konieczna, aby nie wpaść
w pułapkę otwartości znaczeniowej języka.
Powyższe stanowisko metodologiczne pozwala uniknąć sporu, czy wszystkie formy
(w pierwszej mierze społecznej) aktywności odnoszące się do sportu wymagają analizy
jako organizacje sportowe, czy też można wybrać spośród nich niektóre bez narażania
się na zarzut niejasności lub nawet braku przekonujących kryteriów wyboru. Dlatego
za takie kryterium uznano w niniejszej pracy społeczne znaczenie (doniosłość) klubów
sportowych, związków sportowych, polskich związków sportowych oraz jeszcze kilku instytucji i form organizacyjnych. Inne przypadki organizacji sportowych uznano za mniej
ważne dla analizy procesu organizowania i rozwoju sportu w Polsce.
Powyższe wywody odpowiadają w dużej mierze na pytanie, dlaczego właśnie kluby i związki
sportowe oraz polskie związki sportowe znajdują się w centrum analizy. Dodatkowo należy
wskazać na fakt, że kluby i związki sportowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi we współczesnym sporcie16. Oczywiście same kluby i związki sportowe bez sportowców
nie mają racji bytu, ale również ci ostatni bez klubów i związków sportowych też nie mogą
funkcjonować. Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać daną dyscyplinę sportową bez udziału jakiejkolwiek zorganizowanej struktury. Robią to miliony ludzi, z tym że
nie jest to sport w rozumieniu zorganizowanej rywalizacji sportowej. Tego rodzaju rywalizacja wymaga ustalenia reguł, zarówno reguł gry, jak i zasad organizacyjnych, terminarza,
procedur, środków odwoławczych, zasad transferu graczy w trakcie i poza zasadniczym
okresem rozgrywek itd. Za to wszystko odpowiadają związki sportowe oraz kluby.
16

Tak również: A.J. Szwarc, Nowe regulacje prawne dotyczące statusu prawnego polskich klubów i związków sportowych
(w:) A.J. Szwarc (red.), Status prawny polskich klubów i związków sportowych, Poznań 2000, s. 24. Podobnie, w ujęciu
nauk ekonomicznych w odniesieniu do klubów sportowych M. Góral, J. Górka, KKS Lech Poznań jako przykład
współczesnej organizacji sportowej (w:) Zarządzanie w sporcie. Organizacje. Ludzie. Marketing, P. Kuźbik, F. Moterski
(red.) Łódź 2015, s. 77–78.
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Eligiusz Jerzy Krześniak – doktor nauk prawnych, adwokat; wspólnik Squire Patton Boggs
Święcicki Krześniak sp. k.; studiował i szkolił się także na uniwersytetach w Niemczech (Marburg
i Bonn), w Stanach Zjednoczonych w Charlotte (UNCC) i Los Angeles (UCLA); arbiter Sądu
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan; autor i współautor książek naukowych oraz wielu
artykułów z zakresu polskiego, niemieckiego i amerykańskiego prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego (m.in. monografie Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem
spółek adwokatów i radców prawnych, Zakamycze 2002 oraz Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego, Zakamycze 2003); wskazywany jako wiodący prawnik
w Polsce w corocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500; przewodniczący Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej
Polskiego Związku Golfa.
Publikacja zawiera nie tylko rozważania systemowe, lecz także analizę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych dotyczących klubów i organizacji sportowych i jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem tej tematyki w polskiej doktrynie prawa. Uwagi odnoszące się do
polskiego prawa przedstawiono w kontekście rozwiązań zagranicznych. Ponadto przeprowadzono analizę sportowego soft law – regulaminów i zbiorów norm dotyczących kilkudziesięciu polskich związków sportowych i międzynarodowych federacji sportowych. Monografia
ma charakter interdyscyplinarny – odwołuje się do prawa cywilnego, w tym prawa spółek,
jak również prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego oraz postępowania cywilnego,
także do zasad dotyczących arbitrażu.
W książce poruszono wiele istotnych i od lat spornych zagadnień prawa sportowego, takich jak:
– charakter prawny związków sportowych i polskich związków sportowych,
– relacje pomiędzy podmiotami prawa polskiego a międzynarodowymi federacjami sportowymi,
– normatywny arbitraż przymusowy.
W opracowaniu zawarto wykładnię poszczególnych przepisów ustawy o sporcie oraz ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach; przedstawiono też ramy koncepcyjne konkretnych instytucji,
które występują w prawnych relacjach sportowych. W efekcie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski w zakresie stosowania obecnie obowiązującego prawa oraz przyszłych
regulacji ustawowych.
Monografia zainteresuje zarówno prawników zajmujących się prawem sportowym, adwokatów,
radców prawnych, jak i działaczy polskich związków sportowych, właścicieli i udziałowców klubów sportowych, a także sportowców.
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