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Słowo wstępne

Jedną z najistotniejszych korzyści płynących z niemal każdej konferencji nauko-

wej jest możliwość konfrontowania poglądów przedstawicieli ośrodków naukowych 

ze spostrzeżeniami przedstawicieli praktyki. Wpływa to bardzo korzystnie na poziom 

merytoryczny takiego forum wymiany wiedzy i doświadczeń, gwarantując szero-

ki wachlarz stawianych tez, jak również ciekawe pole do dyskusji. Udział studentów 

w konferencjach naukowych dodaje do powyżej zarysowanego schematu jeszcze jedną 

ogromną wartość. Wnoszą oni bowiem do obrad tak bardzo potrzebną świeżość oraz 

swoisty (bardzo deficytowy) idealizm, wzbogacając i uzupełniając w ten sposób, poglą-

dy wypracowane przez naukę i praktykę. 

Z nieskrywaną więc satysfakcją możemy stwierdzić, że Konferencja Prawo sportowe 

i turystyczne – między regulacją a deregulacją, której owocem jest niniejsza publikacja, 

pozwoliła na skonfrontowanie tez i postulatów zarówno znamienitych przedstawicieli 

nauki i praktyki, jak i tchnęła świeżością tez i postulatów proponowanych przez naj-

młodszych przedstawicieli braci uniwersyteckiej. Konferencja ta odbyła się w Krakowie 

w dniach 4–5 marca 2011 roku. Jej organizatorami byli studenci Towarzystwa Biblioteki 

Słuchaczów Prawa UJ, zrzeszeni w Sekcji Publicznego Prawa Gospodarczego znajdującej 
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się pod opieką naukową Pani prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł, Kierownik Katedry 

Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja podzielona została na osiem paneli, w trakcie których swoje wystąpie-

nia prezentowali zarówno profesjonaliści jak i studenci. Wygłoszonych zostało aż dwa-

dzieścia siedem referatów. Choć nie wszystkie znalazły się w niniejszej publikacji, to 

jednak każdy z nich cechował się wysokim poziomem merytorycznym. W tym miej-

scu, nie sposób nie wspomnieć chociażby o wystąpieniach poświęconych tzw. „prawu 

szlaku”. Mieliśmy bowiem przyjemność wysłuchać referatu jednego z pomysłodaw-

ców tej regulacji mecenasa Janusza Długopolskiego oraz reprezentującego odmienne, 

od wyżej wymienionego, stanowisko doktora Jerzego Gospodarka. Z zaciekawieniem 

wysłuchaliśmy również innych wystąpień, w tym m.in. mecenas Małgorzaty Kulig- 

-Juźwiak traktującego o barierach prawnych w budowie stacji turystyczno narciarskich 

czy referatu doktora Piotra Cybuli pt. Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy 

o usługach turystycznych. Dyskusja mająca miejsce po tych wystąpieniach, wszystkim 

uczestnikom konferencji na długo zapadła w pamięć. Równie warte uwagi były re-

feraty poświęcone tematyce prawa sportowego, jak chociażby ten wygłoszony przez 

mecenasa Sławomira Zemanka pt. Umowa transferowa zawodnika piłki nożnej: „Han-

del ludźmi” czy samodzielna instytucja prawa cywilnego. Co należy podkreślić, studenci 

w swoich wystąpieniach zaskakiwali rozległą wiedzą i wnikliwością analizy poruszanej 

tematyki, dlatego też wiele artykułów ich autorstwa, znalazło zasłużone miejsce w ni-

niejszej publikacji.

Problematykę znajdującą się w publikacji podzielono na dwie części tj. „część spor-

tową” oraz „część turystyczną”. Oba zagadnienia należą do niezwykle aktualnych, oba 

również cieszą się sporym zainteresowaniem, mimo że uchodzą za tematy niszowe i nie-

słusznie, często bywają bagatelizowane. Zarówno sport jak i turystyka odgrywają prze-

cież ogromną rolę w życiu każdego człowieka. W związku z powyższym za zrozumiałe 

i bardzo potrzebne uznać należy poświęcenie tematu konferencji naukowej regulacjom 

prawnym odnoszącym się do tych zagadnień. Na ich aktualność wpływa również fakt 

zbliżającego się turnieju piłkarskiego EURO 2012, który ma odbyć się w Polsce i na 

Ukrainie w czerwcu 2012 roku. Wydarzenie to będzie miało (i już w istocie ma) ogrom-

ny wpływ na rozwój zarówno sportu jak i turystyki w Polsce. 
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W niniejszej publikacji pokonferencyjnej znalazło się wiele, bardzo ciekawych arty-

kułów o różnorodnej tematyce. Wśród nich odnaleźć można chociażby takie, które po-

święcone zostały szczegółowym i oryginalnym zagadnieniom jak np. tzw. „prawu śniegu” 

immanentnie związanemu z turystyką narciarską. Swoje miejsce znalazły w niej także 

artykuły poświęcone m. in. problematyce komercjalizacji sportu i rynku praw medial-

nych, ubezpieczeniom sportowym, a także zawsze aktualnej tematyce odpowiedzialności 

za „nieudany urlop”.

Gorąco zachęcając do lektury, pragniemy jeszcze raz, serdecznie podziękować Pani 

profesor dr hab. Annie Walszek-Pyzioł, dzięki której zaangażowaniu, opiece naukowej 

i serdeczności, zorganizowana konferencja satysfakcjonowała zarówno poziomem mery-

torycznym, jak i sprawnością organizacji, nie tylko zaangażowanych w jej przygotowanie 

studentów, ale również wszystkich jej znamienitych uczestników. Pragniemy również po-

dziękować Sekcji Publicznego Prawa Gospodarczego TBSP, w szczególności zaś Panom 

Mateuszowi Kalińskiemu oraz Michałowi Koszowskiemu za ogromny trud włożony 

w organizację Konferencji oraz wydanie niniejszej publikacji.

dr Michał Biliński 

Natalia Wrońska
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Mateusz Kaliński

Problem wyłączenia stosowania 
Prawa Zamówień Publicznych w przypadku 
specustawy dotyczącej organizacji Euro 2012

1. Wprowadzenie 

Duże wydarzenia sportowe, jeśli mają być zorganizowane profesjonalnie, wymagają 

od organizatorów zapewnienia infrastruktury na najwyższym poziomie, co pociąga za 

sobą znaczne nakłady finansowe i niejednokrotnie jest związane z ograniczeniami cza-

sowymi w przygotowaniu wydarzenia. Zazwyczaj w takich przypadkach pojawiają się 

pytania o pewne ograniczenia, które w zakresie realizacji inwestycji (w tym zwłaszcza 

o dużym znaczeniu i kosztochłonności – jak np. budowa stadionów, lotnisk czy dróg) 

nakłada prawo i możliwości przyspieszenia długotrwałego procesu inwestycyjno-budow-

lanego1. Wspomniane ograniczenia to np. wynikające z prawa budowlanego2 wymaganie 

uzyskania specjalnej decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę czy też – nabiera-

jące coraz większego znaczenia – uregulowania prawnośrodowiskowe, które wiążą się np. 

1 Obecnie średni czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, to ok. 60 dni, A. Szmytt, 
Proces inwestycyjno-budowlany w świetle praktyki administracyjnej, [w:] Z. Niewiadomski (red.), 
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania – bariery – perspektywy, War-
szawa 2009, s. 75 i nast.

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (T.j. – Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
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z koniecznością przeprowadzenia procedur ocen oddziaływania planowanej inwestycji 

na środowisko3. Do tego typu uregulowań z pewnością należy zaliczyć konieczność prze-

strzegania wymagań Prawa zamówień publicznych4, jeżeli inwestycja jest realizowana, 

ogólnie mówiąc5, przez podmioty publiczne. Wszystko to składa się na poziom skom-

plikowania w zaplanowaniu i przygotowaniu inwestycji, jak również na czasochłonność 

wymaganych procedur.

Z tych względów, często postuluje się dla inwestycji mających duże znaczenie, a które 

powinny być zrealizowane szybko i sprawnie, wprowadzenie specjalnych ustaw, które 

jako lex specialis mogą złagodzić pewne uregulowania, wyłączając zastosowanie ogólnych 

przepisów i wprowadzając w ich miejsce regulacje swoiste, bardziej dostosowane do spe-

cyficznego charakteru konkretnych inwestycji, jak również do aktualnych potrzeb.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. stało się jasnym, że organizatorem Turnieju Finałowego 

Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012 będzie Polska i Ukraina. Mając świadomość wiel-

kiego wyróżnienia, ale i konieczności znacznych inwestycji infrastrukturalnych w Pol-

sce podjęto środki mające usprawnić organizację i przyspieszyć czas realizacji inwestycji, 

upraszczając i skracając procedury. W tym celu przyjęto specustawę dotyczącą organiza-

cji Euro 20126, oraz powołano spółkę celową Skarbu Państwa – utworzoną po akceptacji 

Ministerstwa Sportu i Turystyki – PL.2012. 

Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się Ustawie pod kątem jej zgodności 

z prawem Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście dokonanego w art. 17 ust. 4 Usta-

wy całkowitego wyłączenia stosowania przepisów PZP do powierzenia spółce celowej 

zadań związanych z przedsięwzięciami Euro 2012.

3 Obowiązek taki, zwłaszcza dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko przewiduje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), która jest m.in. implementacją Dyrektyw Unii 
Europejskiej, bardzo akcentującej kwestie ochrony środowiska, również, a może przede wszystkim, 
przy realizacji inwestycji budowlanych.

4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. – Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.); dalej: „PZP”.

5 Kwestia ta zostanie rozwinięta w pkt 2 niniejszego artykułu.
6 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012 (T.j. – Dz. U. z 2010 r., Nr 26, poz. 133, z późn. zm.); dalej: „Ustawa”. O Usta-
wie będzie jeszcze mowa w pkt 3 niniejszego artykułu.
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Autor stawia tezę, że takie generalne wyłączenie jest niezgodne z prawem UE, co 

może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla Rzeczpospolitej Polskiej, w tym 

z postępowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej7.

2. System, zasady i specyfika Prawa zamówień publicznych. Cele regulacji 

Prawo zamówień publicznych jest regulacją wprowadzającą specjalny reżim i tryb dla 

realizacji określonych przedsięwzięć przez podmioty publiczne. Ustawę PZP stosuje się 

do zawierania umów dotyczących usług, dostaw i robót budowlanych przez podmioty 

publiczne. Zgodnie z art. 3 PZP, do stosowania specjalnego trybu zobligowane są jed-

nostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, osoby prawne finansowane w co najmniej 50% lub kontrolowa-

ne przez podmioty publiczne lub nawet podmioty zupełnie prywatne, jeżeli inwestycja 

jest finansowana w ponad 50% ze środków publicznych, zamówienie przekracza progi 

kwotowe8, a jego przedmiotem są roboty budowlane m.in. w zakresie budowy obiektów 

sportowych (art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. c) PZP).

System zamówień publicznych opiera się na zasadach wolnej konkurencji, równości 

podmiotów i przejrzystości i jawności procedur a także bezstronności i obiektywizmu 

osób zaangażowanych9. Celem zaś regulacji jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego 

i opartego na obiektywnych kryteriach udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza dla 

inwestycji mających duże znaczenie dla funkcjonowania państwa – jak np. budowa dróg, 

lotnisk czy też obiektów sportowych.

7 Dalej: „TSUE”.
8 Są one określane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
9 Zasady te są wspomniane w art. 7 i 8 PZP, a szerzej komentowane w literaturze – patrz np. W. Dzier-

żanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010; 
T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie trzecie, Warszawa 2007; 
E. Norek, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2009; J. Pieróg, Prawo zamówień pu-
blicznych. Komentarz, Warszawa 2009; P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, War-
szawa 2009 czy A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Zakamycze 2006.
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Z drugiej strony, stosowanie procedur określonych w PZP, dodatkowo zważywszy, że 

bardzo wiele zamówień zalicza się do tzw. „zamówień wspólnotowych”10, podlegających 

przedłużonym terminom i obowiązkom publikacyjno-informacyjnym, jest kosztochłon-

ne i długotrwałe. Nic dziwnego, że mając świadomość konieczności przyspieszenia pro-

cesu inwestycyjno-budowlanego, ustawodawca zdecydował się na przyjęcie do polskiego 

porządku prawnego specustawy dotyczącej organizacji Euro 2012.

3. Specustawa dotycząca organizacji Euro 2012. Przedsięwzięcia Euro 2012 

Wspomniana specustawa – o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 – została przyjęta dnia 7 września 2007 r., zaś Prezy-

dent podpisał ją 19 września. Zważywszy na fakt, że rządowy projekt wpłynął do Sejmu 

3 września11, tempo było ekspresowe, co pokazuje wagę, jaką przykładano do uregulowa-

nia problemu szybkiego i sprawnego przygotowania podstaw normatywnych ułatwiają-

cych i upraszczających realizację inwestycji związanych z organizacją Euro 2012.

Ustawa określa zasady przygotowania Euro (art. 1 Ustawy), a także wprowadza spe-

cyficzne warunki realizacji przedsięwzięć – które co do zasady są przedsięwzięciami in-

frastrukturalnymi. Przedsięwzięcia te są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 201212, które wymienia 

je enumeratywnie i bardzo precyzyjnie. W wykazie znajduje się 136 obiektów, w tym 

m.in. takie projekty jak Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, Rozbudowa Por-

tu Lotniczego Gdańsk, Rozbudowa węzła komunikacyjnego im. „Ofiar Katynia w Kra-

kowie” czy Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od 

ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznaniu.

10 Zamówienia o wartości przenoszącej określone progi kwotowe.
11 Informacje ze stron internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://msport.gov.pl/prace-le-

gislacyjne-w-zakresie-euro-2012/270-Ustawa-o-przygotowaniu-finalowego-turnieju-Mistrzostw-E-
uropy-w-Pilce-Noznej-UEFA-EURO-2-12?retpag=/prace-legislacyjne-w-zakresie-euro-2012/, dostęp: 
27.04.2011.

12 Dz. U. z 2010 r., Nr 8, poz. 52. Rozporządzenie to zastąpiło wcześniej obowiązujące – z 12 paździer-
nika 2007 r.
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Wszystkie przedsięwzięcia Euro 2012 są, z mocy ustawy (art. 3), celami publiczny-

mi i inwestycjami celu publicznego. Realizacja inwestycji może jednak odbywać się na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych13, która znacznie ułatwia procedu-

ry związane z budową dróg, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania nieruchomości na cele 

budowlane. Co więcej, na podstawie specustawy, Skarb Państwa może tworzyć osoby 

prawne – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące spółkami celowymi, któ-

rych przedmiotem działalności jest przygotowanie lub wykonywanie przedsięwzięć Euro 

2012, albo koordynowanie i kontrola przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań 

(art. 13 Ustawy).

W szczególności, spółki celowe mają za przedmiot działalności wykonywanie zadań 

inwestora i nadzoru inwestorskiego14, mogą również nabywać własność nieruchomości, 

dysponować nieruchomościami na cele budowlane, czy też zawierać i nadzorować wyko-

nywanie umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub 

wykonania przedsięwzięć Euro 2012. 

Jak zatem widać, uprawnienia spółek celowych i ułatwienia dla podejmowanych 

przez nie inwestycji są bardzo szerokie.

4. Problem wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych

Na mocy art. 17 ust. 4 Ustawy do powierzenia spółce celowej zadań związanych 

z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 określonych w rozpo-

rządzeniu wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych15. Zasadnym wydaje się nie tylko do-

strzeżenie tego znamiennego faktu, ale również próba jego oceny pod kątem zgodności 

13 Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.
14 Pojęcia właściwe Prawu budowlanemu. 
15 Na marginesie warto zauważyć, że pomimo wydania tekstu jednolitego Ustawy, ustawodawca naj-

widoczniej „zapomniał” o wydaniu tekstu jednolitego PZP, stąd też niezgodnie z regułami i zasada-
mi techniki prawodawczej zastosowano w odesłaniu podanie nieprawidłowego publikatora do PZP.
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z prawem Unii Europejskiej, jak też z przepisami krajowymi, co jest zasadniczym tema-

tem niniejszego artykułu.

Warto bowiem w tym miejscu zauważyć, że przepisy dotyczące zamówień publicznych 

cieszą się dużym zainteresowaniem prawodawcy unijnego, który m.in. w 2004 r. wpro-

wadził znaczne zmiany do całego systemu – Dyrektywami 2004/17/WE16 oraz 2004/18/

WE17, które zostały implementowane do polskiego porządku prawnego ustawą – Prawo 

zamówień publicznych. Od wprowadzenia w 2004 r., ustawa była zmieniana 28 razy, 

a tekst jednolity był wydawany trzykrotnie18, co wskazuje na znaczną dynamikę systemu, 

ale również ogromne znaczenie praktyczne przedmiotowej materii. W zasadzie bowiem 

większość przedsięwzięć infrastrukturalnych jest objętych przepisami PZP, np. z uwagi 

na ich finansowanie (przynajmniej częściowo) ze środków Unii Europejskiej – a zatem ze 

środków publicznych (art. 5 PZP). Również TSUE wielokrotnie wskazywał na znacze-

nie uczciwych i transparentnych procedur realizacji inwestycji na zasadach określonych 

w przepisach dotyczących zamówień publicznych19.

Interpretacja wielu postanowień idzie w kierunku objęcia jak najszerszych kategorii 

przypadków obowiązkiem stosowania przepisów właściwych systemowi zamówień pu-

blicznych. Tylko przykładowo, w celu obejścia ustawy nie można sztucznie dzielić za-

mówienia (tak aby nie przekraczało określonych progów kwotowych, a zwłaszcza progu 

14 000 Euro), nie można również dokonywać wykładni rozszerzającej wyłączenia spod 

stosowania PZP.

Również same przetargi muszą spełniać określone, wysokie kryteria, głównie pod ką-

tem przestrzegania standardów ochrony konkurencji, transparentności procedur i otwar-

tego, możliwie szerokiego dostępu do realizacji zamówień, w tym dla podmiotów spoza 

określonego Państwa Członkowskiego UE.

16 Dz.Urz. UE L 134 z 30.4.2004 r., s. 1.
17 Dz.Urz. L 134 z 30.4.2004 r., s. 114.
18 W latach 2006, 2007 i 2010.
19 Tak m.in. orzeczenia Parking Brixen GmbH (C-458/03, orzeczenie z 13 października 2005 r., O.J. C 296 

z 26 listopada 2005 r., s. 4); Stadt Halle (C-26/03, orzeczenie z 11 stycznia 2005 r., ECR 2005, s. I–1); 
Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden v. BFI Holding BV (C-360/96, orzeczenie z 10 listopada 1998 r.) 
i wiele innych; jak również literatura – w tym zagraniczna, np. R. Williams, The Scope of the E. C. Pro-
curement Directives: an Analysis of the Arnhem Decision, PPLR 1999, nr 2. Literatura i orzecznictwo 
powołane za: A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych, Zakamycze 2006.
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Standardy są zatem wysokie, a ich przestrzeganie jest skrupulatnie kontrolowane, 

w warunkach polskich przez Urząd Zamówień Publicznych, natomiast na poziomie 

Unii Europejskiej, jak również przy zamówieniach wspólnotowych również przez Ko-

misję Europejską. Konsekwencją niestosowania lub niewłaściwego stosowania tych 

przepisów może być np. cofnięcie przyznanego dofinansowania ze środków struktural-

nych Unii Europejskiej, lub unieważnianie przetargów i konieczność ich przeprowa-

dzenia od nowa, co dodatkowo wydłuża czas potrzebny na realizację inwestycji.

Zatem, ustawodawca polski stanowiąc prawo odnoszące się w jakimś zakresie do 

zamówień publicznych, powinien przykładać szczególną wagę do przestrzegania stan-

dardów PZP oraz wiążącego Polskę prawa Unii Europejskiej. Jednak, jak wskazałem, 

w przypadku przedsięwzięć Euro 2012 dokonano arbitralnego wyłączenia stosowania 

PZP do procedur związanych z realizacją inwestycji.

Z tych wszystkich względów, wydaje się zasadnym postawienie tezy, że wyłączenie 

przepisów Prawa zamówień publicznych w zasadzie do wszelkich inwestycji związanych 

z organizacją Euro 2012, jeżeli są podejmowane przez spółki celowe – a zatem podmioty 

publiczne – jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Interesujące w tym punkcie może wydawać się przeanalizowanie ścieżki legislacyjnej 

związanej ze specustawą o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012, gdyż w pierwotnej wersji projektu kwestia stosowania PZP 

była odmiennie uregulowana.

Projekt objęty drukiem sejmowym nr 2114, obejmującym projekt ustawy wraz 

z uzasadnieniem i ocenami w zakresie zgodności z prawem UE i konsekwencjami finan-

sowymi dla budżetu20 problematykę przyspieszenia procesu inwestycyjnego związanego 

z realizacją przedsięwzięć Euro 2012 poruszał w art. 16 ust. 4 oraz w art. 20. 

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 4, PZP również nie stosowało się do powie-

rzenia spółkom celowym zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem przed-

sięwzięć Euro 2012; jednak w art. 20 również odniesiono się do problematyki związanej 

z zamówieniami publicznymi, przesądzając, że do umów zawartych przez spółkę celową 

przed dniem zakończenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

20 Wymagane elementy projektu w procedurze ustawodawczej.
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EURO 2012 stosuje się odpowiednio art. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem że termin wygaśnięcia tych umów upłynie do 

dnia 31 grudnia 2012 r.

To istotne ograniczenie łagodziło skutki powierzania spółkom celowym realizacji in-

westycji Euro, poprzez stosowanie reguł właściwych dla tzw. usług niepriorytetowych 

(określonych w załączniku IIb do Dyrektywy 2004/18/WE21, a w krajowym porządku 

prawnym, obecnie, w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej za-

wartej w art. 2a PZP22). Do tzw. usług niepriorytetowych nie stosuje się bowiem pro-

ceduralnych przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, 

obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w po-

stępowaniu; a także pewnych zakazów ustawowych – czyli zakazu ustalania kryteriów 

oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu nego-

cjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej – które są 

trybami nie w pełni konkurencyjnymi. Jednak stosowanie łagodniejszego reżimu nie 

oznacza niezgodności z prawem, jak również nie oznacza braku stosowania zasad PZP; 

co dodatkowo było wzmocnione ograniczeniami temporalnymi. 

Projekt, jak już wskazano, był objęty wymaganą analizą w zakresie zgodności z pra-

wem unijnym. W opinii T. Nowakowskiego23 z dnia 3 września 2007 r., wskazuje się 

na najwięcej wątpliwości związanych właśnie ze stosowaniem Prawa zamówień publicz-

nych – w tym z przewidzianym w art. 20 projektu odpowiednim stosowaniem art. 5 

PZP, odnoszącego się do usług niepriorytetowych, czyli łagodniejszego reżimu zamówień 

publicznych.

Podnosi się, że wymóg wygaśnięcia umów ma znaczenia raczej dla prawa polskiego, 

gdyż na gruncie prawa UE jest to irrelewantne. Istotne jest natomiast dostrzeżenie moż-

liwej niejednolitej interpretacji wspomnianego art. 20, przy czym jego postanowienia 

21 Są to np. usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi prawnicze czy hotelarskie i restauracyjne. 
22 Jest to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług 

o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 12, poz. 68).
23 Ówczesny Sekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
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są różnie oceniane pod kątem zgodności z prawem unijnym, w zależności od tego, jak 

przepis będzie rozumiany i stosowany24. 

Wykładnia wskazująca na możliwość „odpowiedniego” zastosowania złagodzonego 

reżimu dla wszelkich umów zawieranych przez spółki celowe byłaby naruszeniem art. 21 

Dyrektywy 2004/18/WE; natomiast innym rozumieniem analizowanego przepisu jest 

przyznaniu mu jedynie waloru wyjaśniającego – podkreślającego, że do usług do których 

i tak stosowałoby się art. 5 PZP, można to czynić odpowiednio. 

Na zasadzie art. 21 Dyrektywy, do usług z załącznika IIb stosuje się (przez ode-

słanie do innych przepisów Dyrektywy – a dokładnie art. 23 i 35 ust. 4) łagodniejszy 

reżim, w tym krótsze terminy oraz możliwość udzielania zamówień w tzw. trybach 

niekonkurencyjnych – z przepisów ogólnych pozostają regulacje dotyczące specyfika-

cji technicznych25 oraz publikacji wyników postępowania w przedmiocie udzielenia 

zamówienia publicznego26. Przepis ten ma jednak wyjątkowy charakter, zatem jego 

stosowanie nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Dodatkowo, charakter usług 

o tzw. niepriorytetowym charakterze zdaje się uzasadniać odstępstwa od wszystkich 

standardów ochrony konkurencji. Jak bowiem wspomniano, łagodniejszy reżim doty-

czy w zasadzie jedynie enumeratywnie wyliczonych usług, które ze względu na swoją 

specyfikę – jak usługi prawnicze, hotelarskie czy detektywistyczne uzasadniają udziela-

nie zamówień podmiotom czy to bardziej doświadczonym, czy też nie zawsze oferują-

cym najniższą cenę27, ale zapewniającym wyższy standard świadczonych usług. 

Niestety, druga z przedstawionych wyżej interpretacji – choć w całości zgodna z pra-

wem unijnym, wydaje się nie do obronienia w świetle uzasadnienia projektu ustawy, 

w którym można m.in. przeczytać, że projektowany przepis art. 20 ma znacząco przy-

spieszyć realizację projektów infrastrukturalnych28. Wszystko zatem wskazuje na to, że 

24 Analizy na podstawie Opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o przeprowa-
dzeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, pismo z dnia 3 września 2007 r., 
druk sejmowy nr 2114. 

25 O nich właśnie stanowi art. 23 Dyrektywy.
26 Uregulowane w art. 35 ust. 4 Dyrektywy. 
27 Bowiem w znakomitej większości przetargów decydującym kryterium o przyznaniu zamówienia 

jest cena.
28 Druk sejmowy nr 2114, z 3 września 2007 r.
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intencją jego wprowadzenia było objęcie wszelkich umów zawieranych przez spółki celo-

we łagodniejszym reżimem PZP. 

W mojej ocenie, na interpretację rozszerzającą, co do której uzasadnione wątpliwości 

pojawiły się już na etapie stanowienia prawa, wskazuje również fakt niepowoływania 

art. 5 PZP w przyjętej wersji ustawy. Jedyną regulacją jest ogólne wyłączenie stosowania 

przepisów PZP, jak już wskazałem, zawarte w art. 17 ust. 4 Ustawy. Niestety, wiele zdaje 

się wskazywać na to, że ustawodawca nie przejął się ewentualnymi konsekwencjami nie-

zgodności z prawem unijnym, i zamiast doprecyzować postanowienia projektowanego 

art. 20, tak aby zapewnić jego dostosowanie do prawa unijnego, wyłączono w ogóle 

stosowanie gwarancji zawartych w Prawie zamówień publicznych.

Na marginesie można też generalnie zauważyć, że wiele przykładów pokazuje, iż 

opinie w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej choć są obligatoryjne w pro-

cedurze ustawodawczej (i z reguły stoją na wysokim poziomie), to ustawodawca nie 

przywiązuje do nich przesadnej uwagi. Może się wydawać, że chęć przyspieszenia pro-

cedur w tym wypadku wzięła górę, jednak już wcześniejszy projekt rodził poważne 

wątpliwości – gdyż dopuszczał wariantową, bardzo odmienną w swej istocie, interpre-

tację tego samego przepisu. Pytaniem natury ogólnej jest również kwestia dopuszczal-

ności ocen „interpretacyjnych” ferowanych czy to w zakresie konstytucyjności aktów 

normatywnych29 czy też – jak w tym przypadku – zgodności projektowanej regulacji 

z prawem unijnym. Rozważania te nie mieszczą się jednak w tematyce niniejszego 

artykułu, zostały zatem jedynie zasygnalizowane. 

5. Skutki i możliwe konsekwencje 

Nie przesądzając w pełni kategorycznie, czy teza artykułu zostanie zaaprobowana, 

warto zastanowić się nad skutkami wprowadzonych zmian i ewentualnymi konsekwen-

cjami niezgodności polskiej ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

29 Do czego powołany jest in genere Trybunał Konstytucyjny. 
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Podstawowym skutkiem rezygnacji ze stosowania nawet złagodzonego reżimu proce-

dur zamówień publicznych, jest w praktyce znaczne ograniczenie dla podmiotów innych 

niż spółki celowe, realizacji inwestycji infrastrukturalnych związanych z Euro 2012 – jak 

np. budowy czy modernizacji dróg, lotnisk, stadionów czy innych obiektów sportowych. 

Wprawdzie, o czym była mowa wyżej, sektor ten został zdefiniowany w rozporządzeniu 

zawierającym wyczerpujący wykaz przedsięwzięć Euro 2012, jednak moim zdaniem nie 

usprawiedliwia to tak daleko posuniętego ograniczenia. Wypada zatem zastanowić się, 

czy może ono być uzasadnione na gruncie obowiązujących przepisów. 

W szczególności, w tym miejscu, wypada zastanowić się, na ile cel szybkiego 

i sprawnego przeprowadzenia wydarzenia tej rangi i o tak znacznym prestiżu może 

uzasadniać wyłączenie stosowania standardów PZP. Wiele podmiotów30 zwracało 

uwagę, że wyłączenie stosowania regulacji dotyczącej zamówień publicznych należy 

ocenić pozytywnie, choć realne wątpliwości związane ze zgodnością z prawem unij-

nym są aktualne31. Pozytywna ocena była uzasadniana głównie potrzebą przeprowa-

dzenia sprawnych przygotowań do turnieju, co przy stosowaniu wszystkich gwarancji 

(zwłaszcza w zakresie terminów i prawa do odwoływania się od niekorzystnych roz-

strzygnięć, czy możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej) mogłoby 

okazać się niemożliwe. 

Jednak, moim zdaniem szybkość przygotowań i odpowiedzialność za przeprowa-

dzenie turnieju nie jest aż tak wielką wartością, aby rezygnować w ogóle ze stoso-

wania PZP. Rozwiązania zawarte w pierwszej wersji ustawy (z dodatkowym art. 20), 

dawały lepsze szanse do pozytywnej oceny regulacji pod kątem zgodności z prawem 

unijnym. Z zawartych tam gwarancji (choć, co warto raz jeszcze podkreślić, już od 

początku budzących pewne zastrzeżenia), w toku procesu legislacyjnego, ostatecznie 

zrezygnowano.

Zatem, konsekwencją niezgodności z prawem Unii Europejskiej, a zwłaszcza z art. 21 

Dyrektywy 2004/18/WE, może być skarga Komisji Europejskiej na niewywiązywanie 

30 Jak np. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
31 Tak m. in. na stronie internetowej: http://www.projekt2012.com.pl/art/specustawa-euro-2012-lewiatan, 

dostęp: 27.04.2011.
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się państwa członkowskiego ze zobowiązań wspólnotowych na zasadzie art. 258 i nast. 

TFUE, oraz odpowiedzialność odszkodowawcza względem jednostek, które poniosły 

szkodę, na zasadach art. 4171 w związku z art. 361 Kodeksu Cywilnego32. 

Stąd też, po przeprowadzeniu stosownych procedur – szczegółowo określonych we 

wspomnianych przepisach, oraz doprecyzowanych w orzecznictwie TSUE33 – można wy-

ciągnąć konsekwencje finansowe w postaci nałożenia ryczałtu oraz okresowej kary pie-

niężnej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub też podmioty, które po-

niosły szkodę (i to zarówno lucrum cessans, jak i damnum emergens) mogą w stosownych 

postępowaniach krajowych dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa. 

Analizując ten drugi przypadek (odpowiedzialność odszkodowawcza), warto wskazać 

na problematyczną kwestię udowodnienia realności szkody w postaci utraconych korzy-

ści, jak również związku przyczynowego pomiędzy niezgodnością z prawem unijnym 

określonej regulacji, a przenoszeniem konsekwencji ze stosownego stwierdzenia narusze-

nia prawa UE na grunt odpowiedzialności odszkodowawczej. Osobnym problemem jest 

to, czy sama niezgodność postanowień ustawy polskiej z prawem UE jest wystarczającą 

przesłanką do przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

W omawianym kontekście, spore znaczenie ma specyfika rynku, którego miałyby do-

tyczyć postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego. Jak już wskaza-

łem, sektor ten jest w pewien sposób bardzo jasno wyodrębniony, co na pewno pozwala 

mówić o pewności regulacji w tym zakresie. Katalog przedsięwzięć Euro 2012, określo-

nych rozporządzeniem, jest katalogiem zamkniętym, wydaje się zatem, że nie ma ryzyka 

aby realizować inne inwestycje infrastrukturalne, niewymienione we wskazanych przepi-

sach, z pominięciem przepisów PZP. Z drugiej strony, branża inwestycji infrastruktural-

nych jest tak znacząca pod względem wysokości nakładów i tak intratna, że z pewnością 

już samo ograniczenie dostępu dla podmiotów innych niż spółki celowe Skarbu Państwa 

do faktycznej możliwości działania budzi wątpliwości.

Co już zostało podniesione, do inwestycji tych zalicza się przecież budowę czy prze-

budowę dróg, autostrad, lotnisk, stadionów i innych znaczących obiektów infrastruk-

32 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
33 I wcześniej Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 
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turalnych. Praktyka bowiem wygląda tak, że podmioty inne niż spółki celowe z reguły 

realizowałyby inwestycje po cenach wyższych, jednak o znacznie wyższej jakości, jak też 

pewniejszych i krótszych terminach realizacji. Pytanie zatem czy wyłączenie PZP do 

powierzania tej realizacji akurat na rzecz szeroko rozumianego „państwa”34, nie zostało 

dokonane głównie po to, aby chronić finanse publiczne przy zapewnieniu jednak sto-

sunkowo wysokiej pewności zrealizowania przedsięwzięcia.

W tym kontekście wydaje się również zasadnym podniesienie dodatkowo argumentu 

o uzasadnionych przywilejach wynikających z organizacji turniejów typu finały Euro 

2012, czy generalnie wszelkich większych major events. O ile bowiem prestiż jest oczy-

wisty, i jest wartością samą w sobie, o tyle wysokość kosztów organizacyjnych – w tym 

w bardzo znacznej mierze kosztów dostosowania/przygotowania odpowiedniej do rangi 

imprezy infrastruktury – również jest dla każdego oczywista. Czyż zatem nie jest uza-

sadnione pozostawienie kluczowych inwestycji w rękach podmiotów publicznych, co 

pozwala uniknąć mnożenia kosztów organizacji, a także jest pewnego rodzaju stymulacją 

dla krajowej czy regionalnej gospodarki? Uzasadnioną wątpliwość budziłby w ogóle sens 

starań o organizację tego typu wydarzeń, gdyby w zawsze w pełni konkurencyjnych prze-

targach wygrywały podmioty, które co do zasady w pewnym sensie zdominowały rynek 

inwestycji infrastrukturalnych – jak np. inwestycji drogowych czy budowlanych. Bo-

wiem w zmieniającej się rzeczywistości, rachunek realnych korzyści finansowych (nie zaś 

tylko patrząc na prestiż czy uznanie związane ze sprawnie przeprowadzonym turniejem) 

odgrywa wielce znaczącą rolę przy decydowaniu się na startowanie w konkursie na orga-

nizację wielkich wydarzeń sportowych. 

34 Zgodnie bowiem z orzecznictwem europejskim (obecnie TSUE, wcześniej TSWE, zwany także Eu-
ropejskim Trybunałem Sprawiedliwości – ETS), w ramach „państwa” mieszą się nie tylko jednost-
ki sektora finansów publicznych, ale również podmioty podporządkowane władzy publicznej czy 
znajdujące się pod jej kontrolą – tak zwłaszcza w orzeczeniu Foster and British Gas, C-188/89, (ECR 
1990, s. I-3313); jak również wcześniejsze – 152/84 M. H. Marshall czy orzeczenie w sprawie Beentjes 
(Gebroeders Beentjes v. The Netherlands, C-31/87, polskie tłumaczenie opublikowane (w:) W. Cza-
pliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska (red.) Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznic-
two, Warszawa 1997, t. II, s. 610 i n.), ale i Coillte Teoranta (sprawa C-306/97, Connemara Machine 
Turf Company Ltd v. Coillte Teoranta). Na szerokie rozumienie „państwa” na gruncie prawa zamó-
wień publicznych, również dokonując analizy orzecznictwa ETS, zwraca uwagę m.in. A. Sołtysińska, 
dz. cyt. , s. 22 i nast. czy zwłaszcza 83–89 (teza 18 do art. 1 Dyrektywy).
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Wracając do rozważań o możliwych konsekwencjach odszkodowawczych, warto 

zwrócić uwagę na trudności dowodowe – choć, jak wskazałem, zapewne nieco ograni-

czone z uwagi na specyfikę branży – związane z dochodzeniem utraconych korzyści przez 

przedsiębiorstwa niedopuszczone do udziału w postępowaniu w przedmiocie udzielenia 

zamówienia publicznego na realizację określonej inwestycji infrastrukturalnej. 

Trudności w wykazaniu, zwłaszcza adekwatności, związku przyczynowego wiążą się 

bowiem z koniecznością wykazania, że to od abstrakcyjnego wyłączenia stosowania prze-

pisów PZP jest uzależnione wystąpienie określonej, w dodatku sprecyzowanej w swej 

wysokości, szkody. Co więcej, samo wystartowanie w przetargu nie jest związane z za-

warciem umowy o realizację inwestycji, ani tym bardziej z wyborem oferty akurat o tre-

ści zaproponowanej przez potencjalnego wykonawcę, co dodatkowo powodowałoby pro-

blematycznym uzasadnienie rzeczywistego utracenia korzyści przez konkretny podmiot.

Nieco podobnie sprawa się ma z realnością ponoszenia konsekwencji finansowych 

w postępowaniu przed TSUE. Decyzja bowiem Komisji Europejskiej o wszczęciu proce-

dury statuowanej w art. 258 i nast. TFUE, jest zawsze w pewnej mierze decyzją opartą 

na analizie czynników natury pozaprawnej, które w tym przypadku mogą przemawiać 

za brakiem uzasadnienia dla stwierdzania naruszania zobowiązań wspólnotowych Polski. 

Jakkolwiek, obie wspomniane konsekwencje są teoretycznie jak najbardziej możliwe 

do wyegzekwowania, oczywiście po spełnieniu określonych, wskazanych i przeanalizo-

wanych wyżej przesłanek.

6. Podsumowanie 

Organizacja wielkich wydarzeń sportowych jest olbrzymim prestiżem, ale i wyzwa-

niem dla poszczególnych państw-organizatorów. Pociąga za sobą nie tylko znaczne na-

kłady finansowe, ale i konieczność działania sprawnego, możliwie szybkiego i profesjo-

nalnego, a przy tym – w zgodności z prawem.

Wydaje się, że w przypadku organizacji przez Polskę i Ukrainę turnieju finałowe-

go Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012 zapomniano o przestrzeganiu obowiązujących 

standardów państwa prawa, co zostało wyżej uzasadnione.
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Tezą artykułu, która została wyżej rozwinięta, jest niezgodność z prawem Unii Eu-

ropejskiej całkowitego wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych do powie-

rzenia spółce celowej zadań związanych z przedsięwzięciami Euro 2012, czyli z dużymi 

inwestycjami infrastrukturalnymi – jak budową, przebudową, rozbudową lub moder-

nizacją lotnisk, dróg, autostrad, dworców kolejowych czy stadionów i innych obiektów 

sportowych.

Takie generalne wyłączenie – jako niezgodne z prawem Unii Europejskiej – z jed-

nej strony, może narazić Polskę na poważne konsekwencje finansowe – jak np. nałoże-

nie ryczałtu i okresowej kary pieniężnej, ryzyko wstrzymania dotacji z UE na realizację 

przedsięwzięć inwestycyjnych czy też konieczność liczenia się z odpowiedzialnością od-

szkodowawczą Skarbu Państwa; jednak z drugiej uzasadnionym jest pytanie, czy bez sto-

sunkowo radykalnych środków w ogóle realizacja inwestycji związanych z Euro byłaby 

możliwa. 

Zatem, moim zdaniem, wyłączenie stosowania PZP jest niezgodne z prawem unij-

nym, jednak osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia praktyki wyciągnięcia z tego fak-

tu jakichkolwiek dalej idących konsekwencji, co jest do pewnego stopnia uzależnione 

również od czynników pozaprawnych. 
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Formy działania klubów sportowych

1. Wstęp

Uprawianie sportu jako jedna z wielu dziedzin aktywności człowieka podlega re-

glamentacji państwa. Współczesny model państwa angażującego się czynnie w życie 

społeczeństwa nie ominął także jego aktywności fizycznej. Aktem prawnym, który re-

guluje uprawianie sportu w Polsce jest ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku1. 

Akt ten reguluje także formy prawne w jakich działać mogą kluby sportowe. W celu 

lepszego nakreślenia problemów dotyczących prawnej reglamentacji form działania 

niezbędne jest przedstawienie całego dorobku ustawodawstwa w dziedzinie dozwolo-

nych form działania klubów sportowych. Jedynie w minimalnym stopniu zamierzam 

poruszyć problem tzw. uczniowskich klubów sportowych.

2. Pierwsze regulacje ustawowe i ich charakter

Współczesne kluby sportowe swój początek datują na wiek XIX, kiedy to bogaci arysto-

kraci i przemysłowcy, poszukując nowych rozrywek tworzyli regulaminy poszczególnych 

1 Dziennik Ustaw z dnia 15 lipca 2010 roku Nr 127 poz. 857.
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dyscyplin sportowych i zakładali także kluby, w których miała się skupiać ich aktywność 

fizyczna2. Z biegiem czasu pojawiały się akty prawne, które regulowały zasady rządzące 

działalnością sportową. W Polsce pierwszym aktem prawnym dotyczącym ustawowej re-

gulacji kultury fizycznej była ustawa z 3 lipca 1984r. o kulturze fizycznej3. Ustawa regulo-

wała sprawy: wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i rehabilitacji ruchowej. 

W dziedzinie sportu w art. 15 ust. 2 ustawa stanowiła: 

Uprawianie sportu odbywa się w:

1) stowarzyszeniach kultury fizycznej i ich związkach, których statutowym zadaniem jest 

rozwijanie działalności sportowej.

2) innych jednostkach organizacyjnych, prowadzących działalność sportową zgodnie 

z postanowieniami regulaminów, o których mowa w ust. 1.

Ustawa dopuszczała jedynie formę stowarzyszenia kultury fizycznej jako właściwą 

dla klubu sportowego. Związane było to z warunkami społeczno-gospodarczymi jakie 

panowały w Polskiej Republice Ludowej oraz dostosowane było do pojmowania spor-

towca jako amatora, dla którego sport nie był głównym środkiem utrzymania. Ustawa 

wprowadzała liczne przepisy szczególne regulujące działanie stowarzyszenia kultury fi-

zycznej, dla którego lex generalis było prawo o stowarzyszeniach4. Ustawa z dnia 3 lipca 

1984 r. o kulturze fizycznej została zastąpiona ustawą o identycznym nazewnictwie 

z dnia 18 stycznia 1996r.5 W zmienionych warunkach społeczno – gospodarczych, 

2 Także inne grupy społeczne tworzyły własne kluby sportowe, tak np. powstawały kluby robotni-
cze zakładane przez proletariat stojące niejako w opozycji do klubów tworzonych przez przedsię-
biorców. Kluby zakładały także grupy narodowościowe. Szerzej o tym w pracy T. Masona na temat 
rozwoju m. in. klubów piłkarskich w Ameryce Łacińskiej (zob. T. Mason, Pasja Milionów: piłka nożna 
w Ameryce Południowej, Gdańsk 2002).

3 Pierwszym aktem prawnym w historii polskiego prawodawstwa regulującym wyłącznie sferę sportu 
była ustawa o kulturze fizycznej z dnia 3 lipca 1984 r. (Dziennik Ustaw – rok 1984, nr 34, poz. 181 
z dnia 1984-07-11).

4 Prowadzenie działalności sportowej w innych formach organizacyjnych nie było przez prawo wyklu-
czone, jednak przepisy ustawy nie określały precyzyjnie alternatywnych form. Zob. M. Biliński, Spor-
towa Spółka Akcyjna – forma prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu sportu profesjonalnego, 

„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2001, nr 9, s. 8
5 Ustawa z 3 lipca 1984 r. była wielokrotnie nowelizowana. Nie poprawiło to jednak niezadowalające-

go stanu rzeczy zakłócając jedynie czytelność i spójność dotychczasowej ustawy.
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w których na plan pierwszy wysuwała się gospodarka rynkowa jak głosiło uzasadnienie 

projektu: 

W dziedzinie sportu projekt ustawy odchodzi od dotychczasowej szczegółowej ingerencji 

organów państwowych pozostawiając inicjatywę obywatelom i stowarzyszeniom kultury 

fizycznej6.

Ustawodawca wbrew poglądowi wyrażonemu w projekcie stanął na stanowisku 

bardzo szerokiej reglamentacji sportu wprowadzając dużą ilość przepisów szczegól-

nych regulujących działalność sportową. Ta ingerencja uzasadniania była chęcią szyb-

kiej profesjonalizacji sportu wyczynowego i dostosowania pozycji polskich klubów 

zarówno organizacyjnie jak i finansowo do klubów krajów tzw. Europy Zachodniej. 

Ustawa przewidziała dychotomiczny podział współzawodnictwa sportowego na profe-

sjonalny i amatorski7. We współzawodnictwie amatorskim formą przewidzianą przez 

przepisy ustawy była forma stowarzyszenia kultury fizycznej. Dla współzawodnictwa 

profesjonalnego stworzono zupełnie nową formę prawną jaką była Sportowa Spółka 

Akcyjna (w skrócie SSA)8. SSA była osobnym podtypem spółki akcyjnej, do której 

stosować miały się przepisy kodeksowe odnoście spółki akcyjnej i dodatkowe przepisy 

szczególne zawarte w ustawie. Ustawa w stosunku do klubów, które nie uczestniczą 

we współzawodnictwie pozostawiła pełną swobodę wyboru formy prawnej działania9. 

Jako motywy wskazujące na wybór SSA wskazuje się w doktrynie takie czynniki jak: 

prestiż tego typu spółki, wymogi formalne sprzyjające kontroli zewnętrznej i publicz-

nej przy zakładaniu takich spółek, możliwość pozyskania nowych akcjonariuszy spo-

śród anonimowego kręgu potencjalnych nabywców akcji, bezpieczeństwo, pewność 

6 Ubogie uzasadnienie projektu ustawy nie dostarcza innych informacji koniecznych do lepszego zro-
zumienia intencji ustawodawcy. Zob. Uzasadnienie projektu ustawy o kulturze fizycznej, Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej, druk nr 333-A, 14.09.1994 r.

7 Ustawa z 18 stycznia 1996 r. w art. 3 pkt. 5 definiowała sport profesjonalny jako rodzaj sportu wyczy-
nowego, uprawianym w celach zarobkowych.

8 Wartym dodania jest fakt, że do dnia wejścia w życia KSH działalność SSA opierała się w zasadniczej 
części na przepisach Kodeksu Handlowego z 1934 r. 

9 A. Koch, Statut prawny sportowej spółki akcyjnej, w: Andrzej Szwarc (red.), Status prawny polskich 
klubów i związków sportowych, Poznań 2000, s. 61.
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obrotu, wysokość minimalnego kapitału zakładowego10. W art. 29 ustawa wymaga 

od SSA uzyskania koncesji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie spor-

tu profesjonalnego. Organem koncesyjnym był Prezes Kultury Fizycznej i Turystyki11. 

Art. 31 w/w ustawy wprowadzał zadania jakie stawiał ustawodawca w stosunku do 

SSA takie jak: uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja spor-

tu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju. Problemem stała się możli-

wość prowadzenia przez SSA innej działalności nie związanej z rywalizacją sportową. 

Istniała co do zasady zgoda, że SSA może prowadzić działalność gospodarczą w innych 

dziedzinach niż tylko sport. Natomiast SSA, która nie prowadziłaby działalności spor-

towej, a jedynie działalność w innych dziedzinach – np. budownictwie – wypaczałaby 

sens i cel przepisów ją wprowadzających12. Ustawa wprowadzała specjalne oznaczenie 

odróżniające SSA od zwykłej spółki akcyjnej w brzmieniu: „Sportowa Spółka Akcyj-

na”. Ustawodawca wprowadził szereg przepisów, których celowości trudno jest się do-

szukać. Tak na przykład obowiązek posiadania siedziby na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, możliwość posiadania przez podmioty zagraniczne łącznie nie więcej niż 30% 

akcji, czy też zakaz emisji akcji uprzywilejowanych, zasady podziału dywidendy. Już 

w pierwszych latach obowiązywania ustawy pojawiły się głosy krytyczne co do racjo-

nalności tych przepisów. Zarzucano ustawodawcy m.in. sprzeczność z prawem stano-

wionym przez Wspólnoty Europejskie, do których Polska starała się o akcesję13. Ist-

niała także grupa przepisów, które oceniane były pozytywnie, a niektóre z nich wręcz 

były potrzebne i dostosowane do specyficznych reguł rządzących rywalizacją sportową. 

Art. 32 pkt. 5 stanowił, że:

10 Tamże, s. 63; W. Cajsel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym, Warszawa 2006, s. 100 i nast.; tenże, Sporto-
wa Spółka Akcyjna – szczególny rodzaj spółki kapitałowej, „Sport Wyczynowy” 2001, nr 7–8, s. 57; tenże; 
tenże, Formy prawne działalności klubów sportowych, „Sport Wyczynowy” 2006, nr 9–10, s. 51.

11 Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie sportu została zniesiona przez ustawę Prawo 
o działalności gospodarczej z 1 stycznia 2001r. Szerzej o problemie koncesji SSA: A. Koch, dz. cyt., 
s. 67 i nast.

12 M. Biliński, dz. cyt., s. 12.
13 A. Koch, dz. cyt., s. 73 i nast.
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Osoba fizyczna bądź prawna posiadająca więcej niż 1% kapitału akcyjnego w jednej spor-

towej spółce akcyjnej nie może posiadać więcej niż 1% kapitału akcyjnego w jakiejkolwiek 

innej sportowej spółce akcyjnej. 

Pkt. 6 ustawy dodawał: 

Akcjonariuszom lub członkom władz statutowych sportowej spółki akcyjnej zabrania się 

udzielania pożyczek lub poręczania pożyczki innej spółce działającej w tej samej dyscypli-

nie sportu.

Przepis ten miał na celu zabezpieczenie zasad uczciwej rywalizacji sportowej. Ratio 

legis zakładało, że w wypadku dopuszczenia takich działań mogłoby dochodzić do wypa-

czania rywalizacji sportowej poprzez uzależnienie się jednych sportowych spółek akcyj-

nych przez inne sportowe spółki akcyjne działające w tej samej dyscyplinie sportowej14.

W celu zabezpieczenia roszczeń o charakterze obligacyjnym łączących klub z zawod-

nikami zamieszczono przepis, którego dyspozycja dotyczyła sumy zdeponowanej na ka-

pitale zapasowym na zabezpieczenie roszczeń zawodniczych. W mojej ocenie najważ-

niejszym jednak przepisem charakteryzującym SSA był zapis dotyczący minimalnego 

kapitału zakładowego w wysokości 1 mln PLN15. Celem wprowadzenia tego przepisu 

była zapewne w mniemaniu twórców ustawy szybka profesjonalizacja ówczesnego spor-

tu. Jak zauważa Wiktor Cajsel: 

Jak się wydaje, prawodawcy chodziło o zagwarantowanie pewności obrotu w sporcie profe-

sjonalnym (udział w rozgrywkach „mocnych” finansowo podmiotów, którym nie groziłoby 

wycofanie się z rywalizacji podczas sezonu, co z kolei narażać mogłoby inne podmioty – np. 

inne kluby, stacje telewizyjne i radiowe, reklamodawców itp. – na ewentualne straty) oraz 

14 Sytuacjami takimi byłoby udzielenie pożyczki na preferencyjnych warunkach w zamian za „korzyst-
ny” wynik meczu.

15 Wedle Kodeksu Handlowego wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej na podstawie art. 311 § 1 
wynosiła 100 000 zł. Kodeks Spółek Handlowych podniósł tą sumę do 500 000 zł. 
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jednocześnie o zabezpieczenie interesów zawodników profesjonalnych, będących pracow-

nikami sportowych spółek akcyjnych16. 

Przepis art. 32 został derogowany nowelizacją ustawy o kulturze fizycznej z 4 listo-

pada 1999 r. Tym samym wrócono do przepisów ogólnych dotyczących spółki akcyjnej, 

której kapitał minimalny wynosić powinien 500 000 PLN. Kolejnym problemem była 

wykładnia art. 35 ustawy dotycząca kwestii czy SSA może prowadzić jedną sekcję w jed-

nej dyscyplinie sportowej, czy nie. Nowelizacja ustawy opowiedziała się jednoznacznie 

za drugim rozwiązaniem17.

Regulacja współzawodnictwa sportowego najbardziej przejawiała się w tym, że dzia-

łalność w zakresie sportu profesjonalnego może prowadzić tylko klub w formie SSA. 

Ustawa nie przewidziała ewentualnej formy organizacyjno – prawnej w postaci spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością przy współzawodnictwie zarówno profesjonalnym jak 

i amatorskim. Wśród przedstawicieli doktryny zapis o ograniczenia form działania do 

stowarzyszenia kultury fizycznej i SSA był poddawany w wątpliwość. Andrzej Szwarc 

sugerował, że nie tylko przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988r. o działalności gospo-

darczej, ale także stan prawny innych krajów dopuszczają także inne formy organizacyj-

no – prawne zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej i sportowej18. Andrzej 

Koch postulował natomiast dopuszczenie działalności w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością19. Problem ten, jak osobiście uważam, bardzo ważny dla rozwoju 

i funkcjonowania klubów sportowych nie został rozwiązany do dnia dzisiejszego. 

W zakresie sportu amatorskiego kluby uczestniczące we współzawodnictwie przy-

bierać miały formy stowarzyszeń kultury fizycznej. Podobnie jak w przypadku SSA 

zastosowano tę samą metodę konstrukcyjną. Za „bazę” takiego tworu uznano stowa-

rzyszenie, którego działalność regulowana była przez przepisy ustawy z dnia 7 kwiet-

16 W. Cajsel, Sportowa Spółka Akcyjna – szczególny rodzaj spółki kapitałowej, „Sport Wyczynowy” 2001, 
nr 7–8, s. 57

17 Więcej na ten temat zob. M. Biliński, dz. cyt., s. 9 i nast.
18 A. Szwarc, Nowe regulacje prawne dotyczące statusu prawnego polskich klubów i związków sportowych, 

[w:] A. Szwarc ( red. ) Status prawny polskich klubów i związków sportowych, Poznań 2000, s. 31
19 A. Koch, dz. cyt., s. 63



Formy działania klubów sportowych

37

nia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz szereg przepisów szczególnych zawartych 

w ustawie o kulturze fizycznej. Ustawa wprowadziła szereg odmienności w stosunku 

do przepisów prawa o stowarzyszeniach. Ustawa przewidywała jedynie model stowa-

rzyszenia zarejestrowanego, które podlegało wpisowi do rejestru stowarzyszeń kultury 

fizycznej. Stowarzyszenie kultury fizycznej otrzymywało osobowość prawną z chwilą 

uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu. Także w przypadku przesłanek 

odmowy rejestracji ustawa przewidywała szereg odmienności. Art. 14 prawa o stowa-

rzyszeniach przewidywał, że odmowa następuje z przyczyn niespełnienia warunków 

zawartych w ustawie. Przepisy ustawy o kulturze fizycznej stanowiły, że odmowa na-

stępuje w wypadku sprzeczności z ustawą lub niespełnienia określonych prawem wa-

runków. Art. 16 ustawy o kulturze fizycznej przewidywał rozszerzony katalog środków 

nadzoru w stosunku do przepisów prawa o stowarzyszeniach: 

Art. 16. Jeżeli działalność stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego jest 

niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, organ nadzorujący może:

1) zażądać usunięcia w określonym terminie dostrzeżonego uchybienia,

2) udzielić władzom stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego ostrzeżenia,

3) zawiesić w czynnościach poszczególnych członków władz stowarzyszenia kultury fi-

zycznej lub związku sportowego,

4) wystąpić do sądu o zastosowanie jednego ze środków, o których mowa w art. 17.

Ostatecznie stowarzyszenie kultury fizycznej było krytykowane przede wszystkim 

dlatego, że duża gama przepisów ograniczających dobrowolność i swobodę stowarzyszeń 

wypaczała działalność klubu sportowego działającego właśnie w takiej formie prawnej20. 

20 R. Hauser, Status prawny klubu sportowego jako stowarzyszenia, w: Andrzej Szwarc (red.), Status 
prawny polskich klubów i związków sportowych, Poznań 2000, s. 54 i nast.
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3. Złagodzenie przepisów regulujących działalności klubów sportowych

Negatywna ocena pomiędzy założeniami ustawodawcy, a faktycznym tempem pro-

fesjonalizacji sportu w naszym kraju znalazła swój wyraz w zmianie prawa na mocy 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Wolą ustawodawcy było 

maksymalne rozszerzenie katalogu dopuszczalnych form, w jakich swoją działalność 

mogą prowadzić kluby sportowe. Do ustawy tej przeniesiono duże partie przepisów 

ustawy o kulturze fizycznej łącząc je z nowymi rozwiązaniami. Ustawa o kulturze fi-

zycznej nie została w całości uchylona, choć od wejścia w życie ustawy o sporcie kwa-

lifikowanym obowiązywała w mocno okrojonej postaci. Ustawa ta odchodzić miała od 

silnej reglamentacji możliwości wyboru formy prawnej dla klubu sportowego. Ustawa 

likwidowała sportową spółkę akcyjną pozostawiając dopuszczalną formę spółki akcyj-

nej. Pod wpływem dużej krytyki istnienia tego rodzaju „podtypu” spółki akcyjnej zde-

cydowano się na jej usunięcie z systemu polskiego prawa21. W porównaniu do ustawy 

o kulturze fizycznej ustawa o sporcie kwalifikowanych wprowadziła wymóg uzyskania 

licencji uprawniającej do występowania w danej dyscyplinie sportowej. Organem li-

cencyjnym był właściwy polski związek sportowy. Uczestnikami ligi zawodowej, która 

posiadała swoją normatywną definicję mogły być tylko kluby w formie spółki akcyjnej 

z pewnym wyjątkiem, o którym mowa będzie poniżej. Z przepisów tych wynika, że 

w tym momencie nastąpiła zasadnicza różnica w podejściu do reglamentacji sportu. 

Dokonano znaczącej liberalizacji przepisów, odchodząc od nadmiernej reglamentacji 

„rynku sportowego”. Kluby uczestniczące we współzawodnictwie sportowym mogły 

przybierać formy nie tylko spółki akcyjnej czy stowarzyszenia kultury fizycznej, ale 

także spółki z o.o., spółki komandytowej, fundacji czy nawet spółdzielni. Wyjątkiem 

przewidzianym przez ustawodawcę był przepis art. 15 pkt 4: 

4. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe bę-

dące spółkami akcyjnymi.

21 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków 2006, s. 459
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Przepis ten posiadał wyjątek w postaci pkt 5:

Na wniosek polskiego związku sportowego minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

i sportu wyraża zgodę na czasowy udział w lidze zawodowej, o której mowa w ust. 4, 

klubów sportowych funkcjonujących w innej niż spółka akcyjna formie prawnej. W takim 

przypadku minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu jednocześnie określa 

termin, w jakim klub sportowy ma obowiązek przekształcić się w spółkę akcyjną. W przy-

padku bezskutecznego upływu tego terminu wygasa uprawnienie klubu sportowego do 

udziału w lidze zawodowej. 

Norma ta zezwalała na czasowe uczestniczenie w lidze zawodowej podmiotu, który 

posiadał inną formę niż S.A. Przepis ten należy ocenić pozytywnie i zaznaczyć, że bar-

dzo dobrze korelował on z zasadami działalności poszczególnych związków sportowych, 

gdzie poprzez system awansów oraz degradacji kluby przechodziły do wyższych lub niż-

szych klas rozgrywkowych. Często krótki okres pomiędzy udziałem w niższej i wyższej 

klasie rozgrywkowej nie był wystarczający na wymagane przekształcenie się w spółkę ak-

cyjną. Brak formy spółki akcyjnej skutkował odmową licencji, a tym samym sportowy 

awans był hamowany przez wymagania prawne. Dłuższy okres czasu wyznaczony przez 

właściwego ministra był wystarczający na dokonanie pełnego przekształcenia się klubu 

sportowego, bądź utworzenia spółki akcyjnej. 

Kolejnym przepisem, który świetnie oddaje specyfikę interesującego nas tematu była 

regulacja następstwa prawnego. Artykuł 15 ust. 9 ustawy stanowił:

Spółka akcyjna przystępująca do ligi zawodowej w miejsce klubu sportowego nie bę-

dącego spółką akcyjną przejmuje z dniem przystąpienia do ligi zawodowej ogół praw 

i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych tego klubu, związanych z udziałem we 

współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu.

Przemyślana dyspozycja tego artykułu pozwoliła należycie dbać o interesy uczestni-

ków współzawodnictwa sportowego w lidze zawodowej. Jak wskazuje praktyka najwięk-

szym problemem w działalności polskich klubów sportowych, była słaba egzekucja rosz-

czeń wierzycieli klubu np. należności kontraktowych. Zasadność tego przepisu można 
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wytłumaczyć tym, że wiele klubów prowadziło nierozsądną politykę, która często 

przekraczała możliwości finansowe. Praktyka wskazywała, że jedynie w początkowym 

okresie sezonu terminowa realizacja roszczeń była możliwa. Jak podaje Wiktor Caj-

sel: „Później sprawy o „zapłatę należnych zobowiązań” trafiały najczęściej przed oblicze 

sądowe”22. Ustawa o sporcie kwalifikowanym w swoich założeniach miała rozpocząć 

reformę obowiązujących przepisów prawnych. Istniejący dualizm aktów prawnych 

regulujących kwestie uprawiania sportu oraz połączenie ze sobą instytucji starych 

i nowych, nie spełniło celu jaki ustawa miała realizować. Sytuacja taka spowodowała, 

że konieczne stało się opracowanie nowego aktu normatywnego, będącego bardziej 

przejrzystym i prostszym terminologicznie – jak zapisano w uzasadnieniu do projektu 

ustawy o sporcie. 

4. Obecny stan prawny regulujący działalność klubów sportowych

W tym uzasadnieniu projektodawca zamierzał odejść od nadmiernej reglamenta-

cji zwracając natomiast uwagę na przepisy Konstytucji, mówiące o tym, że kultura 

fizyczna jest w głównej mierze wolnością obywatelską, a nie domeną państwa23. Re-

glamentację działalności sportowej projektodawca zamierzał oprzeć o dwie zasady wy-

prowadzone z Konstytucji: podstawową zasadę wolności uprawiania i organizowania 

kultury fizycznej oraz uzupełniającą ją zasadę pomocniczości państwa we wskazanym 

zakresie. Ustawodawca zamierzał przenieść ciężar odpowiedzialności za regulowanie 

działalności sportowej z organów państwowych na polskie związki sportowe. Rozdział 

2 ustawy zawiera uregulowania podstawowych zagadnień dotyczących klubów spor-

towych i związków sportowych, jako podmiotów najczęściej występujących w sferze 

kultury fizycznej. W interesującym nas zakresie art. 3 stanowi, że działalność sportowa 

może być prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Wedle przepisów 

ustawy klub sportowy posiada osobowość prawną, co jednak wyklucza możliwość pro-

22 W. Cajsel, Ustawa o sporcie kwalifikowanym komentarz, Warszawa 2006, s. 107
23 http://www.isp.org.pl/kompas/files/11009893570303530001262596559.pdf, dostęp 15.10.2011.
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wadzenia klubu sportowego niezależnie od poziomu rozgrywek, czy uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym w postaci np. spółki komandytowej, czy spółki jaw-

nej, co jest sytuacją trudną do racjonalnego wytłumaczenia. Ustawa przesądza także 

o tym, jaka forma jest jedynie dopuszczalną formą dla klubu rywalizującego w lidze 

zawodowej. Formą tą jest spółka akcyjna. W przeciwieństwie do poprzedniego sta-

nu prawnego ograniczono dopuszczalność wyboru formy organizacyjnej dla klubu. 

Na podstawie ustawy o kulturze fizycznej w zakresie, w którym klub sportowy nie 

uczestniczy we współzawodnictwie sportowym możliwa była dowolna forma prawna24. 

Ustawa przejęła także niektóre rozwiązania z poprzedniego stanu prawnego. Obecnie 

w ramach zasady rywalizacji sportowej, osoby fizyczne czy prawne nie mogą posiadać 

akcji innych klubów. Istotą tego przepisu jest zachowanie warunków czystej rywaliza-

cji sportowej. Problem pojawi się w sytuacji, gdy owe akcje posiadać będzie np. współ-

małżonek osoby fizycznej, wstępny czy zstępny lub konsorcjum, do którego należy 

osoba prawna posiadająca akcje takiej spółki. Zważywszy, że przepis ten jest przepisem 

szczególnym niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca. Zrezygnowano z moż-

liwości czasowego udziału w lidze zawodowej klubu, który posiadał inną formę orga-

nizacyjno-prawną. Jest to, w mojej opinii, duża wada tej ustawy. Możliwość działania 

przez określony okres czasu w formie nie przewidzianej w ustawie, wymagającej więk-

szych nakładów finansowych i organizacyjnych była rozwiązaniem sensownym, zgod-

nym z ideą rywalizacji sportowej. W wypadku, gdy na dany czas podmiot nie dokona 

przekształcenia w spółkę akcyjną należy przyjąć, że z mocy prawa nie będzie mógł 

występować w lidze zawodowej. Tak samo brak jest przepisu regulującego następstwo 

prawne klubu sportowego. Należy ocenić to negatywnie. Kodeks Spółek Handlowych 

przewiduje instytucję przekształcenia spółki. Przekształceniem tym rządzą się dwie za-

sady: kontynuacji i ciągłości. Polegają one na tym, że spółka poddana procesowi trans-

formacji pozostaje przez cały czas tym samym podmiotem, zmieniając jedynie swoją 

24 Realne możliwości na podstawie ustawy o kulturze fizycznej do przyjęcia dowolnej formy działalno-
ści były możliwe w dyscyplinach sportowych takich jak żeglarstwo, gdzie organizuje się cykle regat, 
czy kolarstwo, gdzie organizuje się cykl wyścigów. W myśl przepisów ustawy o kulturze fizycznej 
takie kluby nie uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym. 
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„szatę zewnętrzną”, w której funkcjonuje25. Przekształcenie oznacza więc zmianę typu 

spółki, przy zachowaniu pełnej tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiąz-

ków. Zmiana taka zachodzi poprzez zmianę wpisu w KRS. KSH dodatkowo rozsze-

rza zasadę kontynuacji na sferę administracyjno-prawną, gdzie spółka przekształcona 

pozostaje podmiotem m.in. zezwoleń, koncesji, ulg czy licencji26. Dotyczy to jednak 

przekształceń podmiotów enumeratywnie wymienionych w art. 551 kodeksu spółek 

handlowych, nie obejmuje więc swoim zakresem innych form prawem przewidzianych 

jak np. stowarzyszenie czy fundacja. 

W uzasadnieniu projektu także brak jest wzmianek, które uzasadniałyby celowość 

pominięcia wyżej przedstawionych przepisów zawartych w ustawach poprzednich. 

Przecież nie można uznać, że należało je podłączyć pod szereg przepisów hamujących 

rozwój sportu. Wręcz przeciwnie, sprzyjały one rozwojowi oraz dawały zadość zasadom 

rywalizacji sportowej. Ustawa stanowi, że organizację sportu powierza się w głównej 

mierze polskim związkom sportowym. W takiej sytuacji należy przyjrzeć się przepisom 

związkowym dotyczącym klubów sportowych. Aktualny statut Polskiego Związku Pił-

ki Nożnej stanowi: 

Art. 15 

§ 3. Członkowie PZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na pod-

stawie przepisów prawa, własnych statutów, zgodnych ze statutem PZPN.

§ 6 Kluby posiadające sekcje piłki nożnej, mające formy organizacyjno-prawne zgodne 

z prawem polskim są członkami PZPN i równocześnie OZPN. 

Na podstawie statutu można stwierdzić, że są one dostosowane do podstawowych re-

gulacji ustawowych. Inaczej natomiast zdefiniowany jest klub w przepisach PZPN doty-

czących stosunków na linii piłkarz – klub. Tekst aktualny z 24 czerwca 2010r. stanowi:

25 S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego, T. 17B Prawo Spółek Kapitałowych, Warszawa 2010, 
s. 1052

26 Tamże.
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Klub sportowy – oznacza sportową spółkę akcyjną lub stowarzyszenie kultury fizycznej, 

które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym orga-

nizowanym przez PZPN, ligę zawodową lub związek piłki nożnej. 

Natomiast zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem a zawodnikiem profesjonal-

nym określa nowela z 28 października 2010 r.:

Klub sportowy – oznacza spółkę akcyjną (sportową spółkę akcyjną) lub stowarzyszenie 

kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we współzawodnictwie 

sportowym organizowanym przez PZPN. 

Przepisy PZPN ograniczają dopuszczalne formy działania klubów sportowych do 

dwóch: spółki akcyjnej i stowarzyszenia kultury fizycznej. Przepisy PZPN także definiują 

pojęcie „ligi zawodowej”. Wedle „Podręcznika Licencyjnego PZPN” przez ligę zawodo-

wą należy rozumieć rozgrywki organizowane przez Ekstraklasę S.A.27 Statut Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej natomiast nie posiada własnej definicji klubu28: 

§13

(…)

1. Członkiem zwyczajnym mogą być kluby sportowe oraz Wojewódzkie Związki.

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Związku.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca cele Związ-

ku i wspierająca go materialnie.

Analizując przepisy związkowe widać ich anachroniczność, ponieważ nadal posługują 

się formami prawnymi, które przestały być przewidziane przez ustawodawcę (SSA, sto-

warzyszenie kultury fizycznej). Ustawa o kulturze fizycznej wprowadzała obligatoryjny 

dodatek obowiązujący w przepisach charakteryzujących SSA. Ustawa o sporcie kwalifi-

kowanym co prawda zlikwidowała ostatecznie „podtyp” sportowej spółki akcyjnej, ale 

27 http://www.pzpn.pl/index.php/pol/Federacja/Dokumenty/System-licencyjny, dostęp 15.10.2011.
28 http://www.pzps.pl/Statut-PZPS.html, dostęp 15.10.2011.
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wiele klubów do dnia dzisiejszego nie zrezygnowała z prób pozostawienia w nazwie ele-

mentu „sportowa”29. Kodeks spółek handlowych stanowi w artykule 305:

 

§ 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie 

„spółka akcyjna”.

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”

Każda spółka akcyjna musi mieć firmę, która służy jej indywidualizacji identyfi-

kacji w obrocie. Firma spółki podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestru przed-

siębiorców. Spółka akcyjna jest w szczególności obowiązana umieszczać swoją firmę 

w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie jej działalności, do oznaczo-

nych osób oraz zamieszczać w oświadczeniach kierowanych do szerokiego kręgu adre-

satów i umieszczać są nazwę na towarach wprowadzanych do obrotu30. Firma spółki 

akcyjnej składa się z elementu koniecznego zwanego rdzeniem lub korpusem i do-

datku obowiązującego w postaci oznaczenia „spółka akcyjna.” Ustawy odrębne mogą 

zawierać dodatkowe wymagania, co do dodatku obowiązującego31. Funkcją jaką po-

siada dodatek obowiązujący jest ujawnienie wobec osób trzecich, do którego typu lub 

podtypu spółki handlowej należy dana spółka. Podmioty nawiązujące stosunki prawne 

z daną spółką zostają poinformowane m.in. o zasadach odpowiedzialności spółki oraz 

jej reprezentacji wobec osób trzecich. Dlatego też zamieszczenie tego dodatku w firmie 

spółki oraz używanie go w obrocie jest obowiązkowe32. Natomiast dalsze oznaczenie 

dodatku obowiązującego „sportowa spółka akcyjna” należy uznać za niepoprawny33. 

29 Wisła Kraków działała jako SSA do 02.11.2007, kiedy do przekształciła się w S.A., funkcjonując w KRS 
pod firmą „Wisła Kraków S A”. Cracovia Kraków w KRS funkcjonuje pod firmą „Cracovia Kraków 
Sportowa S A”. Obie jednak w rubryce „forma prawna” wpisane są jako spółki akcyjne. 

30 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, T. III Warszawa 
2008, s. 99.

31 Przepisy szczególne do „podtypów”. W zakresie nieuregulowanym przepisami szczególnymi, firma 
takiej spółki powinna spełniać przesłanki przewidziane w postanowieniach KC i KSH, ponieważ jest 
ona firmą, w rozumieniu art. 43 i nast. KC. Istnieją przepisy, które przewidują specjalne wymogi ozna-
czania firmy specjalnych typów s. a. Działania sprzeczne są działaniami nielegalnymi, sprzecznymi 
z prawem często narażonymi na odpowiedzialność karną.

32 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, dz. cyt., s. 105
33 Mateusz Rodzynkiewicz dopuszcza możliwość bardziej rozbudowanych skrótowców, które nie 
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W sytuacji, w której prawo nie przewiduje już formy prawnej pod nazwą SSA wyma-

gane od klubów jest dokonanie odpowiedniej zmiany w umowie spółki i dokonanie 

stosownego wpisu w KRS zmieniającego oznaczenie dodatku obowiązującego z „Spor-

towa Spółka Akcyjna” na „Spółka Akcyjna”. Istnieją dwie możliwości dokonania takiej 

zmiany. Jedną z nich jest zmiana z inicjatywy klubu, a drugą wezwanie sądu rejestro-

wego do dokonania odpowiedniej zmiany. Praktyka pokazuje, że niektóre kluby nadal 

pragną pozostawić słowo „sportowa” w nazwie spółki, ale już nie jako element dodat-

ku obowiązującego przenosząc go do rdzenia. W wyniku derogacji sportowej spółki 

akcyjnej jedyną możliwością zaznaczenia tradycji nazewnictwa jest umieszczenie słowa 

„sportowa” w rdzeniu, a nie dodatku obowiązującym. 

Przepisy końcowe ustawy ustanawiają zasady na jakich kluby sportowe mają dostoso-

wać się obowiązującego stanu prawnego: 

Art. 83.1. Kluby sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów dostosu-

ją swoją formę działania do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia 

w życie tej ustawy.

W wypadku, gdyby klub sportowy działał w innej formie spółki prawa osobowe-

go konieczne będzie jego przekształcenie w kapitałową spółkę handlową, bądź działanie 

w formie stowarzyszenia lub fundacji. Przekształcenie takie polega na przejściu z jednej 

dopuszczalnej prawnie formy spółki w inną. Zmiana typu spółki odbywa się w oparciu 

o symultanicznie dokonane wpisy w KRS, czyli wpisane spółki przekształconej i wy-

kreślenie spółki przekształcanej. Przekształcenia dokonuje się przez konstytutywny wpis 

w KRS34. Kwestia przekształcenia posiada dużą literaturę i dokładniejsze nakreślenie za-

sad dotyczących tej instytucji nie jest konieczne dla potrzeb tego artykułu.

nasuwałyby wątpliwości, że chodzi o spółkę akcyjną. Ale dotyczy to w sumie jedynie poprawnego 
skrótu, a trudno uznać skrót s. s. a za poprawny skrót spółki akcyjnej. Zob. M. Rodzynkiewicz, Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 26.

34 S. Sołtysiński (red.), dz. cyt., s. 1052.
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5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że obecnie obowiązująca ustawa nie do końca 

realizuje założenia powoływane w uzasadnieniu. Po pierwsze nie odstąpiono od nad-

miernej reglamentacji form w jakich dopuszczalne jest działanie klubów sportowych 

ponieważ ograniczono formę jedynie do osób prawnych, eliminując tym szereg in-

nych podmiotów, które mogłyby prowadzić taki klub. Dodatkowo nadal pominięto 

poruszany już wielokrotnie problem dopuszczalności formy spółki z o.o. do udziału 

w lidze zawodowej. Trudno znaleźć argumenty na rozsądne uzasadnienie tej regulacji. 

Jedynie wysokość minimalnego kapitału zakładowego jest argumentem, który można 

podnosić na uzasadnienie ograniczenia udziału w lidze zawodowej jedynie do spółki 

akcyjnej. Argument, że forma spółki akcyjnej jest dogodniejsza, ponieważ pozwala na 

gromadzenie szerokiej grupy bliżej niezidentyfikowanego kapitału, także nie jest wy-

starczający. Polskie kluby praktycznie nie są notowane na giełdzie. Rozsądną i salomo-

nową decyzją byłoby określenie ustawowe minimalnego kapitału zakładowego w takiej 

spółce z o.o. do sumy jakiej wymaga się od spółki akcyjnej. Wykluczenie z możliwości 

działania innych typów spółek, a dopuszczenie działania w formie stowarzyszenia, jest 

rozwiązaniem niekonsekwentnym. Legalna definicja stowarzyszenia art. 2 ust 1 okre-

śla je jako „dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszeniem o celach niezarobkowych”. 

Analizując poszczególne elementy trudno zgodzić się z tym, że jest to odpowiednia 

forma, w jakiej powinien działać klub sportowy. Przepisy, które nakłada na kluby zwią-

zek sportowy często stoją w sprzeczności z zasadami dobrowolności, samorządności 

oraz niezarobkowego charakteru. Samorządność stowarzyszenia polega na tym, że to 

stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele programy, działania i struktury orga-

nizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczącego jego działalności35. W wypad-

ku klubu sportowego cele i struktura często jest uzależniona od przepisów, które są 

określane przez związki sportowe – np. „Podręcznik licencyjny PZPN”36. Paweł Suski 

35 P. Suski, Stowarzyszenia i Fundacje, Warszawa 2004, s. 56.
36 http://www.pzpn.pl/index.php/pol/content/download/1041/9081/file/podrecznik_licencyjny_ekstra-

klasa_2009_2010.pdf, dostęp 17.10.2011.
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zwraca uwagę na „trwałość” stowarzyszenia jako jego niezbędną część. W wypadku 

klubów uczestniczących w rywalizacji sportowej trudno mówić o takiej trwałości. Ce-

lem rywalizacji jest ciągłe polepszanie własnych wyników. W wypadku klubów jest to 

awans do wyższej klasy rozgrywkowej, czy zdobycie tytułu mistrza kraju. W wypadku 

klubu, który planuje awans do ligi zawodowej niespełniony będzie element trwało-

ści. Można by stwierdzić, że celem takiego stowarzyszenia byłaby zmiana w spółkę 

akcyjną. Niezarobkowy cel stowarzyszenia jest tym składnikiem, który odróżnia je od 

innych form organizacyjnych37. Co prawda art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach 

dopuszcza działalność gospodarczą takiego stowarzyszenia, ale jest to jedynie wyjątek 

od głównych założeń, jakim służyć ma stowarzyszenie. Należy więc stwierdzić, że for-

ma stowarzyszenia nie jest formą odpowiednia dla klubu sportowego, a przynajmniej 

dla klubu uczestniczącego w wyższych klasach rozgrywkowych obejmujących teren ca-

łego kraju. W mojej opinii nowa ustawa, która w swych założeniach miała korygować 

wszelkie błędy jej poprzedniczki jeszcze bardziej ograniczyła wolność wyboru form 

prawnych dla klubu sportowego. Ustawa o sporcie pozostała głucha na głosy doktryny 

postulującej dopuszczenie klubu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

do uczestnictwa w lidze zawodowej oraz negującej formę stowarzyszenia jako formy 

odpowiedniej dla klubu sportowego. 

37 P. Suski, dz. cyt., s. 64.
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Jacek Kudła

Model rozstrzygania sporów cywilnych w sferze stosunków 
sportowych de lege lata i de lege ferenda

1. Wstęp

Odkąd pojawił się sport, pojawiły się też spory z nim związane. Wzrastająca po-

pularność, przekształcenia ruchu sportowego i uczynienie ze sportu przedmiotu spek-

taklu i produktu zbiorowej konsumpcji prowadzi nieuchronnie do wzrostu liczby 

sporów sportowych, w szczególności o charakterze odszkodowawczym1. Autonomia 

woli podmiotów prowadzących rywalizację sportową i ich zgoda na reguły sportowe 

oznaczają, że ewentualne spory będą mieć charakter raczej cywilnoprawny, gdyż nie 

jest w nie zaangażowany w sposób znaczny interes publiczny. Potrzeba zastosowania 

norm prawa karnego zajdzie jedynie w przypadku popełnienia czynu karalnego i wy-

starczą tu ogólne zasady prawa karnego, zatem specyfika prawa sportowego nie będzie 

mieć znaczącego wpływu na odpowiedzialność karną. Powoływanie się na okoliczności 

łagodzące w postaci emocji związanych z rywalizacją sportową w sprawie o pobicie 

jednego sportowca przez drugiego, czy kwestie kontratypu sportowego są tematami 

od dawno żywo dyskutowanymi w doktrynie prawa karnego. Kwestią jednak zupełnie 

niezależną od działania w ramach ryzyka sportowego i zgody dysponenta dobrem jest 

1 Por. A. Wach, Prawo do sądu w sprawach sportowych, „Studia Iuridica” XLVIII/2008, s. 289.
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dochodzenie odszkodowania na podstawie prawa cywilnego w ramach odpowiedzial-

ności deliktowej. Jednakże w związku z komercjalizacją sportu, to odpowiedzialność 

o charakterze kontraktowym jest coraz częściej przedmiotem sporów. Wreszcie kla-

sycznie sportowy charakter mają sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej 

oraz sprawy dotyczące stosowania dopingu w sporcie. Ustawodawca każdego państwa, 

w tym Polski, stanąć musi przed pytaniem, jak należy rozstrzygać spory sportowe? Czy 

rozwiązywać je w ramach sądownictwa powszechnego, czy przekazać je jednemu lub 

nieograniczonej liczbie sądów arbitrażowych, czy też może zostawić tę kwestię do ure-

gulowania samym podmiotom ruchu sportowego? W celu odpowiedzi na te pytania 

warto prześledzić ewolucję w zakresie drogi rozstrzygania sporów sportowych i przyj-

rzeć się głównym instytucjom krajowym i międzynarodowym w ten proces zaanga-

żowanym. Dzięki temu łatwiejsza będzie ocena obecnych regulacji i sformułowanie 

ewentualnych postulatów de lege ferenda.

2. Rys historyczny polskich i międzynarodowych regulacji 
 rozwiązywania sporów sportowych2

Początkowo spory pojawiające się w sferze stosunków sportowych były rozwiązywane, 

zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej przez organy wewnątrzorganiza-

cyjne3. Najczęściej były to komisje dyscyplinarne, prawne lub odwoławcze międzyna-

rodowych federacji sportowych, a na poziomie krajowym komisje i wydziały dyscypliny 

oraz sądy koleżeńskie. 

W latach siedemdziesiątych XX w. coraz dobitniej zgłaszany był postulat odejścia 

od modelu sportu amatorskiego w związku z profesjonalizacją, komercjalizacją i me-

diatyzacją sportu4. Zawodnicy kontestujący decyzje wewnątrzorganizacyjnych organów, 

2 Szerzej na temat ewolucji w zakresie drogi rozpoznawania sporów sportowych A. Wach, Alternatyw-
ne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005, s. 65–69.

3 Por. A. Wach, Prawo do sądu..., dz. cyt., s. 291.
4 Por. P. Cioch, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie, „Kwartalnik ADR”, nr 4(8)/2009, s. 71; 

A. Wach, Prawo do sądu..., dz. cyt., s. 292.
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w szczególności decyzje orzekające kary dyscyplinarne długoletniego zakazu uczestnic-

twa w rywalizacji w danej dyscyplinie, zaczęli wytaczać powództwa cywilne i kierować 

skargi do sądów państwowych5.

3. Działalność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie

Przełomowym momentem było powołanie w 1983 r. Trybunału Arbitrażowego do 

spraw Sportu6 z inicjatywy Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego7 

Juana Antonio Samarancha8 i wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości w Hadze Kéba 

Mbaye podczas 86. Zgromadzenia Ogólnego MKOl w New Delphi9. Pierwszym pre-

zydentem został Kéba Mbaye i pełnił tę funkcję do swojej śmierci w 2007 r. Począt-

kowo Trybunał rozpatrywał nieliczne sprawy majątkowe i wydawał opinie konsulta-

cyjne dotyczące narodowości zawodników startujących na Igrzyskach Olimpijskich, 

akredytacji dla dziennikarzy na Igrzyska i spraw stosowania niedozwolonego dopingu. 

Po orzeczeniu w głośnej sprawie jeźdźca Elmara Gundela10 oraz zreformowaniu Try-

bunału na podstawie porozumienia w sprawie ukonstytuowania się Międzynarodowej 

Rady Arbitrażu Sportowego, podpisanego w Paryżu w 22.06.1994 r., nastąpił bujny 

rozwój orzecznictwa Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, który rocznie rozpoznaje 

kilkaset spraw. Obecnie Trybunał ma charakter stałego sądu polubownego o zasięgu 

globalnym i w zakresie międzynarodowych sporów sportowych jego pozycja wydaje 

się niewzruszona.

5 Por. M. Baddeley, Le sportif ou objet? La protection de la personnalité du sportif, Basel 1996, s. 240.
6 Zwany także Sportowym Sądem Arbitrażowym, w skrócie CAS lub TAS (ang.: CAS, Court of Arbitra-

tion for Sport, fr.: TAS, Tribunal Arbitral du Sport).
7 W skrócie MKOl.
8 Brendan I. Koerner, Where Do Athletes Go to Court?, http://www.slate.com/Default.aspx?id=2103285 
9 P. Cioch, Trybunał Arbitrażowy..., dz. cyt., s. 73.
10 Gundel/FEI (Fédération Équestre Internationale i Międzynarodowa Federacja Jeździectwa) et Tribunal 

Arbitral, BGE 119 II 271.
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4. Działalność Polskiego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy 

 Polskim Komitecie Olimpijskim11

W ślad za Trybunałem w Lozannie powstawały narodowe komisje lub trybunały 

arbitrażowe przy narodowych komitetach olimpijskich w Belgii, Luksemburgu, Polsce, 

Hiszpanii i USA. Polski Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl powstał w 1994 r. 

a podstawę normatywną uzyskał dzięki ustawie o kulturze fizycznej12 a później usta-

wie o sporcie kwalifikowanym13. Według informacji ze strony internetowej Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego, do właściwości Trybunału jako sądu polubownego należy 

rozstrzyganie sporów majątkowych związanych z szeroko pojętą działalnością sporto-

wą, a więc może on rozstrzygać powództwa podmiotów ruchu sportowego, związane 

z wykonywaniem umów sponsorskich, reklamowych, menedżerskich, kontraktów te-

lewizyjnych, dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w sytuacji zmiany 

przynależności klubowej itp.14 Trybunał działa także jako instytucja  odwoławcza 

od decyz j i  dyscypl inarnych i  regulaminowych właśc iwych organów Pol-

sk ich Związków Spor towych wydawanych w takich sprawach jak:  dys-

kwalifikacja dożywotnia lub czasowa, wykluczenie lub skreślenie ze związku, klubu lub 

innej organizacji sportowej zawodnika, sędziego, działacza sportowego, wykluczenie 

lub skreślenie klubu lub innej organizacji ze związku sportowego, pozbawienie za-

wodnika lub zespołu sportowego tytułu Mistrza Kraju lub zdobywcy Pucharu Polski, 

przeniesienie zespołu sportowego do niższej klasy rozgrywek, zakaz reprezentowania 

sportu polskiego w zawodach międzynarodowych15. Trybunał może również wydawać 

opinie konsultacyjne w sprawach dotyczących prawnych aspektów organizacji, rozwo-

ju i praktyki sportu. 

11 W skrócie PKOl.
12 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113), tekst jednolity z dnia 

21 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1675.
13 Zobacz art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
14 Strona internetowa PKOl: http://www.olimpijski.pl/pl/pages/display/15577, dostęp: 27.04.2011.
15 Strona internetowa PKOl: http://www.olimpijski.pl/pl/pages/display/15577, dostęp: 27.04.2011.
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Trybunał składa się z 24 arbitrów, posiadających wykształcenie prawnicze i wiedzę 

w dziedzinie sportu, a ponadto wykonujących przez co najmniej 3 lata zawód adwoka-

ta, radcy prawnego, notariusza, prokuratora, sędziego państwowego, których kadencja 

wynosi 4 lata16. Prezesem Trybunału jest obecnie Zygfryd Siwik a jedynym przepisem 

odnoszącym się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu jest art. 56 statutu PKOl17.

5. Przedstawienie obecnego stanu prawnego – deregulacji – 

 w sferze rozstrzygania sporów sportowych

W dniu 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie18, która zastąpiła 

dotychczas obowiązujące ustawy: o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym. Ce-

lem nowej ustawy o sporcie jest ograniczenie prawnej reglamentacji sportu – deregu-

lacja. W wyniku prac nad ustawą, wykreślono więc z projektu ustawy rozdział szósty 

dotyczący rozstrzygania sporów sportowych19. W trakcie prac podkomisji sejmowej 

Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, w imieniu przedstawicieli różnych dziedzin 

prawa, zaproponowało wykreślenie wyżej wymienionego rozdziału, ponieważ spory 

te mogą być rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilne-

go20, w tym jego części piątej dotyczącej sądownictwa arbitrażowego. De lege lata nie 

ma zatem żadnego szczególnego modelu rozstrzygania sporów sportowych. Trybunał 

16 Strona internetowa PKOl: http://www.olimpijski.pl/pl/pages/display/15577, dostęp: 27.04.2011.
17 Statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyjęty przez Nadzwyczajne Statutowe Zgromadzenie 

PKOl w dniu 10 grudnia 2005; ostatnie zmiany zostały wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu PKOl 
w dniu 19 kwietnia 2008 r.

18 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127 poz. 857).
19 Podczas II Forum Prawa Sportowego w dniu 14 października 2010 r. wieloletnia wiceprezes Trybuna-

łu Arbitrażowego przy PKOl – M. Zuchowicz zwróciła uwagę na pominięcie w nowej ustawie o spo-
rcie przepisów dot. Trybunału Arbitrażowego, które zawierała dotychczas obowiązująca ustawa 
o sporcie kwalifikowanym, co wcale nie znaczy, iż zakończy on teraz działalność. Wiele związków 
sportowych nadal pokłada w tym ciele nadzieje na rozwiązywanie sporów i łagodzenie ewentual-
nych konfliktów, pozostawiając w swych statutach wyraźne zapisy odwołujące się do funkcjonowa-
nia Trybunału i jego orzecznictwa. Cytowane za stroną internetową PKOl – http://www.olimpijski.pl/
pl/pages/news/4187, dostęp: 27.04.2011.

20 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.).
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Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl stracił zarazem podstawę normatywną swojego 

działania. Obecnie sportowcy i inne podmioty ruchu sportowego w Polsce nie do 

końca wiedzą do jakiego organu, w jaki sposób i w jakim trybie można skarżyć osta-

teczne decyzje dyscyplinarne i regulaminowe polskich związków sportowych. Sytu-

acja niepewności, wywołana nagłym zwrotem w kierunku deregulacji, jest stanem 

najmniej pożądanym. Stabilność prawa, jego pewność wydaje się być wartością jesz-

cze niedostrzeganą przez ustawodawcę. Statuty Międzynarodowych Federacji Sporto-

wych przewidują w takich sytuacjach kompetencje Trybunału Arbitrażowego w Lo-

zannie, który staje się właściwy o ile ustawodawca krajowy nie stwarza rozwiązania 

wewnętrznego dla rozwiązania sporów sportowych. Większość krajów europejskich 

tworzy więc krajowe organy arbitrażowe. W odpowiedzi na zmianę ustawy, Walne 

Zgromadzenie PZPN w dniu 26 listopada 2010 r. przyjęło, że zaskarżanie sporów 

dyscyplinarnych lub regulaminowych Związkowego Trybunału Piłkarskiego może 

nastąpić albo do niezależnego sądu arbitrażowego w Polsce albo do Trybunału w Lo-

zannie. Po zatwierdzeniu zmiany statutowej w tym zakresie zarząd PZPN ma okre-

ślić jakie spory mają trafić do polskiego sądu arbitrażowego a jakie do lozańskiego 

Trybunału. Ten ostatni organ pełni już rolę instancji odwoławczej od orzeczeń izby 

ds. rozwiązywania sporów sportowych PZPN, złożonej z przedstawicieli Polskiego 

Związku Piłkarzy i przedstawicieli Spółki Ekstraklasa S.A. i Piłkarskiej Ligi Polskiej 

reprezentującej kluby pierwszej ligi. Od 1993 r. działa w ramach PZPN piłkarski sąd 

polubowny rozstrzygający rocznie ponad 120 spraw. 

6. Ocena stanu prawnego i postulaty de lege ferenda

Ocenę obecnego stanu prawnego w przedmiocie rozstrzygania sporów sporto-

wych należy poprzedzić uwagą natury ogólnej, iż sport nie może stać ponad prawem 

ani obok prawa, a prawo do sądu powinno być zapewnione także w tych sporach. 

Jako element i wytwór kultury, sport musi być wkomponowany w system prawny 

danego państwa oraz w międzynarodowy porządek prawny, w tym porządek prawny 

Unii Europejskiej. Logicznym wydawałoby się poddanie omawianych sporów o cha-
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rakterze krajowym pod kognicję sądów państwowych. Na poparcie tezy przeciw-

nej, o wyłączeniu drogi sądowej w tym zakresie, podnoszony jest jednak argument 

o autonomii sportu i związanej z tym nieingerencji prawa powszechnego w zakres 

dobrowolnie uprawianej działalności sportowej21. Również ze względu na opór mię-

dzynarodowych federacji sportowych, mających monopolistyczną pozycję w kwestii 

organizowania międzynarodowych imprez sportowych, niemożliwe jest poddanie 

sporów sportowych kognicji sądów powszechnych. Skutkowałoby to wykluczeniem 

polskich zespołów z międzynarodowych rozgrywek. Najwłaściwszym rozwiązaniem 

wydaje się więc, stworzenie podstaw normatywnych do działania polskiego Trybuna-

łu Arbitrażowego ds. Sportu, ponieważ jest on instytucją stworzoną właśnie w tym 

celu, zatrudniającą grono fachowców. Należy jednak stworzyć możliwość dla osią-

gnięcia pełnej niezależności i niezawisłości arbitrów. Jedną z możliwości prawnych 

może być utworzenie w tym celu fundacji. Nie wydaje się właściwe kierowanie kra-

jowych sporów sportowych od razu do Trybunału w Lozannie, z uwagi na nieznajo-

mość polskich realiów sportowych i znaczne oddalenie tego forum od danej sprawy. 

Ze względów specjalizacyjnych niewłaściwe wydaje się też kierowanie ich do innych 

sądów arbitrażowych specjalizujących się w sporach handlowych, np. Sądu Arbitra-

żowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Podsumowując, należy wskazać na istot-

ną lukę w nowej ustawie o sporcie w przedmiocie rozwiązywania sporów sportowych. 

Ta kwestia powinna być uregulowana ustawowo, natomiast sam zwrot w kierunku 

deregulacji jest nieunikniony. Widać tu przejaw szerszego zjawiska jakim jest mul-

ticentryczność prawa. Już od dłuższego czasu staje się oczywiste, że państwa muszą 

się liczyć nie tylko ze wspólnotą międzynarodową, ale również z rosnącą autonomią 

innych organizacji i instytucji wykonujących swoje funkcje na jego terytorium22. 

21 Tak A. Wach, Prawo do sądu..., dz. cyt., s. 289; por. A. Wach, Rozstrzyganie sporów ze stosunków 
społeczno-prawnych związanych z organizowaniem i uprawianiem sportu zawodowego, [w:] Praw-
ne problemy sportu zawodowego, „Sport i Prawo”, t. 3, red. A. Kijowski, Poznań 1995, s. 69.

22 L. Morawski, Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm martwy, „Ius et Lex” nr (11) 
1/2003, s. 330.
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Państwo zostało zmuszone, żeby zasiąść z nimi do stołu rokowań23. Jak mówi Lech 

Morawski: 

Państwa muszą pogodzić się z tym, że coraz rzadziej występują w stosunkach społecz-

nych jako zwierzchnik, a coraz częściej jako tylko jeden z partnerów społecznych interak-

cji. Podobnie rzecz się ma z niezależnością i autonomią międzynarodowych federacji spor-

towych, które oprócz wpływania na stanowienie prawa przez państwa poprzez lobbing, 

mają również własne akty prawa wewnętrznego – statuty, oraz tworzą własne organy 

jurysdykcyjne. Dlatego deregulacja w prawie sportowym na poziomie krajowym wiąże się 

z regulacją tej dziedziny przez międzynarodowe organizacje i federacje sportowe.

23 L. Morawski, Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki” i pozytywizm martwy, „Ius et Lex” nr (11) 
1/2003, s. 330 cytat za H. Wilke, Der Staat am Verhandlungstisch [w:] R. Voigt (red.), Abschied vom 
Recht, Frankfurt a. Main 1983.
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Piotr Łebek

Organizacja sportu profesjonalnego na przykładzie 
profesjonalnych lig zawodowych

1. Wstęp

Twórca współczesnej idei olimpizmu, Pierre de Cubertian, parafrazując słowa 

biskupa Pensylwanii, Ethelberta Talbota, wygłoszone podczas koncelebracji mszy za 

uczestników Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1908 r. powiedział, iż „w życiu waż-

nym nie jest triumf, ale walka. Istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umieć toczyć ry-

cerski bój”1. Wygłoszona myśl stanowi odzwierciedlenie obowiązującej we współcze-

snym olimpizmie idei citius, altius, fortius2. O ile „duch sportu” (the corinthian spirit)3 

leży u podstaw koncepcji sportu jako swoistej postawy życiowej i sposobu myślenia, 

1 A. Kurkiewicz, Idea olimpizmu, „Infos” 2008, nr 14, s. 3; J. Lipiec, Filozofia olimpizmu, Warszawa 1999.
2 Przywołane motto – szybciej, wyżej, silniej, którego autorem jest przyjaciel P. Coubertina, dominika-

nin Henri le Didon, stanowi oficjalne motto Igrzysk Olimpijskich (1913 r.). 
3 Pojęcie korynckiego ducha sportu wykształciło się w Anglii i jest nieodłącznie powiązane z zespołem 

FC Corinthian z Oxbridge. Zespół FC Corinthian dzięki swojej postawie fair play przeszedł do historii 
sportu jako zespół w pełni urzeczywistniający ideę ducha sportu i stał się jego synonimem. R. Caval-
lini w książce poświęconej historii klubu (Play Up Corinth) opisuje ducha korynckiego w ten sposób: 
man of fashion and pleasure, which captures the whole essence of the playing membership and their 
sporting ideology. Przyjmuje się, iż pojęcie korynckiego ducha po raz pierwszy pojawiło u W. Shake-
speara (Falstafft). W Regencji Corinthians uważani byli za grupę arystokratów oddanych sportowi 
(boks i wyścigi konne). 
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to nie można zapominać, iż bój o którym mówił P. Coubertian w obecnej rzeczywi-

stości przybiera kształt boju nie tylko „rycerskiego”, ale również „profesjonalnego”. 

Zjawisko profesjonalizacji sportu nie jest niczym niezwykłym w dobie powszechnej 

komodyfikacji sportu, w szczególności dyscyplin opartych na współzawodnictwie ze-

społowym. Co jednak istotne, ta swoista profesjonalizacja sportu nie dokonuje się 

w sposób przypadkowy. Stanowi ona bowiem wypadkową zarówno zasad rządzących 

zjawiskami komercjalizacji w sporcie, jak również zasad obowiązujących w ramach 

przyjętego modelu sportu (europejskiego lub amerykańskiego) i potrzeb związanych 

z samą rywalizacją w sporcie. Niebagatelne znaczenie w tym układzie zależności od-

grywa naturalny kontekst uprawnia sportu mający swoje odzwierciedlenie w podziale 

sportu na sport zawodowy (profesjonalny) jak i kwalifikowany4. Nie można również 

nie wspomnieć o istniejącej w sporcie autonomii, która poprzez obowiązujące w da-

nej dyscyplinie sportu reguły gry oraz zasady organizacyjne (prawo federacyjne) wy-

znacza granice sytemu prawa sportowego. Przykładem tak pojętej profesjonalizacji 

sportu jest profesjonalna liga zawodowa, która łączy w sobie wszystkie przytoczone 

elementy. 

Niniejszy artykuł ma celu analizę charakteru profesjonalnych lig zawodowych jako 

jednego ze sposobów organizacji sportu. Porusza on problematykę konstrukcji rozgry-

wek zarówno w świetle regulacji prawa sportowego sensu stricte jak i prawa sportowego 

sensu largo. Dokonuje on porównania konkurencyjnych względem siebie modeli lig pro-

fesjonalnych – europejskiego i amerykańskiego. Zważywszy jednak na obszerność poru-

szanej tematyki artykuł skupia się na przedstawieniu rysu historycznego profesjonalnej 

ligi zawodowej i okoliczności wykształcenia się amerykańskiego i europejskiego modelu 

ligi, oraz na analizie organizacji profesjonalnej ligi zawodowej na przykładzie członko-

stwa w lidze i zarządzania nią. 

4 J. Kordasiewicz, Kwalifikowany czy zawodowy, „Sportplus” 2010, nr 4, s. 52. 
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2. Profesjonalna liga zawodowa – pojęcie i rodzaje 

Jedną z zasadniczych kwestii dla uprawiania sportu w ramach sportów zespo-

łowych jest sposób organizowania ich współzawodnictwa. Może ono odbywać się 

w sposób zorganizowany (liga) lub indywidualny (poza ligowy). Podstawowym 

wyznacznikiem ligowego i poza ligowego współzawodnictwa jest podmiot organi-

zujący rozgrywki lub, jak  w przypadku indywidualnego współzawodnictwa, jego 

brak. Z jednej strony wspomnieć należy o tzw. profesjonalnych ligach zawodowych, 

funkcjonujących w oparciu o przyjętą formę organizacyjno-prawną – najczęściej 

spółkę prawa handlowego lub swoistego rodzaju konsorcjum (umowny, faktyczny)5, 

a z drugiej o niezależnym współzawodnictwie zespołów, które organizują rozgrywki 

ad hoc (brak harmonogramu spotkań) lub funkcjonują na pograniczu sportu profe-

sjonalnego i masowej rozrywki, tzw. barnstormer6 (np. zespół Harlem Globetrotter7). 

Wybór odpowiedniego systemu rozgrywek, dostosowanego do potrzeb ekonomicz-

nych i prawnych, jest nie tylko związany z określeniem celu organizowanego współ-

zawodnictwa, ale bezpośrednio przekłada się na jego kształt organizacyjny, tj. formę, 

strukturę (wertykalną lub horyzontalną), zasady członkostwa oraz sposób zarządza-

nia. Jest on dokonywany w ramach swobody kontraktowej stron, a więc na płasz-

czyźnie prywatnoprawnej8 oraz w oparciu o ograniczenia wypływające z przepisów 

prawa publicznego. 

Jednym z podstawowych ograniczeń wynikających z prawa publicznego, na jakie 

trzeba zwrócić uwagę, są ograniczenia nakładane przez ustawę z 2 lipca 2004 r. o swo-

bodzie działalności gospodarczej9. Nakłada ona na podmioty chcące prowadzić dzia-

łalność gospodarczą na terenie Polski dwojakiego rodzaju ograniczenia: reglamenta-

cji i regulacji. Są one związane albo ze szczególnym systemem koncesji i zezwoleń, 

5 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2007, s. 45.
6 R. Noll, The Organization of Sports Leagues, „Oxford Review of Economic Policy” 2003, nr 19, s. 530–551.
7 http://www.harlemglobetrotters.com, dostęp: 4.04.2011.
8 Umowy o zarządzaniu ligą profesjonalną zawierane przez profesjonalną ligę ze związkiem sporto-

wym oraz klubami.
9 Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1807. 
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potwierdzającym spełnienie przez przedsiębiorcę szczególnych warunków dla prowa-

dzenia określonej działalności gospodarczej (reglamentacja) albo dotyczą obowiąz-

ku rejestrowego (regulacja). O ile art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie10 stanowi expressis verbis o obowiązku uzyskania zgody ministra właściwego 

do spraw kultury fizycznej na zawarcie przez krajowy związek sportowy tzw. umowy 

o zarządzanie ligą zawodową z utworzoną do tego celu spółką kapitałową, to tako-

wą zgodę należy poczytywać za przejaw swoistej reglamentacji organizacji rozgrywek 

sportowych. Wynika to bowiem z charakteru i sposobu regulacji ligi zawodowej, któ-

ra nie jest li tylko tworzona w celu organizacji rozgrywek sportowych klubów spor-

towych w postaci spółek akcyjnych, ale jest również niewątpliwe organizowania z za-

miarem prowadzenia działalności gospodarczej, a więc działalności ciągłej i trwałej 

o celu zarobkowym (profesjonalnej). Nie można jednak zapominać, iż to, że w pol-

skim prawodawstwie, a generalnie rzecz ujmując i w europejskim, wykształcił się mo-

del lig zawodowych-profesjonalnych oparty o struktury osoby prawnej, nie oznacza 

to, że z profesjonalną ligą zawodową mamy do czynienie tylko w takiej formie. Ame-

rykańska profesjonalna liga zawodowa oparta jest na zupełnie innych podstawach 

prawnych i organizacyjnych (grupa kapitałowa, konsorcjum), stanowiąc argument za 

istnieniem w systemie sportowym swoistego dualizmu w zakresie modelów profesjo-

nalnych lig zawodowych. 

Tym niemniej na potrzeby niniejszego artykuły należy przyjąć zbiorczo, iż pod po-

jęciem profesjonalnej ligi zawodowej należy rozumieć sposób organizowania zespoło-

wej rywalizacji sportowej w ramach utworzonego do tego podmiot (osobę prawną lub 

konsorcjum)11. Cechą charakterystyczną takowej ligi jest jej zawodowy charakter, a więc 

podlegający swoistej reglamentacji w ramach prawa publicznego, oraz profesjonalizm, 

rozumiany jako działalność gospodarcza o charakterze zarobkowym. 

 

10 Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857. 
11 W. Neal przedstawił pierwszą ekonomiczną definicję ligi: multiplant monopolies being singly respon-

sible for the administration of sports; zob. S. Bougheas, P. Downward, The Economics of Professional 
Sports Leagues. Some Insights on the Reform of Transfer Markets, “Journal Of Sports Economics” 
2003, nr 4, s. 87–88.
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3. Zarys historyczny lig profesjonalnych 

Na wstępie należy przypomnieć, iż liga profesjonalna nie jest tworem nowym. Hi-

storycznie idea organizacji współzawodnictwa ligowego sięga bowiem końca XIX wie-

ku i pierwotnie była wspólna zarówno dla sportu europejskiego jak i amerykańskiego. 

L. Cain i D. Haddock12 wskazują rok 1892 r. jako początek tworzenia się dwóch odręb-

nych modeli lig profesjonalnych, wyróżnianych w dzisiejszym systemie prawa sportowe-

go (model amerykański i europejski). 

Pierwsza profesjonalna liga zawodowa została utworzona w 1876 r.13 w Stanach 

Zjednoczonych przez amerykańskiego barona węglowego, Williama Hulbert’a. Na-

tional League of Professional Baseball Clubs14, bo to o niej jest mowa, była pierwszą 

w pełni profesjonalną ligą zarządzającą klubami oraz prawami zawodników. O ile już 

od 1871 r. funkcjonowało w Stanach Zjednoczonych Krajowe Stowarzyszenie Base-

ballu (The National Association of Professional Base Ball), to uważa się iż nie miało ono 

żadnej realnej kontroli nad organizowanymi rozgrywkami. Pomimo bardzo korzyst-

nego modelu organizacyjnego rozgrywek (otwarty model członkostwa, roczna opłata 

za uczestnictwo w rozgrywkach) kluby zrzeszające się w Stowarzyszeniu borykały się 

z problemami finansowymi (koszty podróży) oraz organizacyjnymi (brak harmonogra-

mu rozgrywek, rozgrywki ad hoc). To one sprawiły, że Stowarzyszenie zostało zmargi-

nalizowane, a kluby przejęła nowo utworzona liga baseballowa. Co ciekawe, struktura 

National League była zupełnie inna od struktury Stowarzyszenia i opierała się na mo-

nopolu terytorialnym (jedno miasto, jeden klub) oraz przyjętym protokole spotkań. 

Z rozgrywek zostały wyłączone kluby, które nie były w stanie zapewnić odpowiedniego 

finansowania rozgrywek. Tym samym rozwiązano podstawowy problem, z jakim bo-

rykało się Krajowe Stowarzyszenia Baseballu w przeszłości. Również w kwestii praw 

zawodniczych nastąpiła diametralna zmiana, która doprowadziła do uprzedmiotowie-

nia praw zawodników (zawodnik był własnością klubu i nie mógł odejść bez jego 

12 L. Cain, D. Haddock, Similar Economic Histories, Different Industrial Structures: Transatlantic Contrasts 
in the Evolution of Professional, “The Journal of Economic History” 2005, nr 65, s. 1116–1147. 

13 2 luty 1876 r.
14 W skrócie NL.
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zgody). Obecnie, pomimo upływu 135 lat, wypracowany niegdyś „baseballowy model 

ligi profesjonalnej” obowiązuje w większości lig profesjonalnych w USA. Przyjmuje się, 

iż jego nieodłącznymi elementami, wyznaczającym jednocześnie zakres odmienności 

organizacyjnych względem europejskiego modelu ligi, są wielonarodowość uczestni-

ków rywalizacji sportowej, maksymalizacja zysków, franczyza, monopol geograficzny 

oraz salary cap i draft15. 

Co się tyczy natomiast pierwszej europejskiej profesjonalnej ligi zawodowej, przy-

wołać należy rok 1888. Wtedy to z inicjatywy dyrektora klubu Aston Villa, Williama 

McGregor’a, została utworzona pierwsza w Europie, a druga na świecie, profesjonal-

na liga zawodowa, The Football League (dalej FL)16. FL została oparta na przyjętym 

systemie rozgrywek wprowadzonym w NL, ale odrzuciła monopol geograficzny (np. 

Arsenal i Chelsea Londyn). Warto jednak podkreślić, iż FL była ówcześnie jedynie 

„pół-profesjonalną ligą”, zważywszy na strukturę zawodniczą klubów (wielu graczy 

wykonywało dodatkowe prace). Problem pełnej profesjonalizacji sportu, w tym 

i tworzenia profesjonalnych lig zawodowych wynikał z rozbieżności17 dotyczących 

pojęcia sportu amatorskiego i możliwości opłacania sportowców-amatorów za czas 

poświęcony na współzawodnictwo i trening (the broken time payment)18. Chęć in-

stytucjonalizacji wynagrodzeń piłkarzy stała się niewątpliwie istotnym argumentem 

za utworzeniem FL. Na marginesie warto wskazać, iż takowego ograniczenia jak 

europejski model ligi nie posiada model amerykański, który charakteryzuje się zde-

cydowanie klarowniejszym podziałem sportu na sport profesjonalny i amatorski. Za-

pewniają to w szczególności zapisy obowiązującej ustawy – Amateur Act z 1979 r. 

oraz tzw. Title IX19, które określają sportowca-amatora jako osobę uprawiającą sport 

non for profit. 

15 Zob. P. Łebek, Autonomia organizacji sportowych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodo-
wego, Europejskiego i Porównawczego” 2011, nr 4, s. 169.

16 Będącą również pierwszą ligą piłkarską na świecie.
17 Spór dotyczył pojęcia sportu amatorskiego i możliwości opłacania zawodników. Stronami konfliktu 

były IOC i FIFA. 
18 Zob. A. Senn, Power, Politics, and the Olympic Games, Human Kinetics 1999, s. 45. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, iż problem opłacania zarobków stał się bezpośrednią przyczyną utworzenia World 
Cup, a więc pucharu świata w piłce nożnej. 

19 Rozdział IX (Title IX) stanowi części Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. (Civil Rights Act) wpro-
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Historycznie wartym odnotowania jest również rok 1890 r., w którym to FL przyjęła 

obowiązującą do dnia dzisiejszego strukturę rozgrywek-dywizji, charakterystyczną dla 

współzawodnictwa zespołowego organizowanego w krajach anglosaskich (np. Nowa Ze-

landia, Australia). Hierarchiczność rozgrywek nie jest niczym wyjątkowym w kontekście 

amerykańskiego i europejskiego modelu ligi profesjonalnej, ale w każdym z tych mode-

li przyjmuje inną płaszczyznę (wertykalną lub horyzontalną), co nieodłącznie wiąże się 

z zasadami uczestnictwa w rozgrywkach. 

4. Członkostwo 

Zagadnienie członkostwa w profesjonalnych ligach zawodowych jest nieodłącz-

nie powiązane z funkcjonującymi w ramach obowiązującego systemu prawa spor-

towego modelami sportu (europejskiego i amerykańskiego). W tym kontekście 

charakterystycznym jest bowiem powiązanie elementu członkostwa z otwartym lub 

zamkniętym systemem uczestnictwa w sporcie profesjonalnym, a więc uczestnic-

twa limitowanego poprzez zasady, z jednej strony, promocji i relegacji (the open 

system of promotion and relegation), a z drugiej sui generis sportowej franczyzy (the 

franchise system)20. Przywołane systemy uczestnictwa zakładają, iż w ramach przy-

jętej struktury (tzw. piramidy uprawiania sportu) uczestnictwo może być warun-

kowane poprzez wynik rywalizacji sportowej (system promocji lub relegacji) lub 

decyzję uczestników danych rozgrywek sportowych (franczyza)21. O ile europejski 

model sportu dzięki swojej otwartej strukturze umożliwia uczestnikom rywaliza-

cji sportowej awans w ramach przyjętej hierarchii w przypadku osiągnięcia okre-

ślonego wyniku sportowego, to jego amerykański odpowiednik poprzez formułę 

wadzonego do amerykańskiego sytemu prawnego tzw. Poprawką Edukacyjną z 1972 (Education 
Amendments). Zgodnie z jego zapisami: No person in the United States shall, on the basis of sex, be 
excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any 
education program or activity receiving Federal financial assistance.

20 Zob. R. Noll, dz. cyt., s. 545.
21 Zob. R. Parrish, S. Miettinen, The sporting exception in European Union law, Haga 2008, s. 20–23.



Piotr Łebek

64

profit-maximizing określa ilość uczestników rywalizacji sportowej przez pryzmat jej 

finansowej opłacalności. W tym zakresie uczestnictwo sportowe w amerykańskim 

modelu profesjonalnej ligi oparte jest na stosunkach gospodarczych zbliżających je 

do koncernów, niekoncernowych zgrupowań przedsiębiorców czy nawet karteli22, 

co nie powinno być jednak utożsamiane z porozumieniem mającym na celu ogra-

niczenie konkurencji. Istotnym jest bowiem, iż w zakresie ekonomicznego celu ligi 

interesy uczestników ligi są jak najbardziej zbieżne i dotyczą wyłącznie ligi23. Obra-

zuje to chociażby przyjęty w ramach amerykańskiego modelu ligi system redystry-

bucji uzyskiwanych przez ligę dochodów, draft czy tzw. collective bargaining system 

(np. salary cap, zakaz reserve clause)24. Działalność amerykańskich lig zawodowych 

podlega również kontroli z punktu widzenia przepisów antymonopolowych w ra-

mach Sherman Antitrust Act25. Pozwala to na realną ochronę interesów wewnętrz-

nych samych uczestników rozgrywek. Nie można jednak zapominać, iż opisywane 

relacje nie są oparte li tylko na dwustronnym stosunku liga a kluby. Niezmiernie 

istotną rolę w prezentowanym modelu odgrywają związki zawodowe sportowców, 

które nie tylko dbają o prawa pracownicze sportowców, ale wpływają też na zasady 

gry (np. przykład piłek skórzanych w NBA)26. 

Odnosząc się do pojęcia franczyzy warto w tym kontekście przywołać ogólne za-

łożenia, na których oparta jest umowa franchisingu, dla zobrazowania z jakimi po-

wiązaniami podmiotowymi mamy do czynienia w przypadku systemu franczyzowego 

w ligach zawodowych. W książce „Franchise bible” E. Keup definiuje franczyzę w ten 

sposób:

22 Zob. w szczególności prawo konkurencji i występowanie tzw. „wyjątków antymonopolowych”.
23 Chodzi tutaj o interes zewnętrzny, który jest z połączony z chęcią zysków uczestników ligi. Interesy 

wewnętrzne z względu na wynik sportowy należy uznać za rozbieżne. 
24 Zob. D. Mills, Reforming the U.S. system of collective bargaining, “Monthly Labor Review” 1983, nr 3, 

s. 21. 
25 Zob. M. Kolasiński, Zastosowanie prawa antymonopolowego do sportu w Stanach Zjednoczonych, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 1, s. 32 i nast.
26 Zob. J. Nafziger, A comparison of the European and North American models of sports organization, 

“The International Sports Law Journal” 2008, nr 7–8; http://findarticles.com/p/articles/mi_m2ABX/
is_3-4/ai_n42367196/, dostęp: 4.04.2011.
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the franchise is a market method of expansion utilized by the successful business entity 

waiting to expand its distribution of services or products through retail entities owned by 

independent operators using the trademarks or service mark, marketing, techniques, and 

controls of expanding the business entity in return for the payment of fees and royalties 

from the retail outlet27.

Odnotowania wymaga również fakt, iż w amerykańskim prawodawstwie na gruncie 

prawa stanu Kalifornia po raz pierwszy została wypracowana legalna definicja pojęcia 

franczyzy28:

Franchise means a contract, agreement, expressed or implied, whether oral or written, 

between two or more persons by which:

a) a franchise is granted the right to engage in the business of offering, selling or distribu-

ting goods or services under a marketing plan or system prescribed in substantial part 

by a franchisor 

b) the operation of franchise business pursuant to that plan or system as substantially 

associated with the franchisor’s trademark, service mark, trade name, logotype, adver-

tising, or other commercial symbol designating for the franchisor or its affiliates; and 

c) the franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise fee. 

Polski system prawa prywatnego nie posiada odpowiednika w/w regulacji, brak 

w tym zakresie bowiem instytucji odpowiadającej umowie nazwanej (umowy fran-

chisingu), co jednak nie oznacza, iż taka umowa nie funkcjonuje w obrocie go-

spodarczym29. Jej podstaw upatruje się w zasadzie swobody umów i odpowiednim 

stosowaniu regulacji dotyczących umowy o świadczenie usług30. Jak podkreśla się 

27 Zob. E. Keup, Franchise Bible: How to Buy a Franchise Or Franchise Your Own Business, Entrepreneur 
Press 2007, s. 4–5.

28 California business and professions code section 20000–20010.
29 Zob. A. Kidyba, dz. cyt., Warszawa 2007, s. 946.
30 Zob. B. Pokorska, Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, Warszawa 2004, s. 9 i nast.; Sz. Pszczółka, 

M. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Franchising jako przykład umowy kooperacyjnej w obrocie go-
spodarczym, „Edukacja Prawnicza” 2008, nr 3. 
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w orzecznictwie sądów powszechnych31, w tym sądu antymonopolowego32, franchi-

sing jest uznawany za metodę działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji to-

warów i usług, polegającą na otrzymaniu przez franczyzobiorcę prawa sprzedaży we 

własnym imieniu określonych towarów i usług w ramach systemu marketingowego 

franczyzodawcy, z wykorzystaniem jego nazwy, znaków towarowych i doświadczeń 

techniczno-organizacyjnych33. Co istotne, umowa franchisingu jest zobowiązaniem 

o charakterze trwałym34, gdzie głównym zadaniem franczyzobiorcy jest dokładne po-

znanie rynku, na którym ma on rozwijać działalność franchisingową oraz optymalne 

zorganizowanie sprzedaży. Biorca franchisingu działa przez cały czas trwania umowy 

we własnym imieniu i na własny rachunek, zawiera umowy bezpośrednio z nowy-

mi kontrahentami, pozyskuje nowe rynki zbytu35. Umowa franchisingu jest umową 

wzajemną36, jednakże w jej przypadku z reguły ma się do czynienia z niewymierno-

ścią wielu nawet podstawowych świadczeń dokonywanych przez dawców franchisin-

gu. Trudno bowiem w sposób wymierny ocenić udostępnienie koncepcji systemowej 

prowadzenia przedsiębiorstwa, a także licencji znaku towarowego czy innych praw 

własności intelektualnej37. Przywołać warto w tym kontekście wyrok Sądu Antymo-

nopolowego z 1994 r. w sprawie CPN – Okręgowa Dyrekcja w Kędzierzynie-Koźlu, 

w którym wskazano, iż franchising ogranicza swobodę działalności franczyzobiorcy 

na rzecz franczyzodawcy, ogranicza konkurencję między franchisobiorcami i zara-

zem ustala wspólną taktykę uczestników sieci jako całości wobec innych podmiotów 

gospodarczych, nie wyłączając konkurencyjnych podmiotów działających w podob-

nych strukturach organizacyjnych38.

31 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.03.2007 r., I CSK 348/06, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 7.
32 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
33 Zob. wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 21.07.1992 r., XVII Amr 12/92, „Wokanda” 1993, nr 1; 

wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 6.12.1993 r., XVII Amr 35/93, „Wokanda” 1994, nr 6.
34 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18.3.2004 r., I ACa 1238/03, OSA Nr 5/2005, poz. 

24 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28.09.2005 r., I ACa 218/05, niepubl., LEX nr 177018.
35 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie z dnia 21 stycznia 

1998 r. I SA/Kr 507/97, LEX nr 32135. 
36 Konsensualną, kauzalną odpłatną, terminową, adhezyjną, empiryczną.
37 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 4.03.1998 r., I ACa 636/98, OSA Nr 11−12/1999, poz. 50
38 Zob. wyrok Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 14.04.1994 r., XVII Amr 55/93, „Wokanda” 

1994/11/65.
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Przenosząc powyższe na grunt sui generis franczyzy sportowej stwierdzić należy, iż jest 

to działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług w postaci uczestnictwa w roz-

grywkach sportowych danego klubu sportowego, polegająca na otrzymaniu przez fran-

czyzobiorcę prawa do udziału w rozgrywkach w ramach którego franczyzobiorcy przy-

sługują prawa korporacyjne i majątkowe:

prawo do otrzymania części zysków uzyskiwanych z rozgrywek; a. 

prawo głosu w zakresie zarządzania ligą (w tym prawo głosu w zakresie decydowania b. 

o przyznawaniu kolejnych franczyz);

prawo do wykorzystania nazwy, znaków towarowych i doświadczeń techniczno-orga-c. 

nizacyjnych ligi.

5. Zarządzanie 

Zarządzanie ligą profesjonalną opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach, 

które nie tylko bezpośrednio wpływają na strukturę profesjonalnej ligi, ale również na 

jej charakter prawny. Kwestia tzw. struktury właścicielskiej lig oraz autonomii prawnej 

utworzonej ligi stanowi o zakresie poruszanego problemu. 

Odnosząc się do pierwszej kwestii wskazać należy, iż struktura właścicielska ligi może 

być kształtowana w oparciu albo o założenia spółki joint venture, albo w oparciu o auto-

nomiczny podmiot prawny wyposażony w osobowość prawną, a więc osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną, której prawo przyznaje zdolność prawną i zdolność do czynno-

ści prawnych. 

Powszechnie przyjmuje się, że spółka joint venture, a więc spółka o kapitale za-

granicznym, jest rodzajem kapitałowej spółki handlowej (najczęściej z o.o.) zawią-

zywanej przez podmiot krajowy i zagraniczny, lub tylko przez podmiot zagraniczny, 

na terytorium danego państwa, celem prowadzenia określonej działalności gospo-

darczej39. Niemniej jednak pojęcie joint venture nie powinno być li tylko odnoszone 

do spółki celowej organizowanej w postaci spółki handlowej. W szerszym znaczeniu 

39 A. Kidyba, dz. cyt., s. 45. 
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joint venture należy postrzegać jako rodzaj działalności gospodarczej charaktery-

zującej się trzema elementami: wspólnym ryzykiem, wspólnym celem i wspólnym 

zyskiem. W praktyce tego rodzaju wspólnota celów podlega urzeczywistnieniu 

w postaci dwóch zupełnie odmiennych form prawnych. Z jednej strony założo-

ny cel gospodarczy jest realizowany poprzez struktury i ramy organizacyjne spółek 

kapitałowych o ograniczonej odpowiedzialności, a z drugiej poprzez ramy prawne 

zawartej umowy spółki cywilnej. Różnica form jest prawnie dostrzegalna i łączy się 

z pojęciem osobowości prawnej. Przytaczane formy organizacji działalności gospo-

darczej na tle organizacji rozgrywek sportowych podlegają pewnym modyfikacjom 

wynikającym z charakteru podejmowanej działalności. Amerykański model ligi za-

wodowej co do zasady jest oparty na modelu joint venture, który z kolei opiera 

się na tradycyjnym założeniu istnienia wspólnoty celów. Model joint venture nie 

jest jednak urzeczywistniany przez spółkę celową, ale przybiera kształt grupy ka-

pitałowej. M. Romanowski40 przyjmuje, że koncepcja prawna spółki kapitałowej 

zakłada istnienie odrębności cywilnoprawnej członków grupy kapitałowej, której 

konsekwencją jest ich prawna i gospodarcza (ekonomiczna, biznesowa) autonomia. 

Jego zdaniem każda spółka kapitałowa ma własny, w pełni autonomiczny interes 

determinowany celem jej działania. Przyjętą koncepcję wydaje się potwierdzać an-

tymonopolowe orzecznictwo sądów amerykańskich, które na tle Sherman Antitrust 

Act wielokrotnie orzekały o niezgodności podejmowanych praktyk przez ligi pro-

fesjonalne z przepisami antykonkurencyjnymi i to pomimo powoływania się przez 

ligi na tzw. single entity defense41. W tym kontekście przywołać warto choćby głośną 

sprawę North American Soccer League v. NFL42, w której sąd uznał, iż drużyny NHL, 

pomimo niewątpliwego przekazania lidze obowiązków dotyczących promocji, za-

trudniania urzędników ligowych, zarządzania prawami telewizyjnymi i harmono-

gramem rozgrywek, są oddzielnymi podmiotami (descrete legal entities). Elementem 

decydującym o autonomiczności podmiotów według Sądu był sposób prowadzenia 

40 http://kccg.wspiz.pl/docs/KCCGKonf2010_prezentacje/Romanowski.pdf; dostęp: 4.04.2011 r.
41 Zob. L. Kaiser, The flight from Single-entity structured sport leagues, “Journal of Sports Law & Con-

temporary Problems” 2004, nr 2, s. 3.
42 Zob. National Football League v. North American Soccer League, 459 U.S. 1074 (1982).
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finansów (np. odrębność wydatków, zyski i straty). W sprawie Los Angeles Memorial 

Coliseum Commission v NFL43 sad stwierdził, iż sprzeczność interesów klubów w za-

kresie rywalizacji sportowej jest bardzo wyraźna i to pomimo niewątpliwej zależno-

ści uczestników ligi (współzależność wynikająca ze współrywalizacji). W tym wzglę-

dzie sąd podkreślił, że ze wspólnotą celów mamy również do czynienia w kartelach. 

Na marginesie odnotować warto, iż pod wpływem utrwalonej linii orzeczniczej 

i tzw. doktryny Copperweld’a, nowo powstające ligi amerykańskie organizowały 

się w taki sposób, aby sprostać wymaganiom stawianym dla single entity. W sprawie 

Fraser v. Major League Soccer44 przyjęto, iż fakt organizacji MLS w postaci spółki 

o ograniczonej odpowiedzialności zadośćuczynił wymaganiom stawianym dla single 

entity, a panujące stosunki właścicielskie pomiędzy MLS a drużynami uzasadniały 

brak zastosowania art. 1 Antitrust Sherman Act. Tym niemniej pojawiły się wątpli-

wości w zakresie istnienia wymaganego doktryną Copperweld wspólnego interesu, 

zważywszy na prawo każdej drużyny do pozyskiwania inwestorów i rozbieżność ce-

lów sportowych. Nie zmieniło to jednak faktu, iż MLS został uznany za przykład 

single entity. 

Sprowadzając powyższe rozważania do ogólniejszej reguły można przyjąć, mając 

jednocześnie na uwadze realia w jakich są osadzone amerykańskie ligi zawodowe, iż 

model profesjonalnej ligi zawodowej opartej na joint venture przybiera kształt grupy 

niezależnych podmiotów (klubów spółek), zarządzanych przez ustanowionego komi-

sarza ligi i nadzorowanych przez zarząd ligi (board of directors). Dominującą pozycję 

w lidze zajmuje zarząd ligi, który de facto stanowi głos właścicieli klubów. Komisarza 

jako organ wykonawczy w zakresie wiążących decyzji dotyczących ad meritim działania 

ligi jest związany głosem zarządu (np. komu przyznać franczyzę; kogo relegować z ligi; 

gdzie przenieść klub). 

Co się tyczy drugiej z wymienionych form organizacji ligi, a więc niezależnego 

podmiotu posiadającego osobowość prawną, przyjąć należy, iż jest to niewątpliwie 

43 Zob. Los Angeles Memorial Coliseum Comm’n. v. National Football League, 519 F. Supp. 581 (D. Ct. 
Cal. 1981).

44 Zob. Fraser v. Major League Soccer, 284 F.3d 47 (1st Cir. 2002). 
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rodzaj spółki celowej na kształt spółki celowej PP45 powołanej do organizacji rozgry-

wek ligowych, w której poszczególni uczestnicy rozgrywek posiadają udział kapitałowy. 

W przeciwieństwie do modelu joint venture w formie spółki kapitałowej, uczestnicy 

rozgrywek (drużyny) nie są własnością ligi, co ważne, poprzez swoje prawa korporacyj-

ne i majątkowe zarządzają ligą. Elementem charakterystycznym w tym układzie zależ-

ności jest pozycja krajowych związków sportowych, które przekazują na podstawie tzw. 

umowy o zarządzenie ligą część ustawowo przyznanych kompetencji profesjonalnej 

lidze zawodowej. 

6. Podsumowanie 

Profesjonalizacja sportu jest jednym z najbardziej dostrzegalnych procesów, jakim 

podlega sport. Nie tylko doprowadziła on do wzrostu poziomu sportowego uczestni-

ków rywalizacji sportowej poprzez m.in. rozwój metod treningowych i postęp tech-

nologiczny (np. sprzęt sportowy), ale uczyniła ze sportu jedną z najbardziej docho-

dowych gałęzi gospodarki światowej. Nieodłącznym elementem opisywanego trendu 

w sporcie jest rozwój sposobów zarządzania sportem tak, aby nie tylko z punktu widze-

nia sportowego – a więc wyniku sportowego, ale również ekonomicznego przynosił on 

jak największe zyski. Wiele racji ma S. Rossa i S. Szymański twierdząc, iż globalizacja 

i komercjalizacja nie są wynalazkiem li tylko amerykańskim46. Cel jest wspólny dla 

Europy i USA, inne są tylko środki jego realizacji. Powyższą relację bardzo dobrze 

opisał J. Nafizeger: w Europie nie ma lig bez klubów, a w USA nie ma klubów bez li-

gi47. Nie można jednak zapominać, iż europejski model ligi na skutek różnego rodzaju 

inicjatyw, czy to najbogatszych klubów piłkarskich (np. utworzenie ligi G-14) czy kra-

jowych federacji (np. Francuska Federacja w Piłce Nożnej wysunęła postulat stworze-

nia systemu licencji), ewoluuje w kierunku amerykańskiego modelu ligi. Istotną rolę 

45 Art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 
poz. 100 ze zm.)

46 J. Nafziger, dz. cyt., s. 16.
47 Tamże.
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odgrywa w tym układzie również Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie 

(CAS), który orzeczeniami typu „Granada 74 CF” przyczynia się do transformacji ist-

niejącego systemu w jego amerykański odpowiednik. Jak inaczej bowiem klasyfikować 

działania polegające na przejęciu 100% udziałów w klubie, których konsekwencją jest 

zmiana nazwy klubu, jego relokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu danej pozycji 

sportowej, jeśli nie jako rodzaj „franczyzy”48. 

48 Tamże. Klub CF Granada 74 została utworzona 6 czerwca 2007. Carlos Marsá Valdovinos, inwestor 
z Grenady, kupił grający w Segunda Divisón Ciudad de Murcia. Piłkarskie prawa i kontrakty należące 
do Ciudad zostały przeniesione na nowo powstały klub. Ciudad zostało przeniesione do Granady.
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Agata Marcinkowska 

Prawna ochrona organizatora wydarzenia sportowego 
z punktu widzenia swobody działalności gospodarczej 

oraz wolności wypowiedzi komercyjnej 

1. Wprowadzenie

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej (dalej: EURO 2012) skłaniają 

do refleksji na temat przygotowania „państw gospodarzy” do organizacji wydarzenia 

o tej randze. W kręgu zainteresowania większej części społeczeństwa oraz przedstawicieli 

władz (organów administracji rządowej oraz terytorialnej) są zwłaszcza przygotowania 

odpowiedniej infrastruktury (komunikacyjnej, stadionowej, bazy hotelowej)1. Jednakże, 

obok przygotowań o wymiarze materialnym, istotnym elementem organizacji takiego 

wydarzenia jest także przygotowanie prawne. W tym obszarze można – tytułem przy-

kładu – wymienić uchwalenie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej2, czy też wprowadzenie zmian w obowiązujących już regulacjach 

(np. w ustawie o gospodarce nieruchomościami czy też w ustawie o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskach 

1 Na rzecz takiego wniosku przemawia liczba informacji medialnych na temat przygotowań tego typu 
oraz wypowiedzi przedstawicieli rządu.

2 Dz. U. Nr 173, poz. 1219.



Agata Marcinkowska

74

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) służące przyspieszeniu przeprowadza-

nia inwestycji związanych z EURO 2012. Takie przygotowanie ma zwłaszcza wy-

miar prestiżowy dla „państwa gospodarza” gdyż świadczą o jego dobrej organizacji 

oraz rzetelności. Dla samego jednak organizatora bardzo istotna jest również kwestia 

regulacji prawnych, które zapewniałyby ochronę jego interesów (zwłaszcza mająt-

kowych), związanych z organizacją takiego wydarzenia na odpowiednio wysokim 

poziomie. Wyrazem obaw o swoje interesy są różnego rodzaju wypowiedzi czy też 

komunikaty ze strony organizatora umieszczone m. in. na witrynach internetowych 

tego podmiotu3. W kręgu zainteresowań tych podmiotów jest zwłaszcza ochrona 

dóbr niematerialnych organizatora, które są chronione prawami bezwzględnymi 

(głównie dotyczy to praw wynikających z rejestracji znaków towarowych) oraz 

dóbr tego typu, lecz nie chronionych prawami bezwzględnymi, które są jednak ściśle 

związanymi z interesami majątkowymi organizatora (renoma 4 wydarzenia). Ta 

dbałość o zabezpieczenie swych interesów jest zrozumiała, gdyż organizacja wyda-

rzeń sportowych o takiej randze wiąże się z dużym wysiłkiem ze strony samego orga-

nizatora oraz podmiotów wspierających go (tj. oficjalnych sponsorów), który zwią-

zany jest głównie z dużymi nakładami organizacyjnymi oraz promocyjnymi. Wysiłek 

finansowy ciąży przede wszystkim bowiem na państwach goszczących5. Dlatego też 

to nie koszty organizacji wydarzenia, lecz ogromna ich popularność (stanowią one 

bowiem w istocie markę samą w sobie zdolną do generowania bardzo dużych zy-

sków 6) stanowią główną przyczynę, dla której organizatorzy oraz podmioty wspiera-

3 Przykładowe komunikaty tego typu znajdują się na stronie http://www.2012.org.pl oraz http://uefa.
pl/, dostęp: 17.10.2011.

4 Za kwalifikacją renomy jako dobra niematerialnego, niechronionego jednak prawem bezwzględ-
nym, opowiadają się min.: Paweł Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 
2010, s. 27–28 oraz J. Szwaja [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. 
J. Szwai, Warszawa 2008, s. 96.

5 Przewidywany koszt organizacji EURO 2012 w Polsce wynosi 81 mld złotych. Środki na inwestycje 
pochodzą głównie z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa oraz poszczególnych gmin. Więcej 
informacji dostępnych pod adresem: http://www.siskom.waw.pl/komunikacja/PKS/EURO2012-spra-
wozdanie.pdf (dostęp 17.10.2011); http://ps2012.pl/index.php/Przewodnik-po-Euro-2012/Koszty-or-
ganizacji-EURO-2012, dostęp 17.10.2011.

6 Zyski te pochodzą głównie ze sprzedaży praw do transmisji meczów, gadgetów promocyjnych oraz 
sprzedaży biletów.
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jące organizację wydarzenia (tj. oficjalni sponsorzy) dążą  do uzyskania  prawnej 

oraz  faktycznej  wyłącznośc i  na  ekonomiczną eksploatac ję  wydarzenia 

spor towego jako pewnej całości (a precyzując – z renomy wiążącej się z wydarzeniem). 

Dążenia te mają wyraz min. w rejestracji bardzo dużej ilości znaków towarowych na 

rzecz organizatora, które obejmują bardzo duża liczbę (a w niektórych przypadkach 

wszystkie) klasy towarów i usług7 czy też prowadzenie kampanii informacyjnej zwią-

zanej z regułami korzystania z praw własności intelektualnej organizatora8. Ponadto 

ich zainteresowanie tą sferą ma przełożenie na propozycje nowych regulacji prawnych9, 

które – zdaniem organizatorów wydarzeń – miałby skuteczniej chronić ich interesy 

przed coraz bardziej wyrafinowanymi metodami ekonomicznej eksploatacji wyda-

rzenia jako takiego przez podmioty, które nie posiadają statusu oficjalnego sponsora, 

a które w ocenie organizatorów są nieuczciwe. Regulacje te stanowić by miały swo-

iste remedium na nieskuteczne oraz zbyt elastyczne (w ocenie organizatorów) przepisy 

ustaw chroniących przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Przejawem tego 

zainteresowania są również różnego rodzaju gwarancje podpisywane przez rządy „pań-

stwa gospodarza”, stanowiące rodzaj politycznego zobowiązania wobec organizatora 

dotyczącego rożnych obszarów, w tym także zagwarantowania ochrony jego interesów 

na wysokim poziomie10. Tak szerokie zainteresowanie kwestią ochrony interesów orga-

nizatora, zwłaszcza praw własności intelektualnej, jest zrozumiałe, gdyż jego interesy 

(a także interesy oficjalnych sponsorów) mogą być naruszane przez innych uczestników 

7 Na temat wykorzystania ochrony wynikającej ze znaków towarowych przez organizatora wydarze-
nia sportowego: E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowe-
go, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, 2007r., z. 100, s. 576. Autorka wskazuje na 
ograniczenie funkcji znaku towarowego w tych sytuacjach do funkcji reklamowej oraz informacyjnej 
(przy znacznym ograniczeniu podstawowej funkcji znaku towarowego, tj. funkcji odróżniającej). 
Zob. również znaki zastrzeżone na rzecz EURO 2012 dostępne na stronie: http://www.2012.org.pl/
pl/component/content/article/1931.html, dostęp: 17.10.2011.

8 Por. komunikat w sprawie znaków i oznaczeń związanych z UEFA EURO 2012 TM oraz tzw. wytyczne 
dla mediów dotyczące używania znaków i oznaczeń związanych z UEFA EURO 2012 TM, dostępne 
na stronie http://www.2012.org.pl/pl/dla-mediow/faq/wasno-intelektualna a także komunikat UEFA 
dotyczący tzw. nielegalnej sprzedaży biletów: http://uefa.pl/, dostęp: 17.10.2011.

9 RPA, WB. Nowa Zelandia.
10 Por. treść gwarancji nr 12, 13, 14 dostępnych na stronie.: http://prawo.vagla.pl/node/8477, dostęp: 

17.10.2011. Ogólnie o treści gwarancji udzielonych organizacji UEFA http://www.2012.org.pl/pl/orga-
nizacja/wlasnosc-intelektualna/gwarancje-uefa.html, dostęp: 17.10.2011. 
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rynku, którzy także są zainteresowani uzyskaniem ekonomicznych korzyści w związku 

z organizacją danego wydarzenia. Dążenia tych podmiotów mogą mieć różne oblicza 

od – wyrafinowanego oraz coraz bardziej powszechnego – ambush marketingu11 (tj. tzw. 

marketingu pasożytniczego) po produkcję podróbek gadgetów sygnowanych znakiem 

towarowym zastrzeżonym na rzecz organizatora oraz „nielegalną” sprzedażą czy też 

dystrybucją biletów wstępu na mecz12. 

Wspomnianym rozważaniom na temat ochrony praw organizatora wydarzenia spor-

towego oraz jej skuteczności powinny towarzyszyć pytania o wytyczenie jej granic , 

a także wpływu na inne podmioty gospodarcze, a zwłaszcza na sferę ich praw oraz wol-

ności, różnego rodzaju propozycji dotyczących wprowadzania nowych regulacji praw-

nych na potrzeby wydarzenia, czy też różnego rodzaju zaleceń dotyczących stosowania 

obecnych rozwiązań prawnych, w taki sposób by objąć ochroną interesy organizatora 

w jak największym stopniu. Starcie interesów organizatora wydarzenia i oficjalnych jego 

sponsorów z interesami innymi podmiotów wymaga dokonania analizy tematyki ochro-

ny praw organizatora oraz propozycji nowych regulacji prawnych z punktu widzenia 

swobody działalności gospodarczej oraz wolności wypowiedzi, zwłaszcza komercyjnej. 

Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania nie zostanie dokonana cało-

ściowa i pogłębiona analiza wszystkich aspektów przedmiotowej problematyki, zostaną 

one jednakże zasygnalizowane i krótko omówione. 

11 Brak jednolitej definicji marketingu pasożytniczego. Wskazać można tytułem przykładu na definicję 
zastosowaną przez KE (The EU an Sport: Background and context, Commission Staff working doku-
ment, Accompanying document to the White Paper on sport, Bruksela 11.07.07 r., SEC (2007) 935, 
s. 32) zgodnie z którą zjawisko to dotyczy każdej działalności marketingowej, która podejmowana 
jest przez jednostkę wokół określonej własności, niebędący jej sponsorem, w celu osiągnięcia ko-
mercyjnej korzyści wynikających z wywołania skojarzeń z daną własnością. Por. również definicje 
wprowadzoną przez Deana Crowe’a i Janet Hoek, Ambush marketing: A critical reviev and some prac-
tical advice, dostępny na stronie: http://marketing-bulletin.massey.ac.nz/V14/MB_V14_A1_Crow.pdf, 
dostęp: 17.10.2011, zgodnie z którą ambush marketing „reffered to a variety of activities undertaken 
by rivals of the official sponsor that could confuse the public as to the real sponsor”. 

12 Dane dot. nielegalnej sprzedaży biletów na mecz dostępne na stronie http://uefa.pl/.



Prawna ochrona organizatora wydarzenia sportowego z punktu widzenia…

77

2. Zarys obowiązujących przepisów prawnych, stanowiących podstawę 

 ochrony interesów organizatora wydarzeń sportowych

Organizatorzy wydarzeń sportowych poszukują ochrony swych interesów przed 

wskazanymi wyżej nieuczciwymi działaniami innych podmiotów głównie w oparciu 

o uzyskane prawa bezwzględne (przede wszystkim prawa ochronne na znaki towarowe) 

oraz w przepisach chroniących ich przed nieuczciwą konkurencją. W Polskim ustawo-

dawstwie, podstawę dla roszczeń związanych z nieuczciwym „pasożytniczym marke-

tingiem” mogą być przede wszystkim przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon-

kurencji, w ramach których wskazać można art. 16 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 (będący 

podstawą do roszczeń związanych z reklamą sprzeczną z  dobrymi obycza jami 

oraz  wprowadzającą  w błąd), art. 14 ust. 1. (kształtujący delikt nieuczciwej kon-

kurencji polegający na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd 

informacji) bądź też art. 3 ust. 1, który może być podstawą roszczeń wymierzonych 

przeciwko nieuczciwym działaniom marketingowym, które nie stanowią nazwanych (tj. 

stypizowanych w poszczególnych przepisach ustawy) czynów nieuczciwej konkuren-

cji13. Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej gwarantują z kolei uprawnionemu 

(oraz licencjobiorcy wyłącznemu) możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko osobie 

korzystającej ze znaku towarowego w obrocie gospodarczym nieposiadającej jednakże 

do tego upoważnienia. Roszczenia te mogą zostać użyte przeciwko zarówno działaniom 

marketingowym, które są prowadzone z użyciem znaku towarowego organizatora, jak 

i przeciwko produkcji nieautoryzowanych gadgetów związanych z EURO 2012 (prze-

ciwko tym działaniom mogą być kierowane również roszczenia na podstawie art. 13 ust. 

1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza wówczas gdy nieautoryzowany 

producent tych gadgetów nie posługuje się znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz 

organizatora). Przeciwko tym ostatnim wymierzona zostać może również sankcja karna, 

13 O funkcji „uzupełniającej” klauzuli generalnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pozwa-
lającej budować w jej oparciu niestypizowane w ustawie delikty nieuczciwej konkurencji wspomina-
ją min.: M. Zdyb [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., pod red. M. Zdyba, 
M. Sieradzkiej, Warszawa 2011, s. 96 oraz E. Nowińska, M. du Vall [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Komentarz, pod red. E. Nowińskiej i M. du Valla, Warszawa 2010, s. 50.
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której podstawą jest art. 305 ustawy prawo własności przemysłowej oraz art. 24 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wspomniane przepisy polskich ustaw, wyposaża-

ją organizatora w szereg roszczeń o charakterze cywilno-prawnym14, które stanowią pod-

stawę działań jakie mogą być wymierzone przeciwko nieuczciwym działaniom innego 

przedsiębiorcy. Przepisy karne stanowią jedynie ich dopełnienie, ponadto są one wymie-

rzone jedynie przeciwko działaniom polegającym na produkcji nieautoryzowanych ma-

teriałów promocyjnych związanych z wydarzeniem (oraz wprowadzaniu ich do obrotu), 

stąd też zakres penalizacji nieuczciwych działań, jakie mogą być wymierzone przeciwko 

organizatorowi wydarzenia sportowego jest bardzo ograniczony. 

3. Ocena obowiązujących przepisów w kontekście proponowanych zmian

Instytucje prawne, o których była mowa wyżej, są dość rozpowszechnione w ob-

cym ustawodawstwie (różnią się one w szczegółach, takich jak rodzaj roszczeń). Dla 

organizatorów wydarzeń sportowych wydają się one jednak często niewystarczające 

by zapewnić im ochronę na wysokim (a raczej – oczekiwanym przez nich) poziomie. 

Przepisy o charakterze cywilno-prawnym ze swej istoty nie mają charakteru represyj-

nego oraz prewencyjnego, a długotrwałe procesy cywilne są związane z dużą niepew-

nością co do końcowego rozstrzygnięcia. Ten brak satysfakcji z obowiązujących prze-

pisów prawnych w danym kraju stanowił źródło dla wprowadzenia tzw. ustaw celo-

wych, wprowadzanych przed organizacją danego wydarzenia15 oraz do formułowania 

różnego rodzaju politycznych zobowiązań przez przedstawicieli rządu państwa orga-

nizatora, dotyczących gwarancji ochrony praw organizatora na wysokim poziomie16. 

Ponadto, coraz częściej „ambush marketerzy” sięgają po coraz bardziej wyrafinowane 

14 Ich podstawą jest art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 296 ust. 1 i art. 287 
ust. 2 i 3 ustawy prawo własności przemysłowej.

15 Takie ustawy zostały wprowadzone min. Wielkiej Brytanii (London Olimpic Bill z 2005 r. czy też The 
Olimpic Symbol etc. Protection Act z roku 1995), w Australii (Major Sporting Events Act z 2009 r.) 
a także w Nowej Zelandii (Major Events Management Act z 2007 r.).

16 Por. przypis nr 11.
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metody pasożytniczego korzystania z renomy danego wydarzenia, które nie da się za-

kwalifikować jako „proste” naruszenie znaku towarowego17, co stawia organizatorów 

w konieczności poszukiwania ochrony w przepisach zwalczających nieuczciwą kon-

kurencję, z czym wiąże się duża niepewność co do oceny sądu danego stanu faktycz-

nego. Stąd też w niektórych krajach, jak wspomniano wyżej, wprowadzono nowe 

regulacje prawne zawierające przepisy o charakterze karnym i administracyjnym, by 

zapewnić organizatorom wydarzenia sportowego skuteczniejszą ochronę. Takie roz-

wiązania przewiduje m. in. nowozelandzka ustawa Major Events Management Act, 

która posługuje się niepozostawiającymi obszaru do jakiegokolwiek wyważania in-

teresów instrumentami adminis t racy jnymi i  karnymi dla zapewnienia or-

ganizatorowi prawnej oraz faktycznej wyłączności danego wydarzenia. Przepisy tej 

ustawy nie  zawiera ją  k lauzul  genera lnych ani  pojęć  niedookreś lonych, 

posługują się bowiem bezwzględnymi zakazami pewnych zachowań, niezależnie od 

tego czy były by – np. w świetle polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji – uznane za nieuczciwe oraz czy rzeczywiście naruszałyby interes organizatora 

lub by mu zagrażały (co jest przesłanką dochodzenia roszczeń na podstawie polskiej 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). W tym miejscu można wskazać na 

przykład tego typu regulacji, sięgając właśnie do wspomnianej wyżej nowozelandz-

kiej ustawy. Ustawa ta wprowadza min. zakaz używania jakichkolwiek oznaczeń, któ-

re wywoływałyby skojarzenie pomiędzy danym podmiotem, czy też produkowanymi 

przez niego towarami lub usługami jakie świadczy z danym wydarzeniem (sekcja 9 

ustawy). Co więcej, kolejny z przepisów tej ustawy (sekcja 10 ustawy) wprowadza 

domniemanie, iż zakaz ten został naruszony w sytuacji, w której oznaczenie używa-

ne przed dany podmiot zawiera identyczne lub podobne elementy do tych, który-

mi dysponuje organizator. Naruszenie przedmiotowego zakazu zagrożone jest karą 

17 Linie lotnicze Qantas podczas olimpiady w Sydney (rok 2000) posługiwały się sloganem The spirit of 
Australia, który stanowił nawiązanie do hasła Share the Spirit, wykorzystywanego przez linie lotnicze 
Ansett Air, będące oficjalnym sponsorem tych wydarzeń czy też wybudowanie przez Nike w czasie 
igrzysk olimpijskich w Los Angeles (rok 1984) w pobliżu stadionu olimpijskiego ściany z logo oraz 
sportowcami ubranych w firmę tej marki, które były widoczne z trybun stadionu – podczas gdy ofi-
cjalnym sponsorem tego wydarzenia była firma Converse. 
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pieniężną, której górną granicę stanowi 150 tys. dolarów (sekcja 12 ustawy). Ponadto 

ustawa ta wprowadza możliwość ustanowienia wokół stadionu tzw. stref oraz szlaków 

czystych, a także tzw. okresów czystych w trakcie trwania danej imprezy sportowej 

(sekcja 15–19 ustawy). W obrębie sfer oraz szlaków czystych obowiązuje zakaz rekla-

my (bilbordów, reklamy ruchomej itp.), a obejmuje on także bilbordy umieszczone na 

prywatnych posesjach. W strefach czystych zakazany może zostać handel. 

4. Ocena celowości wprowadzenia nowych przepisów i ich zgodności 

 z Konstytucją 

Wspomniane wyżej rozwiązania nie zostały jak dotąd wprowadzone w Polsce, jed-

nakże nie można wykluczyć by propozycje takie się pojawiły w przyszłości. Niemniej 

jednak zasadne jest dokonanie ich analizy z punktu widzenia swobody działalności 

gospodarczej18 oraz wolności wypowiedzi19 (głównie komercyjnej). W mojej ocenie 

wprowadzenie regulacji, których wzorem byłaby wspomniana wyżej i krótko omó-

wiona nowozelandzka ustawa, prowadziłoby do naruszenia zasady proporcjonalności 

wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP20 ze względu na brak realizacji przesłanki 

konieczności wprowadzenia danego ograniczenia by osiągnąć cel, w postaci interesu 

ochrony organizatora wydarzenia sportowego, oraz w wyniku braku spełnienia prze-

18 art. 22 Konstytucji RP.
19 Art. 54 Konstytucji RP.
20 Art. 31 ust. 1 Konstytucji RP: Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 

mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralno-
ści publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności 
i praw. Na powyższą zasadę proporcjonalności składają się trzy jej aspekty – niezbędność ograni-
czenia, przydatność tego ograniczenia dla osiągnięcia celu, tj. ochrony danego interesu oraz pro-
porcjonalność w ścisłym znaczeniu tego słowa, która przejawia się koniecznością dokonania wa-
żenia interesu, będącego uzasadnieniem wprowadzenia ograniczenia danej wolności, z interesem, 
który doznaje ograniczenia. Szerzej o zasadzie proporcjonalności [w:] Zasada proporcjonalności 
(w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego, Czerwiec 2009, publikacja 
dostępna na stronie: http://www.trybunal.gov.pl/epublikacje/download/Zestawienie%20tez%20doty-
cz%C4%85cych%20zasady%20proporcjonalno%C5%9Bci%20w%20zakresie%20pawa%20publicznego.pdf, 
dostęp: 17.10.2011.
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słanki proporcjonalności sensu stricte, nakazującej dokonania ważenia dwóch intere-

sów, której wynikiem miałoby być przeważenie interesu chronionego (tj. interesu or-

ganizatora) nad interesem doznającym ograniczenia. Za takim wnioskiem przemawia 

przede wszystkim okoliczność, iż brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla wprowadzania 

reguł ochrony dóbr niematerialnych o charakterze majątkowym dla organizatora da-

nego wydarzenia odmiennych od reguł chroniących innych przedsiębiorców. Wpro-

wadzenie nowych regulacji o charakterze prewencyjnym i represyjnym powinno być 

podyktowane ewentualnie wykazaniem braku skuteczności dotychczasowego modelu 

ochrony wobec wszystkich przedsiębiorców21. Brak również uzasadnienia dla którego 

w imię ochrony interesów prywatnego podmiotu, dysponującego w istocie zapleczem 

finansowym oraz administracyjnym, ułatwiającym dochodzenie ochrony, dokonywać 

zawężenia sfer wolności i praw innych podmiotów gospodarczych. Ponadto swobody 

działań rynkowych przedsiębiorcy powinny być wyznaczane obowiązującymi przepisa-

mi prawa oraz dobrymi obyczajami, a stosunki pomiędzy nimi powinny być regulowa-

ne przy pomocy instrumentów prywatnoprawnych, natomiast sięganie do instrumen-

tów publicznoprawnych powinno być uzasadnione koniecznośc ią  (niezbędnością), 

podyktowaną względami wykraczającymi poza interes majątkowy konkretnego przed-

siębiorcy22. Instrumenty publicznoprawne nie powinny stanowić podstawowej regula-

cji stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, nawet w odniesieniu do tak wyjątkowych 

wydarzeń jak EURO 2012.

Dla działań kwalifikowanych przez organizatora jako ambush marketing niezwiąza-

nym z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, najbardziej odpowiednim 

modelem regulacji jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działania tego 

typu stanowią często balansowanie na granicy prawa, zabawy z językiem, nierzadko 

stanowią dowcipne nawiązanie do sloganów oficjalnego sponsora23, często połączonych 

21 Brak obecnie podstaw by oceniać w taki sposób obowiązujące regulacje. Por. również wspomnianą 
w przypisie 14 opinię prawną w przedmiocie oceny obowiązujących regulacji prawnych w kontek-
ście EURO 2012 i ich skuteczności.

22 Por. np. art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Ustawa określa warunki rozwoju 
i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów 
przedsiębiorców i konsumentów.

23 Por. przypis 18. 
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z wyraźnym zastrzeżeniem iż dany autor przekazu nie jest oficjalnym sponsorem dane-

go wydarzenia24. Stąd też kwestia ich kwalifikacji jako działań nieuczciwych, powinna 

być dokonywana z punktu widzenia uczciwości działań danego przedsiębiorcy oraz 

zagrożenia lub naruszenia interesu organizatora25. Ponadto przy dokonywaniu takich 

ocen powinno się uwzględniać dwie wspomniane już konstytucyjne wartości, społecz-

ny charakter wydarzenia sportowego, a także powinno się dokonywać oceny zagroże-

nia lub naruszenia interesów podmiotu dochodzącego roszczeń. Na tak złożoną ocenę 

stanu faktycznego pozwala wspomniana ustawa posługująca się klauzulą generalną26, 

której część przedstawicieli doktryny – moim zdaniem słusznie – nadaje charakter 

korygujący27, bardzo istotny przy dokonywaniu ocen niejednoznacznych stanów fak-

tycznych. Ponadto, w jej ramach, istotna jest dla wspomnianych ocen rola dobrego 

obyczaju, które stanowią 

swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m. in. do działal-

ności gospodarczej, do których prawo odsyła, a które przez to nie mieszczą się w ramach 

systemu prawa28,

które cechują się zmiennością w czasie i przestrzeni, stąd też ich treści 

24 Co do zasady samo dokonanie tego typu zastrzeżenia (tzw. disclaimer) nie powinno stanowić samo 
w sobie okoliczności wyłączającej z odpowiedzialności cywilno-prawnej, jednakże powinno być 
uwzględnione przy dokonywaniu oceny danego działania z punktu widzenia przesłanki zagrożenia 
interesów danego przedsiębiorcy czy też przesłanki wprowadzenia w błąd wymaganej przy docho-
dzeniu roszczeń na podstawie niektórych deliktów nieuczciwej konkurencji (por. art. 10 ust. 1, 16 ust. 
1 pkt 1 oraz 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Moim zdaniem, takie zastrzeże-
nie stanowić może dla odbiorców swoiste „mrugnięcie okiem” odbierane jako element dowcipnego 
przekazu i nonszalancji reklamodawcy. Więcej o tym zagadnieniu: Z. Pinkalski, Ambush marketing, 
charakterystyka i ocena prawna zjawiska w perspektywie Euro 2012, PPH, 1/2011, s. 49 i cytowana 
przez niego literatura.

25 Co stanowi przesłankę dochodzenia ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji (art. 18 u.z.n.k.).

26 Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy 
lub klienta.

27 O funkcji korygującej: M. Zdyb [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. 
M. Zdyba i M. Sieradzkiej, Warszawa 2011, s. 96 i 97.

28 Tamże, s. 115.
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nie da się wyrazić w sposób wyczerpujący, gdyż kształtowane są one przez ludzkie posta-

wy warunkowane przyjmowanymi wartościami moralnymi, celami ekonomicznymi oraz 

praktykami życia gospodarczego, które także podlegają zmianom wraz ze zmiennymi ide-

ologiami politycznym, społeczno gospodarczym i moralnymi29,

które powodują dynamikę ocen danego zachowania30. Zaletą tak ukształtowanej klauzuli 

generalnej jest elastyczność ocen oraz możliwość ich odnoszenia do zmiennych warun-

ków gospodarczych. Z tym wiąże się z kolei brak automatyzmu przyznawania ochrony 

danemu podmiotowi, co jest korzystne dla pozwanego, oraz niepewność co do oceny 

sądu, co z kolei stanowi wadę takiego modelu ochrony dla powoda. Ustawa o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji wymaga ponadto by podmiot dochodzący roszczeń wykazał, iż 

dane działanie zagraża jego interesowi lub go narusza (wymóg ten stanowi jedną z prze-

słanek legitymacji czynnej danego przedsiębiorcy31oraz element klauzuli generalnej). 

Stąd też, w świetle przedmiotowej ustawy nie każde zachowanie stanowiące narusze-

nie dobrego obyczaju obrotu będzie podstawą do przyznania ochrony powodowi. Ko-

nieczne jest wykazanie, iż jego interes został naruszony lub zagrożony działaniem innego 

przedsiębiorcy. 

W świetle powyższego, działanie kwalifikowane jako ambush marketing, w któ-

rym nie dochodzi do użycia znaku towarowego, powinno być poddawane ocenie na 

podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z uwzględnieniem analizy 

przesłanki dobrego obyczaju oraz naruszenia czy też zagrożenia interesu dochodzą-

cego roszczeń. Regulacje prawne, których podstawą są sztywne przepisy karne i ad-

ministracyjne nie pozwalają na tego typu ocenę. Ich skutkiem, co pokazuje krótka 

analiza wspomnianej wyżej ustawy nowozelandzkiej, jest brak możliwości dokonania 

takich ocen wobec działań pozwanego, a co więcej, zakazanie jakichkolwiek działań 

29 Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r., V ACa 256/07 (za: M. Zdyb [w:] Ustawa o zwal-
czaniu…, dz. cyt.).

30 Por. przypis 28.
31 Por. wyrok SN z dnia 14 października 2009 r. (V CSK 102/09), w którym Sąd oddalił powództwo, mimo 

uznania, iż czyn pozwanego realizuje znamiona stypizowanego czynu nieuczciwej konkurencji, wo-
bec braku wykazania przez powoda interesu w rozumieniu art. 18 u.z.n.k. 
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marketingowych w obrębie stadionu, stoi w sprzeczności z konstytucyjnym wymogiem 

niezbędności wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej oraz, bę-

dącej jej nieodłącznym elementem, wolności wypowiedzi komercyjnej, dla ochrony 

interesu organizatora. 

5. Charakter wydarzenia sportowego – jako element wyznaczania granic 

 wyłączności organizatora wydarzenia sportowego na jego 

 ekonomiczną eksploatację 

Jak wynika z powyższego, rozważania na temat prywatnoprawnych środków ochro-

ny (oraz jej skuteczności) interesów organizatora czy też jego oficjalnych sponsorów jest 

potrzebna, jednakże powinna być ona dokonywana z uwzględnieniem publicznopraw-

nych regulacji, które powinny wytyczać jej granice, a te z kolei powinny być uwzględ-

niane zarówno w procesie stanowienia jak i stosowania prawa. Rozważania te powinny 

być ponadto uzupełnione o zagadnienia związane z charakterem wydarzenia sporto-

wego, które mimo ich silnej komercjalizacji stanowią wciąż fenomen kultury, zjawisko 

społeczne, które powinno być szeroko dostępne dla publiczności32. Pochodną takiej 

kwalifikacji, jest powinność uwzględnienia takiego charakteru wydarzeń sportowych 

(zwłaszcza o randze mistrzostw danego kraju, Europy czy też Świata) w dokonywaniu 

ocen zachowania innych uczestników rynku (tj. przeds iębiorców innych niż orga-

nizator czy też przedsiębiorca będący oficjalnym sponsorem, np. sponsor klubu czy też 

reprezentacji Polski, ale nie będący sponsorem EURO) w kontekście zarzucanych tym 

podmiotom naruszeń uczciwych zasad gry rynkowej (np. przy ocenie dopuszczenia 

się czynu nieuczciwej konkurencji poprzez zakwalifikowanie danego zachowania jako 

32 O wydarzeniu sportowym jako o zjawisku społecznym: K. Wojciechowski, Widowisko sportowe w te-
lewizji, Warszawa 2005, s. 25. Por. także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
17 lutego 2011 r. (sprawy połączone T-385/07, T-55/08 i T-68/08) dot. sprzedaży praw do transmisji 
telewizyjnej wydarzeń sportowych o randze mistrzostw europy oraz świata, w których Sąd ten za-
kwalifikował wydarzenia te jako wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, co 
uzasadnia ich kwalifikacje jako dobra o charakterze publicznym. 
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ambush marketing). Mimo silnej komercjalizacji wydarzenie sportowe nie traci bo-

wiem charakteru publicznego. Komercyjny charakter wydarzeń sportowych nie wyni-

ka z ich natury, gdyż cała komercyjna „nadbudowa” wydarzeń o randze sportowym jest 

relatywnie młodym zjawiskiem33. Komercjalizacja wydarzenia sportowego może być 

częściowo uzasadniona potrzebami kibiców, jednak głównie zmierza ona do maksyma-

lizacji zysków organizatora, przy czym nie powinno to determinować jego charakteru, 

ani stanowić przyczyny dla swoistej prywatyzacji wydarzenia sportowego jako takiego 

(o czym szerzej w dalszej części opracowania). Ponadto, nadmierna komercjalizacja 

oraz dążenie do objęcia ekonomiczną oraz faktyczną wyłącznością na eksploatację wy-

darzenia sportowego jest nie tylko sprzeczna z istotą oraz celem wydarzeń sportowych 

jako takich ale jest również sprzeczna z celami statutowymi organizatorów wydarzeń 

sportowych takich jak UEFA czy FIFA34. Podmioty te – międzynarodowe stowarzy-

szenia sportowe – działają w oparciu o cele statutowe, które zostały wyznaczone przez 

te podmioty dobrowolnie. Z problematyką łamania postanowień własnych statutów 

przez międzynarodowe stowarzyszenia wiąże się zagadnienie nadzoru nad nimi, który 

obecnie jest sprawowany jedynie w częściowym zakresie, tj. w odniesieniu do prze-

strzegania reguł prawa konkurencji, przez Komisję Europejską35. Brak jednak podmio-

tu, który sprawowałby nad takimi stowarzyszeniami całościowy nadzór, zwłaszcza jeśli 

chodzi o przestrzeganie ich celów statutowych. Bardzo trudno o jakąkolwiek propo-

zycję w tym zakresie, ze względu na specyficzny charakter takich podmiotów, które są 

33 Historia komercyjnego sponsoringu to początki rozwoju środków masowego przekazu. Więcej o hi-
storii sponsoringu: I. B. Mika, Sponsorowanie w radiu i telewizji, Prace Instytutu Prawa Własności 
Intelektualnej, z. 92. Wskazać należy również na to, że sponsorem olimpiady mógł być jeszcze w la-
tach 70’ XX każdy, pod warunkiem dokonania niewielkiej opłaty (Igrzyska Olimpijskie w Montrealu 
w roku 1976 miały aż 628 sponsorów komercyjnych, inf. za: A. Mikołajczyk, Ambush marketing na 
międzynarodowych imprezach sportowych, Studia Gdańskie, t. VI, s. 245).

34 Zapewnienie przewagi „wartości sportowych” nad wartościami komercyjnymi jest wymieniane 
wśród celów stowarzyszenia UEFA (por. art. 2 pkt F statutu tej organizacji, dostępnego na stronie: 
http://www.uefa.com/newsfiles/19081.pdf, dostęp: 17.10.2011).

35 W świetle unijnego prawa konkurencji nie budzi wątpliwości kwalifikacja międzynarodowych stowa-
rzyszeń sportowych jako przedsiębiorcy (por. wyrok SPI z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie T-193/02, 
decyzja KE 2001/478/EC – UEFA, Broadcasting regulations, Dz. U. WE L 171 z 26 czerwca 2001 r., s.12 
oraz decyzja KE z 23 lipca 2003 r. COMP/C.2-37.398 – Joint Selling of the commercial rights of the 
UEFA Champions League, Dz. U. WE L 291 z 8.11.2003, s. 25, pkt 63). 
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przecież stowarzyszeniami o charakterze międzynarodowym, które posiadają ponadto 

bardzo silną pozycję negocjacyjną nie tylko wobec innych podmiotów prywatnych 

ale i wobec samych państw, czego przykładem jest uchwalanie ustaw celowych, czy 

też przyjmowanie przez rządy tych państw politycznych zobowiązań wobec organiza-

torów. Ustanowienie w jednym państwie nowego regulatora działającego w oparciu 

o publicznoprawne przepisy byłoby nieskuteczne, ze względu na terytorialny zasięg 

oddziaływania takiej instytucji (tj. ograniczony do danego kraju), co z kolei istotnie 

osłabiało by skuteczność działań takiego regulatora, w sytuacji gdy inne państwa nie 

wprowadziłyby tego typu regulacji. Wydaje się, iż wobec silnej pozycji jaką dysponują 

obecnie przedmiotowe stowarzyszenia, a także działania sprzecznego z postanowienia-

mi statutu przeciwwagą byłyby stanowcze oraz solidarne działania państw, czego wyra-

zem mogłoby być podjęcie międzynarodowych zobowiązań w tym przedmiocie. 

6. Podsumowanie

Powyższe rozważania stanowią element szerszej tematyki związanej z wyznaczaniem 

zasięgu regulacji własnościowych oraz ich relacji z regulacjami wolnościowymi, co wpisu-

je się z kolei w problematykę ekspansji praw wyłącznych oraz prywatyzacji dóbr publicz-

nych przez prywatne podmioty głównie za pomocą uzyskiwania przez nie bezwzględ-

nych praw podmiotowych36. Kolejnym etapem prywatyzacji przestrzeni publicznej jest 

komercjalizacja różnego rodzaju wydarzeń o znaczeniu społecznym, za czym idą dążenia 

36 Zagadnienie ekspansji praw wyłącznych, w tym także rozwój zjawiska „prywatyzacji wiedzy”, zo-
stał szeroko omówiony w literaturze zagranicznej. Por.: M. Heller, The Tragedy of the Anticom-
mons, Property in the Transition from Marx to Markets, Harvard Law Review 1998, V.111, s. 621 
i nast. oraz P. A. David, Tragedy of the public knowledge ‘commons’, Global science, intellectual 
property and the digital technology boomerang, dostępny pod adresem: http://siepr.stanford.edu/
publicationsprofile/667, dostęp: 17.10.2011. W polskiej literaturze temat ten jest stosunkowo nowy. 
Por. jednakże z S. Jóźwiak, „Prywatyzacja wiedzy” przez prawa własności intelektualnej – poszuki-
wanie remedium w europejskim prawie konkurencji, [w:] Prawo autorskie a prawo konkurencji, mat. 
z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 r., pod red. K. Lewandowskiego oraz 
D. Zatorskiego, The tragedy of the Anticommons in Biotechnology, 2011, praca dostępna na stronie 
http://www.ipwi.uj.edu.pl/index.php?tresc=zeszyty&co=prace_magisterskie, dostęp: 17.10.2011.
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do objęcia wydarzenia wyłącznością, zgodnie z tendencją do obejmowania kolejnych 

dóbr mających wartość majątkową prawami wyłącznymi37. Zjawisko komercjalizacji 

dóbr kultury, któremu towarzyszy ich zawłaszczanie przez podmioty prywatne, może 

stanowić kolejny etap rozszerzania praw wyłącznych, czy też dążenia do uzyskania ochro-

ny w stopniu odpowiadającym ochronie opartej na tego typu prawach. Takie zjawisko 

będzie moim zdaniem miało nie tylko negatywne skutki w postaci ograniczenia swobody 

działalności gospodarczej i wolności wypowiedzi innych uczestników rynku, ale będzie 

to miało również negatywne skutki społeczne, choćby w postaci dewaluacji wartości 

wydarzenia objętego komercjalizacją38, czy też w postaci negatywnych zjawisk w środo-

wiskach związanych z danym wydarzeniem39. Stąd też, wprowadzanie nowych przepi-

sów, mających na celu rozszerzenie ochrony praw organizatora wydarzeń sportowych, 

powinno zostać poprzedzone dogłębną analizą skutków prawnych oraz społecznych tego 

typu regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na wolności i prawa innych 

podmiotów. Wprowadzaniu tego typu regulacji powinno być również poprzedzone ana-

lizą obowiązującego stanu prawnego by ocenić r zeczywis tą  potrzebę ich wprowa-

dzenia40. Również brak objęcia danego wydarzenia prawem bezwzględnym nie oznacza 

tego, iż zjawisko „zawłaszczania” wydarzenia sportowego nie ma miejsca, zagrażającego 

wspomnianym konstytucyjnym wartościom. Bowiem, tam gdzie nowe regulacje, o któ-

rych była mowa wyżej, nie zostały wprowadzone (np. obecnie w Polsce) organizatorzy 

dążą do tego, by przepisy obowiązujące były w taki sposób stosowane i wykładane by 

37 Przykładem „nowego” prawa bezwzględnego jest prawo sui generis dla baz danych, które chroni 
wysiłek organizacyjny i inwestycyjny producenta bazy. Więcej o tej tematyce: J. Barta, R. Markiewicz, 
Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, Warszawa 2002 oraz J. Barta, R. Markiewicz, Wokół defi-
nicji bazy danych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1/2002.

38 Jednym z najważniejszym wydarzeń związanych z organizacją EURO 2012 była prezentacja oficjal-
nej maskotki. Wydarzenie to zostało ujęte w kalendarium najważniejszych przygotowań do tych mi-
strzostw. Por. http://uefa.pl/.

39 Zjawisko korupcji itp.
40 Por. opinia prawna sporządzona na zlecenie Ministerstwa Gospodarki dot. stanu prawnego zwią-

zanego z ochroną interesów organizatora wydarzeń sportowych przed różnego typu działaniami 
innych przedsiębiorców, z której wynika, że obecny stan prawny w Polsce jest wystarczający dla 
zapewnienia organizatorom wydarzenia sportowego ochrony na wystarczającym poziomie, która 
jest dostępna na stronie: http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/08C02612-88AA-43CE-814E-41B1BAA
857F8/51801/20081223122841103.pdf, dostęp: 17.10.2011.
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zagwarantować im ochronę w jak najszerszym zakresie. Wyrazem tych działań w Polsce 

są np. wspomniane już gwarancje, jak i działania samych organizatorów, którzy przy 

pomocy odpowiednich środków medialnych dążą do osiągnięcia efektu prewencyjne-

go41, co jest z kolei przejawem ich dążeń do osiągnięcia pewnego rodzaju automatyzmu 

stosowania prawa (na ich korzyść) oraz ocen danych działań. Automatyzm taki, który 

przejawiać się może w braku dokonywania ważenia ścierających się interesów różnych 

podmiotów, zgodności zachowania danego podmiotu z dobrymi obyczajami obrotu czy 

też skutkami ich zachowań na sferę interesów organizatora, może prowadzić do równo-

ważnych skutków z wprowadzeniem nowego prawa wyłącznego dla organizatora wyda-

rzeń. Moim zdaniem automatyzm ocen nie jest w tych sytuacjach wskazany, właśnie ze 

względu na zagrożenie naruszenia konstytucyjnych wartości. Wartości te, a także interesy 

podmiotów najbardziej zainteresowanych danym wydarzeniem, a więc kibiców – powin-

ny być uwzględniane przy określaniu trudno uchwytnej granicy pomiędzy nieuczciwymi 

działaniami podmiotów niebędącymi sponsorami, a tymi które takimi nie są. Wymagać 

zatem należy od sądów i innych organów władzy wnikliwego badania każdego stanu fak-

tycznego właśnie przy uwzględnieniu tych dwóch wartości. Nie będzie to jednak łatwe ze 

względu na niezwykle silną pozycję organizatorów. 

41 Por. artykuł: Firmy chcą okiwać UEFA, Puls Biznesu, nr 15, 24 stycznia 2011 r. Artykuł ten dotyczył pro-
blematyki „nielegalnej” dystrybucji biletów na EURO 2012, w kontekście stanu faktycznego, w któ-
rym podmiot niebędący oficjalnym sponsorem EURO 2012 zorganizował konkurs dla uczestników 
darmowej aplikacji związanej z typowaniem wyników poszczególnych meczów rozgrywek. Nagrodą 
miał być jeden bilet wstępu na mecz. Tytuł oraz treść artykuły świadczą o jednoznacznie negatywnej 
ocenie działań tego przedsiębiorstwa, które zostały zrównane z ambush marketingiem. 
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Piłkarz jako wkład niepieniężny do spółki akcyjnej

1. Wstęp

Temat wygłoszonego referatu postawiony został przewrotnie, celem zaintereso-

wania słuchacza prowadzonym wywodem. Z uwagi na złożoność problematyki oraz 

znaczne ograniczenie czasowe, postanowiono ograniczeniu zakresu poruszanych za-

gadnień do zbadania zdolności aportowej karty zawodniczej. W trakcie wystąpienia 

przedstawiono kolejno pojęcie karty zawodniczej oraz przesłanki zdolności aporto-

wej, by podjąć próbę ustalenia, czy karta zawodnicza spełnia powołane przesłanki 

zdolności aportowej.

2. Karta zawodnicza

Karta zawodnicza jest dokumentem występującym w postaci pisemnej lub elek-

tronicznej składającym się z czterech odcinków przeznaczonych dla różnych pod-

miotów. Pierwszy z odcinków przeznaczony jest dla Polskiego Związku Piłki Noż-

nej, drugi dla Okręgowego Związku Piłki Nożnej, trzeci dla klubu zatrudniającego 

zawodnika legitymującego się daną kartą zawodniczą oraz czwarty, stanowiący tzw. 
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odcinek zwolnienia, wypełniany w momencie przechodzenia zawodnika z klubu do 

klubu1.

Charakter Prawny karty zawodniczej nie cieszył się dotąd szerokim zainteresowa-

niem doktryny. W ocenie Wiktora Cajsela, karta zawodnicza powinna być rozpatry-

wana jako papier wartościowy lub znak legitymacyjny, a to z uwagi na inkorpora-

cję w karcie zawodniczej praw majątkowych (w postaci prawa do sumy transferowej, 

ekwiwalentu za promocję i wyszkolenie zawodnika) oraz niemajątkowych (reprezento-

wanie barw klubowych)2.

Konkludując swoje rozważania w ramach nadmienionego powyżej zagadnienia, wska-

zuje Autor na możliwość traktowania karty zawodniczej jedynie jako znaku legitymacyj-

nego. Za tego rodzaju stanowiskiem przemawiać ma po pierwsze zasada numerus clausus 

papierów wartościowych, po drugie zaś szczególnego rodzaju odwrócenie roli wierzyciela 

i dłużnika, co związane ma być z obowiązkiem wydania drugiej stronie stosunku zobo-

wiązaniowego związanego z kartą zawodniczą dokumentu karty, po trzecie wreszcie brak 

możliwości umorzenia karty zawodniczej, której to procedurze podlegać mają pozostałe 

papiery wartościowe3.

3. Zdolność aportowa

3.1. Pojęcie zdolności aportowej

Pojęcie zdolności aportowej definiowane jest jako posiadanie przez dane prawo cech 

warunkujących możliwość uznania tego prawa za wkład niepieniężny do spółki akcyjnej4. 

Z uwagi na ograniczone ramy czasowe wystąpienia, nie zajęte zostało własne stanowisko 

w przedmiocie kryteriów zdolności aportowej. Jednocześnie wskazano na przyjęcie apa-

ratury pojęciowej zaproponowanej przez Andrzeja Szumańskiego. Na potrzeby wystą-

1 W. Cajsel, Charakter prawny karty zawodniczej (karty zgłoszenia), „Sport wyczynowy” 2001, nr 5, s. 60.
2 Tamże, s. 63.
3 Tamże, s. 64.
4 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2006, s. 550.
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pienia przyjęto poglądy Autora wyrażone w opracowaniu monograficznym pod tytułem 

Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, podkreślając przy tym, że pomimo zmiany 

stanu prawnego (wejście w życie Kodeksu spółek handlowych z dniem 1 stycznia 2001 

roku, zastępującego Kodeks handlowy w odniesieniu, do którego przedstawione zostały 

poglądy nadmienionego autora) rozstrzygnięcia poczynione we wskazanym opracowa-

niu pozostają nadal aktualne.

3.2. Kryteria zdolności aportowej

3.2.1. Kryterium zdolności bilansowej wkładu niepieniężnego

Proponowane kryterium zdolności bilansowej wkładu niepieniężnego ma składać się 

w istocie z trzech elementów: możliwości oznaczenia wkładu niepieniężnego, możliwości 

przeprowadzenia wyceny oraz możliwości wprowadzenia przedmiotu wkładu niepienięż-

nego w charakterze aktywu do bilansu spółki akcyjnej. Wskazuje się jednocześnie, że 

trzeci z nadmienionych elementów – możliwość wprowadzenia aportu jako aktywu do 

bilansu spółki – konsumuje dwa pierwsze5. 

Za zasadnością wyodrębnienia dwóch pierwszych elementów kryterium przemawiać 

ma przede wszystkim ich ustawowe umocowanie (obowiązek oznaczenia wkładu nie-

pieniężnego oraz przeprowadzenia jego wyceny wynika m.in. z obowiązku sporządzenia 

sprawozdania założycieli spółki akcyjnej na zasadzie art. 311 KSH). Trzeci z wskazanych 

elementów analizowanego kryterium ma być konsekwencją obowiązku określenia wy-

sokości kapitału zakładowego w pieniądzu oraz konsekwencją zasady podwójnego księ-

gowania. Wskazuje się, że wniesienie wkładu niepieniężnego pozbawionego zdolności 

bilansowej skutkuje stratą bilansową już w chwili podjęcia działalności przez spółkę, a to 

z powodu braku odpowiadania kapitałowi zakładowemu ujmowanemu po stronie pasy-

wów żadnego elementu po stronie aktywów6.

5 A. Szumański, Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997, s. 96.
6 Tamże, s. 97.
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3.2.2. Kryterium możliwości prawnego zadysponowania przedmiotem wkładu przez 

wspólnika na rzecz spółki

W ramach analizowanego kryterium wyróżnia się dwa elementy: prawną możliwość 

zadysponowania danym prawem w ogólności oraz konieczność zadysponowania pra-

wem w zakresie posiadanych uprawnień, to jest bez przekroczenia zasady nemo plus iuris 

in alium transfere potest quam ipse habet. Dodatkowo kryterium to rozróżnia się w za-

leżności od translatywnego lub konstytutywnego wniesienia wkładu niepieniężnego na 

pokrycie kapitału zakładowego spółki. W pierwszym ze wskazanych przypadków, uznaje 

się zdolność aportową prawa w przypadku stwierdzenia zbywalności prawa, w drugim 

zaś w przypadku prawnej możliwości ustanowienia tego prawa na rzecz spółki, to jest 

przeniesienia konstytutywnego7.

3.2.3. Kryterium przydatności i faktycznej dostępności wkładu dla spółki

Proponowane kryterium związane jest z funkcją ekonomiczną kapitału zakładowego, 

rozumianą jako istnienie zespołu środków finansowych umożliwiających spółce podję-

cie zamierzonej działalności gospodarczej, będącej jednocześnie działalnością określoną 

w statucie spółki akcyjnej. Wkład niepieniężny ma także umożliwiać finansowanie roz-

ruchu spółki do czasu uzyskania pierwszych wpływów umożliwiających samofinanso-

wanie się spółki, a także umożliwiać staranie się przez spółkę o zaciągnięcie kredytu lub 

pożyczki, stanowiąc gwarancję finansową dla podmiotu udzielającego spółce tego kredy-

tu lub pożyczki8. 

Z analizowanym kryterium związany jest także obowiązek przeniesienia posiadania 

przedmiotu wkładu niepieniężnego oraz zapewnienia niezakłóconego korzystania z jego 

przedmiotu. Powyższe uniemożliwiać ma wnoszenie „martwych” wkładów niepienięż-

nych, które to wkłady uniemożliwią osiąganie zysku lub też będą prowadzić do genero-

wania strat przez spółkę9. 

7 Tamże, s. 98.
8 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Wiess, Prawo..., dz. cyt., s. 535.
9 A. Szumański, Wkłady..., dz. cyt., s. 101.
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3.2.4. Kryterium możliwości wejścia wkładu niepieniężnego do masy upadłościowej 

lub likwidacyjnej

Wskazane kryterium związane jest z funkcją gwarancyjną kapitału zakładowego ro-

zumianą jako istnienie minimalnego, stałego oraz potencjalnego funduszu zaspokojenia 

wierzycieli spółki10. W ocenie Andrzeja Szumańskiego kryterium to ma charakter subsy-

diarny, zależny od stadium rozwoju, w którym znajduje się spółka akcyjna. Analizowane 

kryterium znajduje zastosowanie w przypadku spółek nowo tworzonych (znajdujących 

się na etapie ich organizacji), w tym zwłaszcza do spółek, których kapitał zakładowy 

jest pokrywany w dużej mierze innymi wkładami niepieniężnymi11. Odmienne stano-

wisko zajmuje się odnośnie spółek obecnych już w obrocie gospodarczym, wskazując że 

okoliczność funkcjonowania przez dłuższy czas w obrocie gospodarczym oraz posiadana 

renoma stanowią dostateczną rękojmię tak dla przyszłych, jak i obecnych wierzycieli tego 

rodzaju spółki12.

3.2.5. Negatywne kryteria zdolności aportowej

Negatywne kryteria aportowe to kryteria, których wystąpienie w trakcie rozpatrywa-

nia zdolności aportowej danego prawa uniemożliwia uznanie tego prawa za prawo mo-

gące być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, to jest posiadające 

zdolność aportową.

Jako pierwsze z tego rodzaju kryteriów wskazuje się możliwość podciągnięcia wkładu 

wnoszonego przez wspólnika do spółki akcyjnej pod zakres świadczenia niepieniężnego. 

Powyższe uzasadnione jest dychotomicznym podziałem wkładów wnoszonych do spółki 

na wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne13. Kolejnym z negatywnych kryteriów 

zdolności aportowej jest możliwość podciągnięcia wkładu wnoszonego przez akcjonariu-

sza pod zakres usług świadczonych przez niego przy zakładaniu spółki akcyjnej. Rozróż-

nienie pojęcia wkładów niepieniężnych oraz usług świadczonych przy powstaniu spółki 

akcyjnej (należy jednocześnie podkreślić, że usługi takie z oczywistych względów nie 

10 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Wiess, Prawo..., dz. cyt., s. 536.
11 A. Szumański, Wkłady..., dz. cyt., s. 103.
12 Tamże, s. 102.
13 Tamże, s. 104.
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mogą być uznane za wkład pieniężny) ustanowione zostało w art. 311 § 1 KSH14. Trze-

cim z negatywnych kryteriów zdolności aportowej jest brak możliwości zakwalifikowa-

nia wkładu niepieniężnego jako długu spółki, przy czym uznaje się to za konsekwencję 

zasady prowadzenia podwójnych zapisów księgowych15.

4. Karta zawodnicza jako aport do spółki akcyjnej

4.1. Wstęp

W czwartej części wystąpienia dokonano zestawienia przyjętych na wstępie kryteriów 

zdolności aportowej zaproponowanych przez Andrzeja Szumańskiego do funkcjonują-

cych w doktrynie prawa sportowego poglądów odnośnie charakteru prawnego karty za-

wodniczej.

4.2. Możliwości oznaczenia karty zawodniczej, dokonania jej wyceny 

 oraz umieszczenia w bilansie spółki

Z uwagi na przypisanie jednej karty zawodniczej do jednego zawodnika, oznacze-

nie karty zawodniczej jako przedmiotu wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej nie 

powinno sprawić żadnego problemu. Oznaczenie karty zawodniczej jako przedmiotu 

wkładu niepieniężnego obejmować będzie wskazanie karty zawodniczej przynależnej do 

konkretnego zawodnika – np. karta zawodnicza piłkarza Jana Nowaka.

Za konieczne dla ustalenia dopuszczalności przeprowadzenia wyceny oraz umieszcze-

nia karty zawodniczej w bilansie spółki akcyjnej uznano ustalenie charakteru prawnego 

karty zawodniczej, a w konsekwencji rozstrzygnięcie, czy karta zawodnicza reprezentuje 

14 Tamże.
15 Tamże, s. 105.
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prawo majątkowe (lub czy z kartą zawodniczą związane jest prawo majątkowe) posiada-

jące jakąkolwiek wartość.

Nawiązano do wskazanej na wstępie koncepcji Wiktora Cajsela proponującego trak-

towanie karty zawodniczej jako sui generis znaku legitymacyjnego. Nie wdając się w roz-

ważania na temat istoty znaku legitymacyjnego, wskazano na wątpliwości związane z za-

proponowanym przez wskazanego Autora zakresem odpowiedniego stosowania przepi-

sów o papierach wartościowych do znaków legitymacyjnych (art. 92115 KC). Wskazano, 

że propozycja ta nie znajduje odzwierciedlenia w dotychczasowych ustaleniach doktryny 

prawa cywilnego, zaś „pojemność” pojęcia znaku legitymacyjnego nie może być rozu-

miana w sposób dowolny16.

Podkreślono jednocześnie wielość stron aktualnych oraz możliwych do wystąpienia 

w przyszłości stosunków prawnych związanych z kartą zawodniczą. Dla zobrazowania 

zajętego stanowiska wskazano przykładowe relacje zachodzące między różnymi podmio-

tami na skutek zawarcia umowy transferowej piłkarza:

klub odstępujący może żądać zapłaty kwoty transferowej od klubu pozyskującego; a. 

klub pozyskujący może żądać od klubu odstępującego wydania odcinka zwolnienia kar-b. 

ty zawodniczej transferowanego zawodnika (§ 28 ust. 2 uchwały Zarządu PZPN z dnia 

29 czerwca 1992 r. w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach 

piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej – „Status Zawodników”); 

transferowany zawodnik poprzez podpisanie karty zawodnika deklaruje zamiar upra-c. 

wiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw klubu pozyskującego (§ 27 ust. 1 Sta-

tusu Zawodników);

klub pozyskujący może żądać potwierdzenia zawodnika do gry w nowym klubie od d. 

właściwego związku piłki nożnej (§ 30 ust. 3 Statusu Zawodników);

klub pozyskujący występuje do organu prowadzącego rozgrywki sportowe o upraw-e. 

nienie transferowanego zawodnika do gry w kolejnym cyklu rozgrywek, co powinno 

16 W doktrynie obecnych jest wiele wypowiedzi dotyczących zakresu stosowania nadmienionych prze-
pisów. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe wystąpienia, zagadnienie to nie zostało uczynione 
szczegółowym przedmiotem rozważań. Zamiast wielu por. M. Romanowski [w:] System Prawa Pry-
watnego. Tom 18, Warszawa 2010, s. 54.
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nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 10 dni od dnia zgłoszenia wnio-

sku (§ 54 ust. 1 Statusu Zawodników).

Mając na uwadze wskazaną wielość podmiotów uprawnionych i zobowiązanych 

z różnego rodzaju stosunków – w tym cywilnoprawnych majątkowych i niemajątko-

wych oraz administracyjnych – wskazano na brak możliwości wyjaśnienia istoty karty 

zawodniczej za pomocą konstrukcji tak znaku legitymacyjnego, jak i papieru wartościo-

wego. W związku z powyższym, zaproponowano potraktowanie karty zawodniczej jako 

dokumentu o charakterze czysto legitymacyjnym – legitymującym klub sportowy do 

zgłoszenia zawodnika do rozgrywek sportowych, zaś zawodnika do uczestnictwa w tych 

rozgrywkach.

W nawiązaniu do przyjętego czysto legitymacyjnego charakteru karty zawodniczej, za-

proponowano rozważenie karty zawodniczej jako elementu składającego się na ekspektaty-

wę uzyskania zapłaty kwoty transferowej z zawartej w przyszłości umowy transferowej. Na 

potrzeby prowadzonego wywodu odwołano się do poglądów Jarosława Kuropatwińskie-

go określającego ekspektatywę jako sytuację prawną, w której spełniona jest jedynie cześć 

stanu faktycznego koniecznego do nabycia prawa podmiotowego. Autor ten wskazuje, że 

końcowy stan faktyczny konieczny do nabycia prawa podmiotowego składa się z elemen-

tów określanych mianem przesłanek, przy czym przesłanki te muszą się ziścić kumulatyw-

ne, a ich realizacja następuje sukcesywnie, tj. w pewnym odstępie czasowym po sobie17. 

Wskazano jednocześnie, że konstrukcja prawna ekspektatywy może znaleźć w szczególno-

ści zastosowanie do sytuacji, w których właściwy stosunek prawny jeszcze nie powstał, lecz 

spełniona została już pierwsza szczególna przesłanka powstania wierzytelności18.

W trakcie wystąpienia wskazano, że klub znajdujący się w posiadaniu karty zawodni-

czej może posiadać ekspektatywę uzyskania zapłaty ceny transferowej. Na stan faktyczny, 

w którego wyniku dojdzie do zapłaty tego rodzaju ceny składa się szereg elementów, 

przy czym w zasadzie pierwszym i najważniejszym z nich jest posiadanie przez klub kar-

17 J. Kuropatwiński, Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Bydgoszcz 2006, 
s. 15 i nast.

18 Tamże, s. 52.
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ty zawodniczej. Jak wykazano powyżej, dla potwierdzenia zawodnika do gry w nowym 

klubie konieczne jest posiadanie odcinka zwolnienia stanowiącego jeden z elementów 

karty zawodniczej, a wystawianego przez klub odstępujący. Dla ziszczenia się ekspekta-

tywy zapłaty sumy transferowej przez klub pozyskujący na rzecz klubu odstępującego, 

koniecznych jest ziszczenie się dodatkowych elementów składających się na końcowy 

stan faktyczny, a to m.in. znalezienie klubu zainteresowanego transferem zawodnika, za-

warcie umowy transferowej, czy też wyrażenie zgody na grę w klubie pozyskującym przez 

transferowanego zawodnika. Należy jednak podkreślić, że posiadanie karty zawodniczej 

jest elementem koniecznym, bez którego nie jest możliwe skuteczne podejmowanie dal-

szych działań mających na celu przeprowadzenie transferu zawodnika. 

Wobec powyższych argumentów uznano za możliwe potraktowanie posiadania karty 

zawodniczej przez klub piłkarski jako jednego z elementów składającego się na stan fak-

tyczny w postaci uzyskania zapłaty ceny z umowy transferowej. Jednocześnie uznano, że 

przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej jest nie tyle karta zawodnicza 

jako dokument legitymacyjny, lecz nadmieniona ekspektatywa uzyskania zapłaty sumy 

transferowej przez klub pozyskujący.

Jako najbardziej problematyczną kwestię zawiązaną z wniesieniem karty zawodni-

czej jako wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej wskazano dokonanie wyceny eks-

pektatywy uzyskania zapłaty sumy transferowej przez klub pozyskujący. Na problemy 

związane z przeprowadzeniem ewentualnej wyceny karty zawodniczej wskazywał Wiktor 

Cajsel, podnosząc przede wszystkim zmienność jej wartości. Powyższe powiązano m.in. 

z rozwojem (lub regresem) sportowym zawodnika oraz możliwością poniesienia przez 

niego kontuzji, co w sposób oczywisty powodować będzie co najmniej czasowe obni-

żenie wartości rynkowej zawodnika19. Doceniając praktyczną wartość podnoszonych 

uwag, należy zauważyć, że wskazane przez Wiktora Cajsela okoliczności nie przekreślają 

możliwości przeprowadzenia wyceny karty zawodniczej (ekspektatywy uzyskania zapłaty 

sumy transferowej przez klub pozyskujący), a jedynie wpływają na jej wysokość. Wobec 

powyższego, stosownie do zasady ostrożnej wyceny wyrażonej w art. 7 ust. 1 RachU, 

konieczne będzie dokonanie wyceny ekspektatywy uzyskania zapłaty sumy transferowej 

19 W. Cajsel, Sportowa spółka akcyjna – szczególny rodzaj spółki akcyjnej, „Sport wyczynowy” 2001, nr 7–8.
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przez klub pozyskujący z uwzględnieniem wszelkich możliwych okoliczności mogących 

mieć wpływ na jej wartość.

4.3. Kryterium możliwości prawnego zadysponowania kartą zawodniczą przez 

 akcjonariusza na rzecz spółki

Rozpatrzenie możliwości wniesienia karty zawodniczej jako przedmiotu wkładu nie-

pieniężnego nie powinna pozostawać w oderwaniu od wewnętrznych przepisów prawa 

związkowego, w tym zwłaszcza od Statusu Zawodników. W przypadku ustalenia, że roz-

porządzenie kartą zawodniczą z naruszeniem przepisów związkowych powoduje utratę jej 

ważności, a tym samym możliwość zgłaszania piłkarza do rozgrywek, należało by uznać 

wniesiony dokument za bezwartościowy, a to z uwagi na brak ziszczenia się pierwszej 

przesłanki ekspektatywy uzyskania zapłaty sumy transferowej przez klub pozyskujący 

danego zawodnika.

Zagadnienie dopuszczalności obrotu kartą zawodniczą uregulowane jest zasadniczo 

w § 33 ust. 3 Statusu Piłkarzy, stanowiącym, że jakiekolwiek porozumienia i umowy 

pomiędzy klubem oraz sponsorującą go osobą fizyczną lub prawną nie mogą utrudniać 

realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków pracowniczych albo 

cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim.

W nawiązaniu do dokonanych ustaleń, należy wskazać na zasadniczy cel karty za-

wodniczej, jako dokumentu legitymującego zawodnika do uczestnictwa w organizowa-

nych przez PZPN rozgrywkach sportowych, co pozostaje w związku z § 33 ust. 1 Statusu 

Piłkarzy, stanowiącym o obowiązku okazywania karty zawodniczej na każde żądanie sę-

dziego zawodów. Wobec powyższego, wydaje się, że wniesienie karty zawodniczej wraz 

z umożliwieniem wykorzystywania karty zawodniczej jako dokumentu legitymującego 

zawodnika do uczestnictwa w zawodach sportowych nie stanowi naruszenia zakazu wy-

nikającego z § 33 ust. 3 powoływanej uchwały.

Rozpatrując powyższe zagadnienie należy mieć także na uwadze § 33 ust. 5 Statusu 

Piłkarzy, wskazujący że każda czynność faktyczna lub prawna naruszająca wskazany 

powyżej zakaz stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. Należy podkreślić, że na-
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wet w przypadku uznania wniesienia karty zawodniczej jako wkładu niepieniężnego 

do spółki akcyjnej jako czynności sprzecznej z regulacjami związkowymi, brak jest 

sankcji mogącej przekreślać dokonanie tego rodzaju rozporządzenia z punktu widze-

nia spełnienia przez kartę zwodniczą analizowanego w tym miejscu kryterium. Jak 

się wskazuje, w prawie związkowym brak jest choćby najmniejszego śladu procedury 

umorzeniowej kart zawodniczych20. Z uwagi na powyższe, możliwe jest rozporządze-

nie kartą zawodniczą, w tym poprzez wniesienie jej aportem do spółki akcyjnej, zaś na-

wet w przypadku uznania tego rodzaju czynności za sprzeczną z prawem związkowym, 

brak jest sankcji przekreślającej możliwość traktowania tego wniesienia jako pierwszej 

przesłanki ekspektatywy uzyskania zapłaty sumy transferowej przez klub pozyskujący 

danego zawodnika.

4.4. Kryterium przydatności i faktycznej dostępności karty zawodniczej dla spółki

Wydaje się, że przydatność wkładu niepieniężnego w postaci karty zawodniczej 

dla spółki akcyjnej uczestniczącej w rozgrywkach sportowych nie powinna budzić 

większych wątpliwości. Jak wykazano powyżej, karta zawodnicza jest dokumentem 

legitymującym klub sportowy do zgłoszenia zawodnika do rozgrywek, zaś samego 

zawodnika do uczestnictwa w tychże rozgrywkach. Prowadzenie działalności gospo-

darczej przez spółkę akcyjną uczestniczącą w rozgrywkach sportowych opiera się, 

a przynajmniej jest oparta w dużej mierze, na uczestnictwie w rozgrywkach sporto-

wych. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe wystąpienia, nie zostało rozpatrzone 

zagadnienie przydatności karty zawodniczej dla spółki akcyjnej nie uczestniczącej 

w rozgrywkach sportowych. 

20 W. Cajsel, Charakter prawny…, dz. cyt., s. 65.
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4.5. Kryterium możliwości wejścia karty zawodniczej do masy upadłościowej  

 lub likwidacyjnej spółki akcyjnej

Jak podkreślono wcześniej, przyjmuje się subsydiarny charakter niniejszego kryte-

rium. Wobec powyższego, w przypadku spółki funkcjonującej już w obrocie gospodar-

czym lub spółki nowozawiązywanej, której kapitał zakładowy nie jest pokrywany jedynie 

w całości kartą zawodniczą (lub kartami zawodniczymi) możliwe jest wniesienie tejże 

karty w charakterze wkładu niepieniężnego. Z uwagi na ograniczone ramy czasowe wy-

stąpienia, zagadnienie to nie było poddane szerszej analizie.

4.6. Negatywne Kryteria zdolności aportowej 

Z oczywistych względów, karta zawodnicza nie może być traktowana jako wkład pie-

niężny do spółki akcyjnej, prowizja grynderska wypłacana za usługi świadczone przy 

zakładaniu spółki, czy też dług spółki akcyjnej. 

 

5. Wnioski końcowe

W ramach prowadzonego wywodu powołano się na aprobowane w doktrynie prze-

słanki zdolności aportowej oraz podjęto próbę ustalenia, czy karta zawodnicza spełnia 

wszystkie przesłanki pozytywne tejże zdolności, przy jednoczesnym braku spełniania 

przesłanek negatywnych.

Wskazano na dotychczasowy brak opracowania poruszanej problematyki tak w dok-

trynie prawa spółek, jak i doktrynie prawa sportowego. Wskazano na liczne wątpliwości 

związane z ustaleniem spełnienia lub braku spełnienia przesłanki zdolności bilansowej, 

w tym zwłaszcza możliwości dokonania wyceny, oraz kryterium prawnych możliwości 

zadysponowania kartą zawodniczą. Zajęte zostało także stanowisko w przedmiocie cha-

rakteru prawnego karty zawodniczej, przy czym odrzucona została możliwość jej uznania 

za papier wartościowy lub znak legitymacyjny. Z uwagi na powyższe oraz wielość zobo-
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wiązań związanych z kartą zawodniczą, wskazano na czysto legitymacyjny charakter do-

kumentu. Zaproponowano wreszcie rozpatrzenie ekspektatywy uzyskania zapłaty sumy 

transferowej przez klub pozyskujący jako przedmiotu wkładu niepieniężnego związane-

go z kartą zawodniczą.

W ramach konkluzji ustalono, że wkładem niepieniężnym do spółki może być eks-

pektatywa uzyskania zapłaty sumy transferowej za zawodnika transferowanego do klubu 

pozyskującego, przy czym zastrzeżono konieczność podjęcia dalszych badań w przed-

miotowej kwestii.
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Aleksander Sabal 

Zjawisko sponsoringu sportowego 

1. Geneza pojęcia „sponsoring” 

Geneza słowa „sponsoring” sięga kultury łacińskiej. W języku łacińskim słowo 

sponsor oznaczało poręczyciela, a czasownik spondere – uroczyście przyrzekać, za-

pewniać, obiecywać, zobowiązywać się do czegoś, ręczyć, poręczać1. Rzeczownik 

sponsio natomiast odnosi się poza uroczystym przyrzeczeniem, zabezpieczeniem, za-

pewnieniem układu i ugody, także do kwoty pieniężnej objętej układem sądowym 

lub kaucją. Oznaczał on również stypulacyjne przyrzeczenie przez powoda zapłaty 

kary na wypadek przegrania procesu. Odzwierciedleniem znaczenia słowa „sponsor” 

w języku łacińskim było jego znaczenie w języku angielskim. Czasownik „to spon-

sor” oznacza w tym języku patronować, podtrzymywać, wspierać, udzielać gwarancji, 

poręczać, zaręczać itp2. Również podobnie jak w łacinie, rzeczownik „sponsor” po 

angielsku oznacza poręczyciela, protektora, fundatora, opiekuna lub wspierającego. 

Rosnące znaczenie słowa „sponsor” związane jest z rozwojem środków masowego 

przekazu, które zaczęły odgrywać znacząca rolę w życiu społecznym i gospodarczym. 

W tym znaczeniu słowo „sponsor” służy do określenia ofiarodawców pieniędzy, dóbr 

1 Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1981.
2 Słownik angielsko-polski, Exeter.
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lub usług, którzy  za  swoje  wsparc ie  oczekują  us ług wzajemnych. Jest to 

niezwykle istotne, gdyż pozwala odróżnić sponsoring od klasycznego mecenatu czy też 

patronatu. Różnica między tymi pojęciami polega na tym, iż mecenat (patronat) jest 

pozbawiony cech interesowności i wynika jedynie z altruistycznych pobudek mecenasa 

(patrona). Mecenas nie dbał o własne korzyści, wynikające z mecenatu. Często nawet 

pozostawał anonimowy, co w przypadku sponsoringu jest wręcz wykluczone. Niemniej 

warto jednak dodać, że sponsoring wywodzi się w głównej mierze z klasycznej formy 

mecenatu, która po II wojnie światowej ewoluowała w kierunku dbania o własne inte-

resy przez podmioty wspierające. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zjawisko spon-

soringu rozszerzyło się do tego stopnia, że zaszła potrzeba rozdzielenia pojęć mecenatu 

i sponsoringu3. Umowy sponsorskie związane są najczęściej ze sportem, rzadziej z kultu-

rą, oświatą, zdrowiem, nauką, ochroną środowiska lub pomocą społeczną. 

Analiza zmian dotyczących form sponsorowania różnych dziedzin życia pozwala wy-

różnić następujące fazy rozwoju sponsoringu:

faza „ukrytej reklamy”; ▷

faza wykorzystywania sportu do celów reklamowych; ▷

faza sponsorowania sportu przez klasyczny sponsoring; ▷

faza sponsorowania kultury, oświaty, opieki społecznej, nauki, ochrony środowiska ▷ 4.

Dzięki skutecznemu wykorzystywaniu sportu do reklamy i promocji firm, towarów 

i usług w latach 60 i 70 podmioty gospodarcze zaczęły stosować bardziej profesjonalne 

metody łączące cele komercyjne ze sponsorowaniem różnych dziedzin życia, zwłaszcza 

sportu. Warto podkreślić, że sport zaczął zyskiwać na popularności wraz ze znaczącym 

rozwojem telekomunikacyjnym, dzięki któremu trafia on do szerszego grona odbiorców. 

Sponsoring sportu jest swoistym refleksem postępującej komercjalizacji sportu. Ten ro-

dzaj sponsoringu jest ogólnie aprobowany, choć nie brakuje i tutaj istotnych niejasności. 

Również sport nie uniknął zastrzeżeń, jeśli chodzi o wyodrębnienie sponsoringu spośród 

różnych innych aktów altruizmu, filantropii oraz szczodrobliwości. Należy stwierdzić, iż 

3 T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Warszawa 2007, s. 107.
4 J. Polakowska-Kujawa, M. Kujawa, Sponsoring, aspekty prawne i gospodarcze, Warszawa 1994, s. 12.



Zjawisko sponsoringu sportowego 

105

o sponsoringu w dziedzinie sportu możemy mówić jedynie wówczas, gdy stwierdzimy, że 

zaangażowanie się przez dany podmiot gospodarczy posiada wszelkie atrybuty, składające 

się na ekonomiczną i jurydyczną istotę instytucji sponsoringu. Współcześnie sponsoring 

objął niemal wszystkie dyscypliny sportowe. Według badań największe zainteresowanie 

podmiotów sponsorujących wzbudzają w pierwszej kolejności piłka nożna, pływanie, te-

nis i lekka atletyka. Trzeba również pamiętać o dużych imprezach sportowych takich 

jak olimpiady czy mistrzostwa świata lub Europy w piłce nożnej. Cechą specyficzną dla 

sponsoringu sportowego jest olbrzymie zaangażowanie w tę działalność firm zajmują-

cych się na co dzień branżą sportową (np. producenci sprzętu sportowego). Taki sponso-

ring wyróżnia się także tym, że stosunki prawne łączące podmioty mają często charakter 

długotrwały, czego przykładem może być tzw. sponsoring imienny, charakteryzujący się 

tym, że nazwa sponsora widnieje w nazwie danej imprezy czy też rozgrywek sportowych. 

Sport jest również dziedziną, sprzyjającą tzw. sponsoringowi pełnemu. Polega on na tym, 

że podmiot sponsorujący oddaje do dyspozycji organizatora imprezy środki finansowe 

i rzeczowe, dzięki którym istnieje możliwość dokonania wszelkich działań możliwych do 

przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. 

2. Podmioty umów sponsorskich

Można stwierdzić, że rolę sponsora może pełnić każdy podmiot prawny oraz podmiot 

posiadający co najmniej zdolność sądową i zdolność do zaciągania zobowiązań. Mogą to 

być oczywiście osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdol-

ność prawną, a w szczególności spółki, banki i instytucje ubezpieczeniowe. Największą 

rolę w sponsoringu odgrywają duże i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe 

i usługowe a także instytucje ubezpieczeniowe oraz banki. Sponsorami mogą być również 

jednostki gospodarcze, tworzone przez przedsiębiorstwa państwowe, zgodnie z zasadami 

racjonalnego działania takich podmiotów na płaszczyźnie ekonomicznej. Przy ocenie czy 

dany podmiot może być sponsorem należy wziąć pod uwagę to, czy taka działalność 

gospodarcza jest zgodna z ustawodawstwem a także postanowieniami statutowymi takiej 

jednostki. Jeżeli nie – podmioty takie mogą uprawiać jedynie mecenat. 
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Kategorie podmiotów angażujących się w sponsoring:

sponsorzy wyłączni;1. 

sponsorzy główni;2. 

sponsorzy uboczni;3. 

co-sponsorzy (współsponsorzy)4. 5.

Każdy z podmiotów sponsorujących może wybrać sobie jedną z przedstawionych po-

wyżej pozycji prawnych. Poza punktem 1 wymaga to oczywiście pewnych uzgodnień nie 

tylko ze sponsorowanym, ale także ze współdziałającymi podmiotami sponsorującymi. 

Podmiotami sponsorującymi w sponsoringu sportowym są zazwyczaj duże przedsiębior-

stwa przemysłowe, handlowe, ubezpieczeniowe i usługowe. Za nimi lokują się silne ka-

pitałowo banki. Rolę sponsorów mogą także pełnić fundacje, szczególnie te utworzone 

przez potężne przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe.

W przypadku podmiotów sponsorowanych ogólnie można stwierdzić, iż takim pod-

miotem może być każdy podmiot prawa. Należy tutaj przede wszystkim wymienić oso-

by fizyczne i osoby prawne, działające w sferze prywatno-prawnej. Sponsorowanie osób 

fizycznych może mieć charakter indywidualny (pojedyncze osoby) lub grupowy (zespoły 

takich osób). Osoby prawne sfery prywatno-prawnej mogą być sponsorowane bez żad-

nych wyłączeń ze względu na przedmiot działalności, bowiem każda osoba prawna tej sfery 

może być podmiotem sponsorowanym6. Wszystkie te jednostki (zarówno osoby fizyczne 

jak i prawne) mogą występować jako podmioty sponsorowane indywidualnie lub w cha-

rakterze podmiotów współfinansowanych (co-sponsorship). W sponsoringu sportowym 

podmiotami sponsorowanymi są przede wszystkim poszczególne osoby fizyczne uprawiają-

ce sport zawodowo. Wówczas nie gra roli przynależność danego sportowca do określonego 

związku, stowarzyszenia lub zrzeszenia sportowego. Do zawarcia umowy sponsorskiej do-

chodzi wówczas pomiędzy sponsorem a danym sportowcem (jest to sponsoring osobowy, 

indywidualny, bezpośredni). Z punktu widzenia podstawowych zasad prawa cywilnego nie 

można zaakceptować poglądu, iż podmiotem sponsorowanym może być drużyna sportowa, 

5 L. Stecki, Sponsoring, Warszawa 2000, s. 39.
6 Tamże, s. 32.
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gdyż zespół zawodników nie stanowi samodzielnego podmiotu prawnego7. Podmiotami 

umowy sponsorskiej mogą być tylko poszczególni zawodnicy, wchodzący w skład drużyny 

sportowej, dlatego w przypadku chęci sponsorowania takiej drużyny dany podmiot go-

spodarczy powinien zawierać umowy z poszczególnymi zawodnikami wchodzącymi w jej 

skład. Kwestia tego, czy podmiotem sponsorowanym może być zrzeszenie sportowe, zale-

ży od posiadania przez takie zrzeszenie osobowości prawnej nadanej przez dany porządek 

prawny. Brak takiej osobowości skutkuje niemożnością występowania jako podmiot spon-

sorowany. Większość systemów prawnych przyznaje osobowość prawną związkom sporto-

wym. Na tej podstawie można stwierdzić, że związki sportowe mogą samodzielnie zawie-

rać umowy sponsoringu z zainteresowanymi sponsorami. Warto przy okazji wspomnieć 

o udziale w umowach sponsorskich agencji sponsoringowych. Agencje te są pośrednikami 

pomiędzy zainteresowanymi podmiotami przyszłych stosunków sponsorskich oraz wyko-

nują i organizują na ogół wszystkie czynności wynikające z zawartych umów (full service 

agencies). Pośrednikami takimi mogą być pełnomocnicy, prokurenci oraz agenci działający 

na mocy przepisów prawa cywilnego.

W dziedzinie sponsoringu sportowego partnerami sponsora mogą być: sportowcy, 

drużyny, związki i organizacje sportowe lub organizatorzy imprez sportowych (olimpia-

dy, mistrzostwa, zawody, turnieje). W zależności od rodzaju partnera w grę wchodzą 

różne typy świadczeń wzajemnych, wynikających z umowy sponsorskiej. W przypadku 

pojedynczych sportowców można mówić o pasywnej lub aktywnej reklamie sponsora. 

Aktywną formą świadczeń sponsorowanego może być np. prezentowanie produktów 

sponsora, pozytywne wypowiadanie się na temat sponsora przy nadarzających się ku 

temu okazjach itp., natomiast jako pasywne świadczenia należy uznać np. przyzwolenie 

na wykorzystywanie swej osoby przez sponsora do celów reklamowych. Najczęstszą for-

mą świadczenia przy sponsoringu pojedynczych sportowców jest reklama w formie pre-

zentowania nazwy sponsora na ubraniach sportowych lub sprzęcie sportowym. Świad-

czenie tego typu wynika najczęściej z umowy wyposażenia, zobowiązującej sportowca do 

używania ubrań, obuwia, sprzętu w sytuacjach najbardziej znaczących z marketingowego 

punktu widzenia sponsora. Forma ta interesuje przede wszystkim producentów artykułów 

7 Tamże, s. 523.
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sportowych. Umowa o wyposażeniu sportowca może zawierać dodatkowe zobowiązania 

obu stron (np. sponsor może zobowiązać się do wypłaty dodatkowych pieniędzy z tytu-

łu odniesionych przez sponsorowanego sukcesów lub wygłoszonych przez niego pozy-

tywnych wypowiedzi na swój temat). Sponsorom zależy przede wszystkim na dobrych 

wynikach odnoszonych przez sponsorowanych sportowców, gdyż chcą się utożsamiać 

z sukcesami. Sportowcy realizują często swoje świadczenia poprzez udział w akcjach pro-

mocyjnych różnego rodzaju, w których np. rozdają autografy lub losują nagrody. Spon-

sorzy wykorzystują również sportowców do udziału w różnego rodzaju konferencjach 

i spotkaniach, których celem jest podkreślenie związku łączącego sponsora ze sponsoro-

wanym sportowcem. Decyzje dotyczące wyboru partnera umowy sponsorskiej dotyczą-

ce pojedynczych sportowców są przy profesjonalnym sponsoringu poprzedzane analizą 

osiągnięć sportowca i jego popularności, następnie analizą cech osobowości takich jak 

otwartość, sympatyczność, pracowitość, stabilność, pewność siebie w obcowaniu z me-

diami oraz umiejętność wyrażania własnych poglądów i przedstawiania własnych osią-

gnięć. Cechy te mają znaczenie zarówno przy odbiorze sportowca przez opinię publiczną 

jak i współpracy ze sponsorem. Często przed podpisaniem umowy sponsorskiej sponso-

rzy przeprowadzają badania dotyczące odbioru danego sportowca (potencjalnego part-

nera umowy sponsorskiej) przez społeczeństwo i opinię publiczną. Dane z tych badań są 

podstawą „wyceny” danego sportowca, a co za tym idzie umowy sponsorskiej i wartości 

marketingowej takiej umowy dla podmiotu sponsorującego.

Wartość marketingowa polskich sportowców (wg Pentagon Research8)

Robert Kubica (Formuła 1) 1 mln zł;1. 

Marcin Gortat (koszykówka) 800 tys. zł;2. 

Adam Małysz (skoki narciarskie) 400 tys. zł;3. 

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) 400 tys. zł;4. 

Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie) 400 tys. zł;5. 

Piotr Gruszka (siatkówka) 350 tys. zł;6. 

Krzysztof Hołowczyc (rajdy samochodowe) 350 tys. zł;7. 

Anna Barańska (siatkówka) 300 tys. zł;8. 

8 Dane za 2009 rok, Newsletter roczny Pentagon Research.
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Agnieszka Radwańska (tenis) 250 tys. zł;9. 

Tomasz Gollob (żużel) 200 tys. zł;10. 

Anita Włodarczyk (lekkoatletyka) 200 tys. zł;11. 

Tomasz Majewski (lekkoatletyka) 200 tys. zł.12. 

Partnerami umów sponsorskich mogą być także drużyny sportowe, które również 

służą reklamie sponsora i realizują podobne świadczenia jak pojedynczy sportowcy. Pod-

mioty gospodarcze znacznie częściej interesują się sponsorowaniem stowarzyszeń czy 

związków sportowych niż pojedynczych sportowców. Poza wymienionymi przy poje-

dynczych sportowcach świadczeniami mogą one dodatkowo wykonywać także inne jak 

np. reklama na bandach swoich stadionów podczas wydarzeń sportowych, reklama na 

zaproszeniach, kartach wstępu, plakatach, możliwość udostępnienia sponsorowi specjal-

nych miejsc na stadionie. W ostatnich latach, wraz z budową nowoczesnych obiektów 

sportowych, paleta świadczeń uległa poszerzeniu o możliwość wynajmu pomieszczeń 

znajdujących się na stadionie czy też umieszczenie nazwy sponsora w nazwie stadionu. 

Sponsorowanie stowarzyszeń czy związków sportowych, mimo że uważane za mniej ry-

zykowne, wymaga od sponsorów wielu wstępnych analiz związanych z rozpoznaniem 

image’u dyscypliny sportowej, sukcesów i zainteresowania opinii publicznej daną dyscy-

pliną w mediach. 

Źródło: Newsletter roczny 2009 Pentagon Research. 
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Sponsor, przed podjęciem decyzji o sponsorowaniu, powinien ocenić atmosferę 

w drużynie i odpowiedzialność jej członków. Jeśli chodzi o związki sportowe, oce-

niany jest przede wszystkim sposób kierowania tym związkiem, a także jego public 

relations itp. 

Przedmiotem sponsoringu sportowego mogą być również imprezy sportowe. Pod-

miot sponsorujący w zamian za własną reklamę, zabezpiecza odbycie się danej impre-

zy. Sponsorowanie imprez sportowych daje możliwość reklamy sponsora na bandach, 

na sprzęcie sportowym i środkach transportu używanych podczas imprezy, a także na 

ubraniach sportowców, biorących udział w tym wydarzeniu. Daje również możliwość 

korzystania z tytułu sponsora imprezy, co przekłada się na umieszczanie nazwy i logo 

firmy na zaproszeniach, biletach, plakatach, flagach i budynkach. Taki sponsoring jest 

mniej ryzykowny dla podmiotów sponsorujących niż sponsorowanie sportowca czy też 

drużyny sportowej, gdyż nie jest zależny od wyników, osiąganych przez te podmioty, 

a co za tym idzie nazwa sponsora nie identyfikuje się z ewentualną porażką. Problemem 

może jednak być brak miejsca dla sponsorów na danej imprezie, gdyż ich liczba jest 

ściśle określona i zazwyczaj dobierani są oni branżowo, co oznacza, że nie ma miejsca 

dla dwóch sponsorów z tej samej branży. W związku z tym koszty uczestnictwa, a także 

konkurencja między firmami o udział w takich imprezach są bardzo wysokie. Powoduje 

to, że sponsorami tego typu imprez są przeważnie wielkie światowe koncerny. Zaintere-

sowanie, jakie towarzyszy tego typu imprezom, daje możliwość za pośrednictwem me-

diów odpowiedniej reklamy sponsorów poprzez pokazywanie reklam w trakcie, a także 

między zawodami. 

3. Cele i efekty sponsoringu 

Głównymi celami sponsoringu, podobnie jak w przypadku reklamy i marketingu, 

są: większy zbyt produktów lub usług, rozgłos, korzystniejszy image. Cele te bierze 

się pod uwagę przed podjęciem przez dany podmiot decyzji o chęci bycia sponsorem. 

Wielu autorów, zajmujących się sponsoringiem sportowym, zwraca uwagę aby odróż-

niać cele ekonomiczne i cele psychograficzne. Do celów psychograficznych zalicza 
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się m.in. zwiększenie stopnia znajomości firmy czy też utrzymanie tej znajomości na 

określonym poziomie, wpływ na wizerunek firmy poprzez „transfer” cech pożądanych 

przez sponsora jak np. młodość, wysportowanie, ekskluzywność, dynamika czy sukces9. 

Należy pamiętać również o tym, że sponsoring sam w sobie nie jest w stanie zapew-

nić efektów ekonomicznych danemu podmiotowi sponsorującemu. Jest to instrument 

wspierający, nie zaś samodzielny, gdyż wpływa jedynie na skojarzenia odbiorców, nie 

zawierając przy tym żadnej informacji ani argumentacji (jak w reklamach). Niemniej 

jednak taka forma promocji pozwala na wzmocnienie argumentacji, wynikającej z re-

klam i pozwala uwiarygodnić przedstawione tam opinie np. poprzez sukcesy sportowe 

osiągane przez sponsorowanych sportowców w sprzęcie danej firmy. Sukcesy sportowe 

powodują również pewnego rodzaju „modę” na daną dyscyplinę wśród szerokich mas 

publiczności (czego przykładem mogą być skoki narciarskie Adama Małysza w Polsce), 

co dla sponsorów jest wręcz wymarzoną sytuacją dla promocji swoich marek. Warto 

również wspomnieć, że według badań różne dyscypliny sportowe wiążą się z chęcią 

osiągnięcia przez sponsorów różnych celów. W przypadku piłki nożnej takimi celami 

są w głównej mierze:

stabilizacja lub zwiększenie stopnia znajomości firmy; ▷

dynamizowanie image’u produktów i firmy; ▷

kontakt z opinią publiczną. ▷

W przypadku sportów motorowych natomiast:

kontakt z publicznością; ▷

transfer image’u sportu motorowego na produkty sponsora (nowoczesna technika,  ▷

precyzja, pewność itp.);

ukształtowanie image’u międzynarodowego; ▷

wypróbowanie produktu w warunkach szczególnie trudnych ▷ 10.

9 J. Polakowska-Kujawa, M. Kujawa Sponsoring, aspekty prawne i gospodarcze, Warszawa 1994, s. 47.
10 Tamże, s. 48.
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W związku z tym że jednym z głównych celów sponsorów jest utrwalenie w świa-

domości odbiorców image’u firmy oraz utrzymanie lub wzrost jej znajomości, waż-

nym elementem umów sponsorskich jest czas, na jaki umowy sponsorskie są zawie-

rane. Ma to istotne znaczenie, gdyż powoduje inne skutki w zależności od okre-

su czasu na jaki ma być zawarta dana umowa. Przy umowach krótkoterminowych 

sponsor może liczyć na pewne efekty psychograficzne, takie jak np. znajomość czy 

aktualizacja image’u. Dzięki umowom zawieranym na średni okres, jego szanse na 

dalszy efekt psychograficzny wzrastają, co objawia się poprawą image’u i poprawą 

efektów ekonomicznych (wzrost sprzedaży towarów lub usług). Z kolei przy umo-

wach długoterminowych, efekt psychograficzny polega na utrwaleniu pożądanego 

wizerunku firmy, a efekt ekonomiczny to wzrost konkurencyjności i uplasowanie się 

na głównym miejscu w danej branży. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlep-

szą opcją jest zawieranie umów średnio- i długookresowych. Przy zawieraniu umo-

wy sponsorskiej sponsor musi mieć pełną jasność tego, co chce dzięki niej uzyskać, 

począwszy od reklamy w określonym miejscu np. na strojach, poprzez wybór danej 

dyscypliny a skończywszy na czasie, na jaki dana umowa ma zostać zawarta. Krót-

ko mówiąc, sponsor musi być doskonale zorientowany, co dana umowa sponsorska 

może i powinna mu przynieść. 

W przypadku grup celowych, czyli odbiorców informacji na temat sponsoringu 

sportowego, poza podstawowymi wskaźnikami ekonomiczno-społecznymi na ich 

temat, takimi jak wiek, dochody, grupy społeczne do których przynależą, stan po-

siadania i poziom konsumpcji istnieją również wskaźniki psychologiczne takie jak 

motywy, zainteresowania, styl życia czy też wartości. Grupy celowe w sponsoringu 

sportowym można podzielić na aktywnych miłośników sportu, uprawiających sport 

w wolnym czasie jak i na pasywnych miłośników sportu, śledzących jedynie wyda-

rzenia sportowe poprzez bezpośredni udział w imprezie sportowej lub mass media. 

Wyniki badań stwierdzają, ze głównym źródłem informacji o liczebności aktywnych 

miłośników sportu są dane o ilości istniejących związków sportowych wraz z liczbą 

ich aktywnych i pasywnych członków. Dane te pozwalają ustalić wiek, płeć, zawód, 

wykształcenie oraz różnice pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sportu, w szcze-

gólności jeśli chodzi o ich popularność wśród aktywnych miłośników sportu w cza-
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sie wolnym. Popularność wśród pasywnych miłośników sportu mierzy się przede 

wszystkim poprzez pomiar oglądalności, a także zainteresowanie danymi imprezami 

sportowymi w społeczeństwie. Dzięki tym danym sponsor może stwierdzić jakiej 

dyscyplinie w mediach poświęca się najwięcej czasu i jaka jest jej widownia. Pozwala 

mu to z łatwością dobrać odpowiedni przedmiot sponsorowania w zależności od 

oczekiwań i potrzeb. 

Zastosowanie podstawowych zasad strategii sponsoringu sportowego pozwala do-

stosować cele sponsoringu do ogólnej strategii komunikacji podmiotu gospodarczego 

oraz określenie konkretnych działań i informacji przekazywanych o sponsorze i spon-

sorowanym. Zgodnie z tym sponsor zazwyczaj zainteresowany jest grupami docelo-

wymi, którymi interesują się również inne instrumenty komunikacji w jego przed-

siębiorstwie jak np. reklama, marketing czy public relations. Cele te, wraz z grupami 

docelowymi mogą się zmieniać w czasie. Może to prowadzić do zmian wśród podmio-

tu lub przedmiotu sponsorowania. Warto dodać, że zasadą strategiczną sponsoringu 

sportowego jest poszukiwanie partnera, dającego się skojarzyć ze sponsorem. Skoja-

rzenie to może dotyczyć produktu (np. w przypadku, gdy sponsor jest producentem 

wykorzystywanego w sporcie sprzętu) lub ważnego ze względów sponsoringowych – 

podobieństwa image’u11. Podmioty decydujące się na sponsoring powinny wiedzieć 

jaki posiadają image i jaki image posiadają ich ewentualni partnerzy, a także do jakiego 

wizerunku własnego dążą. Możemy mówić zarówno o image’u sportowców jak i ima-

ge’u drużyn, związków, stowarzyszeń czy też dyscyplin sportowych. Jeśli chodzi o te 

ostatnie, różnią się one pod tym względem diametralnie. Można wyróżnić dyscypliny 

dynamiczne i statyczne, jednoosobowe i drużynowe, przygodowe i spokojne, bezpiecz-

ne i niebezpieczne. Niektóre z nich posiadają pewne wartości estetyczne, natomiast 

inne nie posiadają takich cech, co może wiązać się z ich chęcią pokazywania jak i samą 

oglądalnością. Wreszcie, niektóre dyscypliny ze względu na koszty ich uprawiania są 

ekskluzywne (np. golf, żeglarstwo) inne zaś masowe (np. biegi, koszykówka). Wyniki 

badań świadczą, że piłka nożna i pływanie kojarzą się z wytrzymałością, dynamiką 

11 T. Sporek, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji, Warszawa 2007, s. 114.



Aleksander Sabal

114

i tradycją. Sporty motorowe kojarzone są z wytrzymałością, techniką i prestiżem, nato-

miast golf jest estetyczny, nowoczesny i prestiżowy.

Decyzja o wyborze partnera umowy sponsorskiej jest niezwykle istotna i często wiąże 

się z wieloletnim okresem współpracy, więc powinna być poprzedzona również pozna-

niem cech partnera, możliwości współpracy z nim, a także jej kosztów. Wszystko to skła-

da się na tzw. „filozofię” sponsorowania. Składają się na nią różne ustalenia np. dotyczące 

przedmiotu sponsorowania, podmiotu tej umowy, tego czy warunkiem umowy sponsor-

skiej ma być pokazywanie podmiotu sponsorowanego w telewizji czy też niekoniecznie 

lub czy też tego, że sponsor chce być wyłączny czy też nie. Poza tym ważną kwestią jest 

sposób realizacji jak i budżet takiego przedsięwzięcia. Do sponsoringu sportowego stosu-

je się ogólne zasady dotyczące sposobu korzystania z tego instrumentu m. in. odnośnie 

planowania kosztów i efektów oraz ich kontroli w trakcie trwania umowy jak i po jej 

zakończeniu.

Efekty sponsoringu mierzy się za pomocą szacunkowych danych, obliczanych na 

podstawie liczby telewidzów oglądających daną transmisję, ilości sprzedanych biletów na 

imprezę sportową, a także od stopnia znajomości sponsora. Przyjmując daną wartość X 

jako liczbę kontaktów widza z reklamą np. na koszulce, mnoży się ogólną liczbę widzów 

oglądających dane zawody przez X (osobno dla widzów na stadionie jak i przed telewi-

zorami, gdyż wartość X może być od tego zależna). Poza tym bierze się pod uwagę sto-

pień zainteresowania daną dyscypliną sportową w prasie, czy też liczbę czytelników prasy 

sportowej. Wartości te są odpowiednio niżej mnożone, gdyż przyjmuje się że taka forma 

kontaktu z nazwą sponsora przynosi odpowiednio mniejszy efekt. Suma tych wszystkich 

kontaktów pokazuje ogólny zasięg oddziaływania sponsoringu, co pozwala przeliczać 

zainteresowanie na odpowiednie kwoty, które można porównywać z kosztami poniesio-

nymi przez sponsora.

4. Podsumowanie

Reasumując, można stwierdzić iż sponsoring sportowy ma coraz większe znacze-

nie dla wszelkiego rodzaju firm, przedsiębiorstw i innych podmiotów, które mogą 
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w ten sposób reklamować swoje produkty wykorzystując popularność danej dyscy-

pliny sportowej oraz związanych z nią emocji jakie towarzyszą odbiorcom (czynnik 

ekonomiczny i psychologiczny). Ma to wpływ na coraz większą komercjalizację tej 

dziedziny życia, ale też idzie za tym szereg zagrożeń z których największym jest do-

ping, w celu osiągania jak najlepszych wyników sportowych, co bezpośrednio zwią-

zane jest z gratyfikacjami pieniężnymi od sponsorów. Można stwierdzić, iż zjawisko 

to powoduje wypatrzenie idei czystej gry Pierre’a de Coubertin’a, a w konsekwencji 

wychowawczej roli, jaką powinien spełniać sport. Mimo tych znaczących proble-

mów, należy równocześnie podkreślić istotną rolę sponsorów, jako tych podmiotów, 

dzięki którym sport zawodowy rozwija się w błyskawicznym tempie, zapewniając 

społeczeństwu świetną rozrywkę i niesłychane emocje. Wzrastająca komercjalizacja 

sportu wiąże się również ze wzrostem kosztów, jakie sponsorzy gotowi są ponieść, 

aby móc wykorzystywać tą formę promocji. Jest to zjawisko nieodwracalne, dzięki 

czemu gaże sponsorskie najlepszych sportowców w najpopularniejszych dyscypli-

nach sportowych wzrastają wręcz do niebotycznych kwot, liczonych w dziesiątkach 

milionów euro, a najpopularniejsze drużyny mają budżety roczne rzędu setek mi-

lionów euro. Mimo że w Polsce nie ma aż tak wielkich kwot, tendencja wzrostowa 

również jest warta odnotowania.

Źródło: Newsletter roczny 2009 Pentagon Research.

Przedstawiony powyżej wykres pokazuje, że zgodnie z tendencją światową spon-

soring w Polsce również rozwija się w błyskawicznym tempie, wzrastając szczególnie 
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w ostatnich latach, z czego należy się cieszyć, gdyż w dzisiejszych czasach bez wielkich 

pieniędzy nie ma wielkiego zawodowego sportu. Można stwierdzić, iż ta forma promocji, 

pomimo pewnych negatywnych cech, niesie ze sobą wiele dobrego, zarówno dla samych 

zainteresowanych jak i dla zwykłych miłośników sportu w różnych dyscyplinach. Dzięki 

temu przybywa nam wielu młodych sportowców (odkrywane są nowe talenty), którzy 

zdobywają medale na arenach świata i rozsławiają nasz kraj.
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Maciej M. Sokołowski

Prawny aspekt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
sportowych obiektów infrastrukturalnych. Wnioski 

w kontekście organizacji Euro 2012

1. Wprowadzenie

Decyzja o organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 

(zwanego dalej: „EURO 2012”) przez Polskę i Ukrainę, którą podjęto w 2007 r., w spo-

sób naturalny wymusiła rozwój infrastruktury sportowej w naszym kraju. Materializuje 

się ona w liczbie rozpoczętych i oddawanych już inwestycji, z których kluczowymi są 

stadiony piłkarskie.

Obiekty te kwalifikują się do kategorii wielkoskalowych, kapitałochłonnych przed-

sięwzięć charakteryzujących się szerokim spektrum działań natury finansowej, prawnej 

i logistycznej, które muszą zostać podjęte w ramach prowadzonej inwestycji. Uwarun-

kowanie te można uzupełnić o inny aspekt prowadzenia inwestycji, jakim jest kwestia 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nawiązując do skali inwestycji, jaką jest sta-

dion piłkarski, zakres działań podejmowanych przy jej realizacji związanych z koniecz-

nością zapewnienia nieprzerwanych, stabilnych dostaw energii elektrycznej, powinien 

być odpowiednio większy. Modelowo wymiar odbioru energii powinien determinować 

wymiar jej dostawy. W podstawowym założeniu poczynionym w stosunku do stadionu 

piłkarskiego wolumen potrzebnej energii elektrycznej powinien być porównywalny do 
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najbardziej obciążających system elektroenergetyczny elementów infrastrukturalnych. 

W rezultacie sprawiać to powinno, iż stadiony piłkarskie znajdą się w szczególnym zain-

teresowaniu odpowiednich operatorów elektroenergetycznych.

Powyższe założenia sprawiają, że proces przyłączenia stadionów piłkarskich do 

sieci elektroenergetycznej jest materią wartą przeanalizowania. W tym kontekście 

autor opracowania spróbuje odpowiedzieć na pytanie o swoistość przyłączenia wiel-

koskalowych elementów infrastruktury piłkarskiej do systemu elektroenergetycznego 

w Polsce. W tym celu autor przedstawi te uwarunkowania odnosząc się zarówno do 

technicznych, jak i prawnych aspektów przyłączenia. W rozważaniach wokół wy-

mienionej tematyki za przykład posłużą wybrane stadiony budowane w Polsce na 

potrzeby EURO 2012. Autor zaprezentuje te przypadki odwołując się zarówno do 

regulacji krajowych oraz prezentując szerszą, międzynarodową płaszczyznę regulacji 

prawnych właściwych w kontekście przyłączeń. Ważnym elementem artykułu będą 

również uwarunkowania finansowe i logistyczne związane z budową czterech stadio-

nów piłkarskich na EURO 2012 w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, któ-

re stanowią istotne tło dla prowadzonych ustaleń natury prawnej. Całość rozważań 

zostanie ujęta w syntetyczne ramy podsumowania.

2. Generalne regulacje prawne

Podstawowym aktem prawnym z zakresu przyłączeń do sieci obiektów infrastruk-

turalnych jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (zwana dalej: 

„ustawa – Prawo energetyczne”)1. Determinuje ona zasadniczy kształt stosunków pomię-

dzy przyłączającym i przyłączanym do sieci elektroenergetycznej w Polsce. Niemniej jed-

nak istotne znaczenie dla analizowanego obszaru mają również europejskie akty prawne, 

w tym przede wszystkim tzw. „dyrektywy elektroenergetyczne”. Z racji ich wpływu na 

prawodawstwo krajowe i ujednolicającą rolę dla poszczególnych porządków prawnych 

1 Tekst jedn. z 2006 r., Dz. U. Nr 89, poz. 625.
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państw członkowskich Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności należy odnieść się do 

europejskich regulacji prawnych.

W zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej istotną rolę pełnią zasady okre-

ślone w ramach tzw. „II dyrektywy elektroenergetycznej”, tj. dyrektywy 2003/54/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE2 oraz tzw. 

„III dyrektywy elektroenergetycznej”, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 

energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE3.

Chodzi tu o art. 5 „II dyrektywy elektroenergetycznej”4 oraz art. 5 „III dyrektywy 

elektroenergetycznej”. Z uwagi na moc obowiązującą i uchylenie wcześniejszych regula-

cji szczególny charakter mają postanowienia ostatniej dyrektywy. Zgodnie z ich brzmie-

niem organy regulacyjne – w przypadku gdy państwa członkowskie tak postanowiły – 

lub państwa członkowskie, zapewniają określenie kryteriów bezpieczeństwa techniczne-

go, a także opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad technicznych usta-

nawiających minimalne wymagania technicznoprojektowe i eksploatacyjne przyłączania 

do systemu instalacji wytwarzających energię, systemów dystrybucyjnych, przyłączonych 

bezpośrednio urządzeń należących do odbiorców, obwodów połączeń wzajemnych i li-

nii bezpośrednich. Te zasady techniczne zapewniają interoperacyjność systemów oraz są 

obiektywne i niedyskryminacyjne.

Dla porównania warto nadmienić, iż idea tych regulacji pojawiła się jeszcze wcześniej, 

już w tzw. „I dyrektywie elektroenergetycznej”, tj. dyrektywie 96/92/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku we-

wnętrznego energii elektrycznej5. Podobny kontekst miały wymagania wskazane w art. 7 

2 Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003.
3 Dz. Urz. WE L 211 14.08.2009.
4 Państwa Członkowskie zapewniają zdefiniowanie kryteriów bezpieczeństwa technicznego, a także 

opracowanie i podanie do wiadomości publicznej przepisów technicznych, ustanawiających mini-
malne wymagania techniczne projektowania i działania w zakresie przyłączania do sieci instalacji 
wytwarzających energię, systemów dystrybucyjnych, urządzeń należących do odbiorców przyłą-
czonych bezpośrednio, obwodów łączących i linii bezpośrednich. Tego rodzaju przepisy techniczne 
zapewniają możliwość współdziałania systemów, są obiektywne i niedyskryminacyjne.

5 Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997.
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„I dyrektywy elektroenergetycznej”6, jednak z uwagi na wykładnię systemową – umiesz-

czenie ich w ramach rozdziału IV eksploatacja sieci przesyłowej, ich zakres regulacji nie 

był tak szeroki, jak art. 5.

Przywołane postanowienia zostały implementowane do polskiego systemu praw-

nego w ramach art. 7a ustawy – Prawo energetyczne. Zgodnie z ich brzmieniem 

przyłączenie do sieci urządzeń, instalacji i sieci podmiotów ubiegających się o przy-

łączenie uwarunkowane określonymi wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi. 

Wyróżniane przez ustawodawcę dwie kategorie (techniczna i eksploatacyjna) są kalką 

wskazanych regulacji europejskich. Zaszeregowanie wymienionych w art. 7a ust. 1 

pkt 1–6 wymagań do kategorii technicznej lub eksploatacyjnej, z uwagi na pokry-

wające się zakresy tych wymagań, może być kwestią sporną (np. zabezpieczenie sys-

temu gazowego, systemu elektroenergetycznego albo systemu ciepłowniczego przed 

uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń, instalacji 

i sieci). Z racji tego zasadnym jest łączne odczytywanie tych wymogów jako jednej 

kategorii wymogów technicznych i eksploatacyjnych. Co więcej przemawia za tym 

również literalna wykładnia art. 7a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Materia wymogów technicznych i eksploatacyjnych pojawia się również w innym 

istotnym dla problematyki przyłączenia do sieci art. 7. Stosownie do postanowień 

art. 7 ust. 1 przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 

paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do 

sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równopraw-

nego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do 

sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki 

przyłączenia do sieci i odbioru.

Również w ramach tego artykułu zarówno pojecie warunków technicznych, jak i po-

jęcie warunków ekonomicznych nie zostały przez ustawodawcę zdefiniowane. Pozostawia 

6 Państwa Członkowskie zapewniają opracowanie i podanie do publicznej wiadomości przepisów 
technicznych ustanawiających minimalne wymagania techniczne projektowania i funkcjonalne 
w zakresie przyłączania do sieci instalacji służących do wytwarzania, sieci rozdzielczych, urządzeń 
należących do odbiorców przyłączonych bezpośrednio, obwodów łączących i linii bezpośrednich. 
Wymagania te zapewniają współdziałanie sieci, są obiektywne i niedyskryminacyjne.
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to przedsiębiorstwom energetycznym dużą dowolność w zakresie ustalania, czy przesłan-

ki te są – w okolicznościach konkretnej sprawy – spełnione, czy też nie, przy czym w wy-

roku z dnia 18 września 2002 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej: 

„SOKiK) wskazał, że przedsiębiorstwo energetyczne powinno „badać z należytą staranno-

ścią przyjętą dla stosunków profesjonalnych istnienie warunków ekonomicznych i tech-

nicznych przyłączonych do sieci”, przy czym owa należyta staranność to przede wszyst-

kim określenie kosztów inwestycji i obliczanie okresu zwrotu przy założeniu ekonomii 

skali związanej z perspektywą przyłączania się innych użytkowników budowanej sieci 

(zob. wyrok SOKiK z dnia 18 września 2002 r., XVII AmE 100/01, niepubl.)7.

Regulacje te przekładają się na kształt ram prawnych właściwych dla przyłączenia sta-

dionów piłkarskich do sieci elektroenergetycznej. W tym kontekście szczególne znaczenie 

wydaje się mieć problematyka bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenerge-

tycznego. Rzecz dotyczy przede wszystkim kwestii znacznego poboru energii elektrycznej 

przez wielkoskalowe obiekty infrastrukturalne i ich wpływu na obciążenie tego systemu. 

Nie bez znaczenia są również wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczegól-

ności w przepisach prawa budowlanego jak i przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Wracając jednak do wymienionego już art. 7 ustawy – Prawo energetyczne nale-

ży nadmienić, iż doktryna prawa stworzyła w jego ramach tzw. „obowiązek zawarcia 

umowy o przyłączenie”. Z treści art. 7 ust. 1 wynika, że obowiązek ten istnieje, gdy zo-

staną spełnione łącznie warunki określone w tych przepisach. Ustawodawca zaliczył do 

nich istnienie warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci i dostar-

czania paliw i energii, spełnianie przez podmiot żądający zawarcia umowy warunków 

przyłączenia do sieci i odbioru oraz dysponowanie tytułem prawnym do korzystania 

z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być 

dostarczane8. Samo przyłączenie do sieci to efekt procesu, w ramach którego wyod-

rębnić można kilka następujących etapów: wydanie warunków przyłączenia, zawarcie 

7 M. Nowaczek-Zaremba, D. Nowak, Obowiązek i warunki przyłączenia do sieci, [w:] M. Swora, Z. Muras, 
Prawo energetyczne. Komentarz, s. 521.

8 Tamże, s. 518–519, por. A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej – węzłowe zagadnienia prawne, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarcze-
go" 2006/12, s. 4.



Maciej M. Sokołowski

122

umowy o przyłączenie9, realizacja przyłączenia (budowa infrastruktury niezbędnej do 

przyłączenia według zakresu rzeczowego określonego w umowie, odbiór techniczny, 

przyłączenie do sieci)10. W kontekście niniejszego opracowania szczególne znaczenie 

ma właśnie ten ostatni etap. Z racji tego w dalszej części artykułu autor odniesie się do 

finansowych i logistycznych aspektów rozbudowy Krajowego Systemu Elektroenerge-

tycznego i związanych z nim działań inwestorskich w stosunku do dokonania przyłą-

czeń stadionów piłkarskich na EURO 2012.

3. Rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

 na potrzeby EURO 2012

Organizacja EURO 2012 w Polsce to poważne wyzwanie dla Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (zwany dalej: „KSE”) i jego operatorów (przesyłowego i dys-

trybucyjnych). Przyłączenie do sieci 4 dużych obiektów sportowych wymagało (i na 

pewnym etapie wciąż wymaga jeszcze) podjęcia odpowiednich działań inwestycyjnych 

zmierzających do włączenia ich do KSE w sposób nie zakłócający pracy całości systemu. 

Związane to było i jest z budową dodatkowych elektroenergetycznych linii przesyłowych, 

dystrybucyjnych, bezpośrednich przyłączy energetycznych, jak również głównych i roz-

dzielczych punktów zasilania skorelowanych z 4 stadionami w Gdańsku, Poznaniu, War-

szawie i Wrocławiu. Inwestycje te, wraz z ich wizualizacją przedstawiono na mapie nr 1.

9 Jak stanowi się w art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne umowa o przyłączenie do sieci powinna 
zawierać co najmniej postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za 
przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji 
podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania do-
tyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, warunki udostępnienia 
przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu 
budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia 
umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilości paliw gazowych 
lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzy-
manie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do 
ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania

10 Tamże, s. 529–530.
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Mapa nr 1. Lokalizacja stadionów na EURO 2012 na mapie KSE

Nim autor opracowania przedstawi wybrane uwarunkowania logistyczne związane 

z przyłączeniem konkretnych obiektów sportowych do sieci warto przedstawić wywoła-

ną już skalę działań inwestycyjnych w kontekście budowy lub modernizacji stadionów 

piłkarskich na EURO 2012, którą ujęto w ramy poniższej tabeli, opartej na danych 

zebranych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Nazwa stadionu Liczba miejsc
Termin zakończenia 

realizacji przyjęty 
w 2009 r.

Termin 
zakończenia 

realizacji przyjęty 
w 2010 r.

Planowany koszt 
całkowity 
(w min zł)

Zaawansowanie 
na koniec 2010 r. 

(w %)

Stadion PGE Arena 
w Gdańsku

41.414 25.01.2011 30.04.2011 864,1 50%

Stadion Miejski 
w Poznaniu

43.000 30.06.2010 31.07.2010 713,7 98%

Stadion Narodowy 
w Warszawie

55.012 4.05.2011 30.06.2011 1.914,6 70%

Stadion we 
Wrocławiu

43.083 14.01.2011 30.06.2011 857,4 39%

Tabela nr 1. Zaawansowanie budowy lub modernizacji stadionów piłkarskich na EURO 201211

11 Informacja o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Pitce Nożnej UEFA EURO 2012, NIK, Warszawa 2011.
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Koszt działań inwestorskich w zakresie 4 wymienionych obiektów sportowych szaco-

wany przez NIK to 4.349,8 min zł. Dla porównania jest to bliskie 2% dochodów budże-

tu państwa za 2010 r.12, co podkreśla rangę tego jednostkowego wydarzenia.

Skala ta uwydatnia konieczność wypracowania właściwych modeli postępowa-

nia. Ważną rolę pełni tu opracowanie odpowiednich ram prawnych, co w przypadku 

EURO 2012 zostało zrealizowane za pomocą ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygo-

towaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 201213. 

Abstrahując od problematyki zasadności tworzenia tego typu jednostkowych aktów 

prawnych, zaznaczyć należy, iż specustawa ta ma elementarne znaczenie dla prowa-

dzenia inwestycji kwalifikujących się do kategorii „przedsięwzięć Euro 2012”, a w re-

zultacie organizacji EURO 2012 w Polsce. Ułatwia ona organom administracji pu-

blicznej podejmowanie działań inwestorskich np. poprzez nadanie „przedsięwzięciom 

Euro 2012” statusu inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce 

nieruchomościami oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Tytułem przykładu należy również przywołać postanowienia art. 34 wymienionej 

ustawy, w świetle którego decyzje administracyjne wydawane w związku z realizacją 

„przedsięwzięć Euro 2012” podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Odwołanie od 

takiej decyzji administracyjnej wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji 

stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia 

o wydaniu decyzji. Termin na jego rozpatrzenie to natomiast 14 dni.

W kontekście rozbudowy infrastruktury energetycznej i przyłączenia do KSE sporto-

wych obiektów infrastrukturalnych przywołać należy również art. 25a ustawy o przygoto-

waniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zgod-

nie z jego brzmieniem jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia Euro 2012 

wynika obowiązek dokonania przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicz-

nej wojewoda, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, może ograni-

czyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia 

12 Dokładnie jest to 1,71% dochodów budżetu państwa w wysokości 250.302,4 min zł, Szacunkowe 
dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2010 r., http://www.mf.gov.pl/index.
php?dzial=335&wysw=4&const=6, dostęp: 28.03.2011.

13 Tekst jedn. z 2010 Dz. U. Nr 26 poz., 133.
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na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziem-

nych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli 

właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Regulacje te połączyć należy z uzupełniającymi je postanowieniami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami14, na co w sposób literalny wskazuje 

ustawodawca. Chodzi tu o art. 124 ust. 2–7 oraz art. 124a ustawy o gospodarce nieru-

chomościami. Zasadnicze znaczenie dla analizowanej materii ma art. 124 wymienionej 

ustawy, dotyczy on bowiem elementów infrastruktury liniowej, w tym tej energetycznej 

(przyłączy energetycznych). Zgodnie z jego brzmieniem starosta, wykonujący zadanie 

z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania 

z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieru-

chomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elek-

trycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzą-

dzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Brak zgody właściciela 

lub użytkownika wieczystego nieruchomości nie jest w tym wypadku przeszkodą.

Jeżeli przeprowadzenie linii elektroenergetycznej uniemożliwia właścicielowi albo 

użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób 

dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel 

lub użytkownik wieczysty może żądać, aby odpowiednio starosta, wykonujący zadanie 

z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o wymienione zezwo-

lenie, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użyt-

kowanie wieczyste nieruchomości. W nawiązaniu do powyższego należy nadmienić, iż 

w art. 124a zawarto dyspozycje do stosowania wymienionych regulacji odpowiednio do 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

System prawny na poziomie ustawowym stworzony na potrzeby EURO 2012 uzu-

pełniany jest przez akty prawne rangi ustawowej. Istotne znaczenie mają w tym wy-

padku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu 

14 Tekst jedn. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.
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przedsięwzięć Euro 201215 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 201216. Roz-

porządzenia te były poprzedzone dwoma, nieobowiązującymi już rozporządzeniami: 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie wykazu 

przedsięwzięć Euro 201217 i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 201218.

W świetle obowiązujących regulacji prawnych, jako elementy służące rozbudowie 

KSE na potrzeby EURO 2012 zakwalifikować należy budowę stacji elektroenergetycz-

nej 110/15kV Nowy Port wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku, rozbudowę 

systemu zasilania elektroenergetycznego aglomeracji trójmiejskiej, rozbudowę systemu 

zasilania elektroenergetycznego aglomeracji poznańskiej, czy też rozbudowę systemu 

zasilania elektroenergetycznego aglomeracji wrocławskiej. Kilka inwestycji zostało zlo-

kalizowanych w Warszawie. Chodzi tu o przebudowę linii napowietrznej 110 kV relacji 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Sielce – Elektrociepłownia Siekierki, budowę linii kablo-

wej 110 kV relacji Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle – Rozdzielczy Punkt Zasilania 

Stadion – Rozdzielczy Punkt Zasilania Wschodnia oraz budowę linii kablowej 110 kV 

relacji Główny Punkt Zasilający Towarowa – Rozdzielczy Punkt Zasilania Centrum – 

Rozdzielczy Punkt Zasilania Muranów – Rozdzielczy Punkt Zasilania Powiśle.

4. Specyfikacja działań inwestorskich

Inwestycje te realizowane są przez spółki energetyczne będące operatorami dystrybu-

cyjnymi (ENERGA Operator, ENEA Operator, RWE Stoen Operator)19 oraz przez ope-

15 Dz. U. z 2010 Nr 8, poz. 52.
16 Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 20.
17 Dz. U. Nr 192, poz. 1385.
18 Dz. U. Nr 127, poz. 818.
19 Operator systemu dystrybucyjnego to zgodnie z art. 3 pkt 25 ustawy – Prawo energetyczne ope-

rator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw 
gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 
gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpie-
czeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną roz-
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ratora przesyłowego PSE Operator20. Szczególnie inwestycje tego ostatniego podmiotu 

mają istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Chodzi tu 

o inwestycje wokół aglomeracji wrocławskiej i aglomeracji poznańskiej. Jak wskazuje 

PSE Operator realizacja tych przedsięwzięć ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

elektroenergetycznego tych aglomeracji w trakcie rozgrywania EURO 2012. Co więcej 

wykorzystanie możliwości budowy obiektów sieciowych w ramach rozporządzenia Rady 

Ministrów dotyczącego wykazu przedsięwzięć EURO 2012 pozwala na istotne wzmoc-

nienie KSE w tej części Polski. W tym miejscu warto przedstawić stan w ramach działań 

PSE w odniesieniu do aglomeracji poznańskiej i aglomeracji wrocławskiej.

Jeżeli chodzi o aglomerację poznańską, to obecnie po uruchomieniu połączenia 

400 kV relacji Ostrów – Plewiska z wykorzystaniem linii wielotorowej Plewiska–Kro-

molice osiągnięty został już podstawowy efekt poprawy pewności zasilania aglomeracji 

poznańskiej. Wymienione połączenie pozwala na zasilanie z elektrowni systemowych 

Bełchatów, Opole i Turów napięciem 400 kV, co w połączeniu z istniejącym wcześniej 

połączeniem 400 kV z elektrownią Dolna Odra, powiązaniami 220 kV oraz nowobu-

dowaną linią w kierunku PAK poprawia pewność zaopatrzenia w energię elektryczną 

aglomeracji poznańskiej21.

W odniesieniu do rozwoju KSE w regionie Dolnego Śląska i miasta Wrocławia trzeba 

zaznaczyć, że – jak wskazuje PSE Operator – wynika on z potrzeby pokrycia rosnącego 

zapotrzebowania na energię elektryczną oraz z poprawy niezawodności jego funkcjono-

wania i bezpieczeństwa w tym rejonie Polski. Projektowane budowy linii i stacji elek-

troenergetycznych w okolicach Wrocławia mają ogromne znaczenie lokalne: zapewnią 

budowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami 
elektroenergetycznymi.

20 Operator systemu przesyłowego to zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy – Prawo energetyczne przed-
siębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, 
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym 
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń 
z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi, zob. więcej P. Korze-
niowski, Wydzielenie operatora systemu przesyłowego w prawie energetycznym, [w] Polska polityka 
energetyczna – wczoraj, dziś, jutro, Warszawa 2010, s. 99–100.

21 Materiały otrzymane z PSE Operator.
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poprawę niezawodności zasilania regionu Dolnego Śląska oraz aglomeracji wrocławskiej, 

w sposób pośredni posłużą do poprawy zasilania w energię elektryczną gminom, na tere-

nie których będą umiejscowione, umożliwią dynamiczny rozwój gmin powiatu wrocław-

skiego, stworzą dogodne warunki do lokowania nowych inwestycji na terenie Dolnego 

Śląska, zapewnią wydajną i nowoczesną elektroenergetyczną infrastrukturę przesyłową 

na potrzeby EURO 201222.

Obecnie podstawową linią zasilającą miasto Wrocław oraz jego najbliższą okolicę jest 

linia 220 kV Świebodzice – Klecina, która zapewnia bezpieczne dostawy energii ze stro-

ny KSE. Linia ta stanowi podstawowe zasilanie stacji 220/110 kV Klecina, z której wy-

prowadzona jest moc liniami 110 kV w kierunku miasta Wrocław. Znaczące zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego dla aglomeracji wrocławskiej uzyskane zostanie z chwilą 

uruchomienia linii 400 kV w relacji Pasikurowice – Wrocław oraz stacji 400/110 kV 

Wrocław. Docelowo powstanie również relacja 400 kV w kierunku Świebodzic. W re-

zultacie inwestycja obejmuje budowę dwóch elektroenergetycznych linii napowietrznych 

400 kV + 110 kV relacji Pasikurowice – Wrocław i Świebodzice – Wrocław oraz budowę 

stacji elektroenergetycznej „Wrocław” i rozbudowę stacji elektroenergetycznej „Świe-

bodzice”. Po zakończeniu budowy inwestycje te stanowić będą podstawowe zasilanie 

dla aglomeracji wrocławskiej i w pełni pokryją zapotrzebowanie na energię elektryczną 

regionu Dolnego Śląska. Budowa stacji i linii przesyłowych podlega licznym uwarun-

kowaniom środowiskowym, technicznym i technologicznym23. Inwestycje zarówno po 

stronie PSE Operator jak i operatorów systemów dystrybucyjnych pozwolą na zasilenie 

sieci dystrybucyjnej 110 kV gwarantującej zabezpieczenie wymaganych dostaw podczas 

finałowego EURO 201224.

Ważne działania inwestorskie zostały poczynione również w Warszawie. RWE Stoen 

Operator przy współpracy z Narodowym Centrum Sportu zakończyło już budowę sta-

cji elektroenergetycznej 110/15 kV Rozdzielczy Punkt Zasilania Stadion, umieszczonej 

w bryle Stadionu Narodowego. Stacja ta jest wkomponowana w konstrukcję stadionu 

22 Tamże.
23 http://www.nowaliniawroclaw.pl/index.php?page=linia_wstep, dostęp: 28.03.2011.
24 Tamże.
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w sposób niekolidujący z jego podstawowymi funkcjami. Zgodnie z założeniami inwe-

stora nowa stacja energetyczna ma służyć miastu i ma poprawić warunki zasilania obsza-

ru środkowej Pragi.

Nowa stacja elektroenergetyczna jest stacją całkowicie wnętrzową, zasilaną dwiema 

liniami kablowymi 110 kV, i wyposażoną w nowoczesne urządzenia25. Stacja ta nie wy-

maga obsługi na miejscu. Zastosowane urządzenia i system telemechaniki pozwalają na 

sterowanie wszystkimi łącznikami stacji na odległość z centrum dyspozytorskiego26.

Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie połączona była z trudnym przedsię-

wzięciem przeprowadzenia linii kablowej pod dnem Wisły. Linia ta łączy Rozdzielczy 

Punkt Zasilania Powiśle z wymienioną już stacją Stadion oraz z Rozdzielczym Punktem 

Zasilania Wschodnia przy stacji Warszawa Wschodnia. Długość linii kablowej to 6 km, 

z czego 510 m stanowi sam przewiert pod dnem rzeki. Projekt jest realizowany w tech-

nologii wiercenia kierunkowego HDD (Horizontal Directional Drilling – Horyzontalny 

Przewiert Sterowany), czyli bezwykopowej metodzie układania instalacji podziemnych. 

W takiej technologii najpierw wykonuje się otwór pilotażowy, następnie rozwierca do 

odpowiedniej średnicy i wciąga infrastrukturę techniczną (np. rurę osłonową, przewodo-

wą lub kabel). Za pomocą specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, można precyzyj-

nie zdalnie sterować odwiertem. Sam przewiert mieści cztery rury osłonowe, w których 

znajdują się kable energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV oraz przewody świa-

tłowodowe, które będą wykorzystywane do komunikacji między poszczególnymi sta-

cjami Rozdzielczych Punktów Zasilania. Kable energetyczne wyposażone są dodatkowo 

w światłowód monitorujący temperatury podczas eksploatacji27. RWE Stoen Operator 

25 Czteropolowa rozdzielnia 110 kV wykonana jest w technologii gazowej, dwa transformatory 
110/15/15 kV o mocy 40/20/20 MVA, rozdzielnia 15 kV składa się z 52 pól, pracuje w układzie czterech 
pojedynczych sekcji szyn zbiorczych z dwoma łącznikami podłużnymi, rozdzielnia potrzeb własnych, 
cztery transformatory uziemiające, instalacje technologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania stacji: obwody wtórne, telemechanika, łączność. Zastosowane w stacji urządzenia okap-
turzone w izolacji gazowej, w pełni izolowane, jak też połączenia kablowe pomiędzy urządzeniami 
stacji, pozwoliły wybudować stację, której znaczące oddziaływanie polem magnetycznym zamyka 
się w pomieszczeniach stacji, natomiast oddziaływanie pola elektrycznego zostaje zredukowane 
praktycznie do zera.

26 http://www.rwe.pI/web/cms/mediablob/pl/356730/data/328996/2/home/grupa-rwe/publikacje /Raport-
RWE-Stoen-Operator.pdf, dostęp: 28.03.2011

27 http://energetykon.pl/?p=8052, dostęp: 28.03.2011
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szacuje, że łączna wartość inwestycji w dwie linie kablowe, przewiert oraz nową stację to 

około 35 min zł28.

Z uwagi na lokalizację potrzeby EURO 2012 stadionu piłkarskiego w Gdańsku elek-

troenergetyczne inwestycje infrastrukturalne zostały również przeprowadzone w tym ob-

szarze Polski. Nową stacja transformatorowo-rozdzielcza Główny Punkt Zasilania Nowy 

Port podobnie jak w przypadku Warszawy nie tylko odpowiada za zasilanie stadionu 

piłkarskiego budowanego na EURO 2012, ale pozwala także na przyłączenie do sieci 

nowych odbiorców w gdańskich dzielnicach Letnica oraz Nowy Port29.

Sama budowa Głównego Punktu Zasilania trwała niespełna 9 miesięcy, a odbiór 

techniczny nastąpił na początku czerwca 2011 r. Jak podaje ENERGA Operator nowa 

stacja transformatorowa jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce30. Posiada kompak-

tową konstrukcję, która zajmuje 4 razy mniejszy teren niż tradycyjna i jest praktycznie 

bezobsługowa. Wybudowano przy tym ok. 23,1 km linii kablowych SN-15 kV, zuży-

wając przy tym ok. 69,3 km kabla SN. Ponieważ Główny Punkt Zasilania zbudowany 

jest na bardzo podmokłym terenie, osadzono go na 123 betonowych palach, wbitych 

na głębokość 8–9 metrów. Koszt całej inwestycji, realizowanej przez ENERGA Ope-

rator, wyniósł ponad 17,5 min złotych. Dla porównania prace przygotowujące polską 

infrastrukturę pod EURO 2012 w rejonie ENERGA Operator, w ocenie tej spółki to 

koszt ok. 80 mln zł. Jak zaznacza ENERGA Operator wśród przedsięwzięć realizowa-

nych w ramach projektu „Euro2012”, w tym roku rozpocznie się także budowa nowych 

Głównych Punktów Zasilania: Pruszcz Południe, Kamienny Potok (na terenie miasta 

28 http://www.rwe.pl/web/cms/mediablob/pl/462722/data/462706/l/home/centrum- prasowe/archiwum/
prasa-2010/inwestycja-rwe-stoen-operator-pierwszy-w-warszawie-przewiert-pod- wisla-linie-energe-
tyczne-zasila-stadion-narodowy-oraz-dzielnice-praga/Inwestycja-RWE-Stoen- Operator-Pierwszy-w-W-
arszawie-przewiert-pod-Wisla-linie-energetyczne-zasila-Stadion-Narodowy- oraz-dzielnice-Praga.pdf, 
dostęp: 28.03.2011.

29 http://media.energa.pl/PressOffice/PressRelease.188454.po?print_version=true, dostęp: 28.03.2011.
30 Stacja posiada transformator WN/SN o mocy 25 MVA (rozdzielnica wysokiego napięcia WN typu HIS 

firmy Siemens), docelowo będą 2, 24-polowa rozdzielnica SN-15 kV (rozdzielnica średniego napięcia 
SN typu NX+ firmy Siemens ma możliwość rozbudowy do 32 pól SN). Rozdzielnica typu HIS (High/y In-
tegrated Switchgear), która – dzięki zastosowaniu technologii SF6 – zajmuje najmniejszy teren wśród 
spotykanych rozwiązań technicznych i jest całkowicie bezpieczna dla otoczenia i obsługi.
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Sopotu), a zakończy się modernizacja rozdzielni 110/15 kV CHEŁM oraz Głównego 

Punktu Zasilania Gdynia Chylonia31.

Jeżeli chodzi o Stadion Miejski w Poznaniu, to zgodnie z umową o przyłączenie 

ENEA Operator miała zrealizować zakres niezbędny dla przyłączenia w 21 miesięcy 

(12 miesięcy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz 9 miesięcy samego wy-

konawstwa). Od strony technicznej stadion docelowo zasilany będzie dwoma ciągami 

zasilania z dwóch różnych Głównych Punktów Zasilania 110kV/SN o mocy 2x2200 

kW (Główny Punkt Zasilania Pogodno i Główny Punkt Zasilania Junikowo). Z uwagi 

na pilny termin przyłączenia obiektu we wrześniu 2010 r. udało się wykonać pierwszy 

zasilacz. Drugie zasilanie jest w trakcie realizacji. Jak podaje ENEA Operator jego ukoń-

czenie jest uzależnione od przebudowy ul. Bułgarskiej32.

5. Podsumowanie

Przyłączenie infrastrukturalnych obiektów sportowych jest wyzwaniem natury finan-

sowej, prawnej i technicznej. Decyduje o tym przede wszystkim skala przedsięwzięcia, ja-

kim jest przyłączenie do KSE znacznego odbiorcy energii i obiektu, który z racji swoich 

uwarunkowań technicznych wymaga proporcjonalnego zaangażowania inwestorskiego. 

Sprawia to, iż do takich przedsięwzięć należy opracować odpowiednie regulacje odpo-

wiadające specyfice działań.

W kontekście organizacji EURO 2012 takie działanie zauważyć można na poziomie 

makro. Chodzi tu o stworzenie przywołanej już „specustawy” oraz skorelowanych z nią 

rozporządzeń. Umożliwia ona podjęcie strategicznych działań inwestorskich osadzonych 

w szczególnym reżimie prawnym, abstrahując od pozytywnych, czy też negatywnych 

wpływów tego rodzaju instrumentów prawnych („specustaw”) na cały system prawny 

(co nie było przedmiotem niniejszego opracowania). Na poziomie mikro (jednostkowe-

go przyłączenia) zaznaczyć należy możliwość stosowania generalnych regulacji prawnych, 

31 http://media.energa.pl/PressOffice/PressRelease.188454.po?print_version=true, dostęp: 28.03.2011.
32 Materiały otrzymane z ENEA Operator.
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w tym tych ustanowionych w ustawie – Prawo energetyczne właściwych dla przyłączenia 

do sieci obiektów infrastrukturalnych. W tym wypadku pewne odrębności powstaną 

na etapie technicznego wykonania tych przyłączeń, co pokazuje przykład przyłączenia 

stadionów w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Reasumując poczynione ustalenia zaznaczyć należy, że organizacja w Polsce EURO 2012 

przekłada się w sposób naturalny na rozbudowę KSE. Turniej stał się przyczynkiem do bu-

dowy kilku strategicznych połączeń, co w bilansie finalnym poprawia sytuację elektroenerge-

tyczną niektórych obszarów Polski, a tym samym wpływa na realizację postulatu zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. W odniesieniu do tego aspektu warto zaznaczyć, iż 

kolejnym po przyłączeniu do sieci wymienionych stadionów piłkarskich testem dla polskiej 

elektroenergetyki będzie obsługa KSE i zarządzanie nim już w trakcie samego EURO 2012, 

który charakteryzować mogą gwałtowne skoki i spadki zapotrzebowania na moc i koniecz-

ność bilansowania tego zapotrzebowania.
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Ubezpieczenia w sporcie

1. Wstęp

Ubezpieczenia to zagadnienie interdyscyplinarne, z pogranicza prawa, finansów 

i ekonomii. W prawie definiuje się je jako „stosunek cywilnoprawny, którego treść pole-

ga na tym, że jedna strona (ubezpieczający) zobowiązana jest do zapłaty oznaczonego co 

do wysokości świadczenia pieniężnego (składki), a druga strona (zakład ubezpieczeń) do 

zapłaty umówionego świadczenia pieniężnego, w razie zajścia przewidzianego w umowie 

wypadku ubezpieczeniowego1. Według definicji ekonomicznej: 

ubezpieczenie to urządzenie społeczno-gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych 

potrzeb majątkowych wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się 

pewną prawidłowością zdarzenia losowe w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na 

wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają2.

1 E. Kowalewski, D. Fuchs, W. Mogilski, M. Serwach, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz– 
–Toruń 2006, s. 20.

2 Tamże.
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Mówiąc o ubezpieczeniach w sporcie, najpierw należy udzielić odpowiedzi na na-

stępujące pytania: Jak z historycznego punktu widzenia kształtowały się ubezpieczenia? 

Czy ubezpieczenia sportowe stanowią odrębną grupę ubezpieczeń? Jak rozumieć pojęcie 

„sport”? Jaki jest wpływ ryzyka w sporcie na ubezpieczenia? Następnie należy podjąć na-

stępujące zagadnienia: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie organizato-

rów imprez masowych, ubezpieczenie związane z administrowaniem klubem sportowym 

i specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe.

2. Historia ubezpieczeń

Pierwszym bankiem, który oferował ubezpieczenia dla sportowców był Lloyd’s of 

London, który powstał w 1668 r. jako słynna kawiarnia „Lloyd’s”, w której kupcy 

ubezpieczali swoje statki i towary. Początkowo ubezpieczenia od nieszczęśliwych wy-

padków i ubezpieczenia majątkowe (do których zalicza się m.in. ubezpieczenia zwią-

zane z uprawianiem sportu) zdarzały się incydentalnie, jednak obecnie ubezpieczenia 

te obejmują około 50% ich działalności3. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, które 

mają wiele wspólnego z uprawianiem sportu, pierwszą polisę na życie w dzisiejszym 

rozumieniu, sprzedano również w Wielkiej Brytanii w 1583 r., a związana była rów-

nież z handlem morskim. Na celu miała zabezpieczenie finansowe najbliższych na wy-

padek, gdyby w katastrofie morskiej zginął wykupujący polisę. Dużo ciekawsze wydają 

się współczesne (aczkolwiek w wielu przypadkach już historyczne) przykłady ubezpie-

czeń związanych ze sportem. Na przykładzie tylko Realu Madryt można powiedzieć, 

że zgodnie z doniesieniami mediów, klub ten ubezpieczył nogi Christiano Ronaldo na 

kwotę 100 mln euro, a bramkarz tego klubu, Iker Casillas ubezpieczył same swoje dło-

3 K. Serwin, Ubezpieczeni sportowcy, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=vie-
w&id=12517&Itemid=149, dostęp: 9.03.2011.
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nie na 7,5 mln euro. Od wielu lat ubezpieczane są imprezy sportowe, m. in. igrzyska 

olimpijskie4.

3. Ubezpieczenia sportowe

Mówiąc o ubezpieczeniach w sporcie, należy zadecydować, czy da się wyróżnić od-

rębną grupę polis ubezpieczeniowych, które dotyczą wyłącznie działalności sportowej. 

Ubezpieczenia sportowe to raczej modyfikacja różnych rodzajów ubezpieczeń w celu do-

stosowania ich do specyfiki działalności ludzkiej jaką jest uprawianie sportu. Zgodnie 

z powszechnie przyjętą charakterystyką, ubezpieczenia funkcjonujące w odniesieniu do 

sportu zaliczają się do ubezpieczeń gospodarczych5.

4. Pojęcie sportu

Według art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie6 sportem są wszelkie 

formy aktywności fizycznej które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpły-

wają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosun-

ków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Należy 

odróżnić sport amatorski od wyczynowego i profesjonalnego (zawodowego), a na tej 

podstawie pogrupować poszczególne ubezpieczenia na dedykowane konkretnym gru-

pom klientów. Pojęcia te nie są nigdzie zdefiniowane, w uproszczeniu można przyjąć, 

że sport amatorski to aktywność fizyczna podejmowana dobrowolnie przez jednostki 

w celu poprawienia sprawności fizycznej i relaksu. Sport wyczynowy to aktywność spor-

towa podejmowana w celu rywalizacji, uczestnictwa w zawodach i osiągania sukcesów, 

w ramach klubów i związków, związana z uczestnictwem w obozach szkoleniowych 

4 P. Skwirowski, Gras Savoye chce ubezpieczyć Euro 2012, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,4140600.
html, dostęp: 9.03.2011.

5 Tamże, s. 21–23.
6 Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm., dalej: „ustawa o sporcie”.
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i zgrupowaniach. Sport zawodowy natomiast charakteryzuje się przede wszystkim tym, 

że jego uprawianie jest działalnością zawodową. Innymi jego cechami jest elitarność (do-

stęp tylko dla wybitnie uzdolnionych jednostek), nagrody o znacznej wartości oraz zwią-

zanie z klubem (będącym najczęściej spółką prawa handlowego) za pomocą kontraktu7.

5. Problem ryzyka w sporcie

W klasyfikacji ubezpieczeń sportowych spotyka się pojęcia „sport wysokiego ryzyka” 

i „sport ekstremalny”. Kwestia ta ma znaczenie w przypadku zakresu odpowiedzialności 

wynikającej z polisy ubezpieczeniowej i może wyłączać odpowiedzialność ubezpieczycie-

la wynikającą z ubezpieczenia związanego z amatorskim uprawianiem sportu. Na przy-

kładzie sportów związanych z górami można podać kilka przykładów: jeden z ubezpie-

czycieli definiuje sporty uprawiane w warunkach ekstremalnych jako uprawiane w wa-

runkach dużego ryzyka, często zagrożenia zdrowia i życia związanego z żywiołami ziemi, 

wody i powietrza – np. jazda na nartach poza oznakowanymi trasami zjazdowymi. Inny 

do sportów wysokiego ryzyka zalicza uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakte-

ryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi. Jeszcze 

inny do grupy wysokiego ryzyka zalicza turystów podróżujących w wysokie góry (powy-

żej 5500 m n.p.m.), do buszu, na bieguny, w dżunglę i tereny lodowcowe lub śnieżne, 

wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego. Niektóre firmy dzielą 

sport na sport wysokiego ryzyka (wspinaczka górska i skałkowa) oraz sport ekstremalny 

(kolarstwo górskie czy wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warun-

kami klimatycznymi lub przyrodniczymi). Co ciekawe, paralotniarstwo nie jest uznawa-

ne za sport ekstremalny8.

7 Ustawa o sporcie z dn. 25 czerwca 2010 r. reguluje tylko sport w ramach polskich związków sporto-
wych. Przed jej wejściem w życie, działalność amatorskich klubów sportowych m.in. w formie stowa-
rzyszenia regulowała ustawa z dn. 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 1996 nr 25 poz. 113). 
Obecnie można mówić o deregulacji tego obszaru i, w konsekwencji, stosowania ustawy z dn. 2 lipca 
2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807).

8 S. Trocha, Ubezpieczenia turystyczne i sportowe, http://trekandmore.pl/viewone-0-7-296,ubezpieczenia-
turystyczne-i-sportowe.html, dostęp: 9.03.2011.
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6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna definiowana jest jako obowiązek ponoszenia przewi-

dzianych przez przepisy prawa cywilnego konsekwencji zachowania się własnego lub 

innych osób. Wyróżniamy odpowiedzialność deliktową (szkoda powstaje w wyni-

ku popełnienia czynu niedozwolonego) i kontraktową (szkoda powstaje w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania). Do zaistnienia odpo-

wiedzialności niezbędne są trzy elementy: zdarzenie powodujące szkodę, powstanie 

szkody i związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą. Szkody dzielimy na ma-

jątkowe i niemajątkowe (krzywdy)9. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

zostało zakwalifikowane przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej do ubezpieczeń 

majątkowych. Charakter ubezpieczenia OC jest sprecyzowany przez art. 822 ustawy 

z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny10. Przez umowę ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego 

w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których 

odpowiedzialność ponosi ubezpieczający lub osoba, na której rzecz zostaje zawarta 

umowa ubezpieczenia.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu kie-

rowane są do osób uprawiających sport amatorsko, zawodników, trenerów sportowych, 

instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz 

firm prowadzących działalność sportową11. Ubezpieczenie to zwykle nie różni się od 

innych, typowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje więc odpowie-

dzialność ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu 

niedozwolonego, popełnionego w związku z prowadzoną działalnością sportową lub 

zawodową oraz z posiadanym w związku z tą działalnością majątkiem. W sporcie do 

9 L. Nowakowski, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2004, s. 11–25.
10 Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”.
11 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów spor-

towych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działal-
ność o charakterze sportowo-rekreacyjnym PZU S.A., http://www.pzu.pl/c/document_library/get_file-
?uuid=9f27c009-9e8a-429c-86be-3a9772301f4b&groupId=10172, dostęp: 9.03.2011.
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czynienia mamy również z odpowiedzialnością ubezpieczonego wobec osób trzecich 

za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – między 

innymi w przypadku organizatorów imprez sportowych oraz organizatorów turystyki, 

dla których ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Godnym 

zasygnalizowania jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie 

śmierci lub uszkodzenia ciała innego zawodnika w wyniku niezachowania należytej 

ostrożności (należy zwrócić uwagę na wąski zakres sytuacji, które ubezpieczenie to 

obejmuje). W Wielkiej Brytanii można ubezpieczyć się od odpowiedzialności za znie-

ważenie przeciwnika, w ściśle określonych sytuacjach12. Polisa może pokrywać również 

koszty pomocy prawnej. 

7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zadaniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest złagodzenie na-

stępstw tych wypadków przez wypłatę uzgodnionego w umowie świadczenia. Większość 

zakładów ubezpieczeń definiuje nieszczęśliwy wypadek jako nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli do-

znał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł13. Ubezpieczenie NNW 

klasyfikowane jest jako ubezpieczenie osobowe.

Art. 38 ust. 1 ustawy o sporcie stanowi, że zawodnik uczestniczący we współ-

zawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz za-

wodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie. Zgodnie z ust. 2 tego samego ar-

tykułu, obowiązek ten spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskie-

12 Ubezpieczenie sportowe może pokrywać koszty pomocy prawnej, http://biznes.gazetaprawna.pl/artyku-
ly/30645,ubezpieczenie_sportowe_moze_pokrywac_koszty_pomocy_prawnej.html, dostęp: 9.03.2011.

13 OWU NNW osób uczestniczących w kulturze fizycznej „PZU SPORT” http://www.pzu.pl/c/document_li-
brary/get_file?uuid=c5f757cd-019d-40de-9652-6067ea0b3a50&groupId=10172, dostęp: 9.03.2011; OWU 
NNW sportowców oraz osób związanych z kulturą fizyczna i sportem Warta – Sport, http://www.warta.pl/
img/wiadomosci/nimg/produkty138658.pdf, dostęp: 9.03.2011.
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go związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim 

związku sportowym. Umowę ubezpieczenia na rzecz zawodników może zawrzeć 

także organizator rozgrywek albo związek sportowy, o co w ciągu ostatnich kilku 

lat zabiegają zawodnicy, szczególnie grający na co dzień za granicą14. W przypadku 

większych kontraktów ubezpieczeniowych dotyczących profesjonalnych zawodników, 

ogólne warunki umów są negocjowane. Ważne jest, aby polisa została rozszerzona 

o czasowy uszczerbek na zdrowiu. W przypadku sportowców zawodowych, kontu-

zja trwająca rok może doprowadzić do tzw. „śmierci sportowej” czyli wykluczyć ich 

z uprawiania sportu. Niestety, takie postanowienia umów NNW stanowią rzadkość. 

Widoczna jest raczej tendencja do oferowania sportowcom przez zagraniczne firmy 

specjalistycznego pakietu ubezpieczenia kariery. W przypadku zawodowego czy na-

wet wyczynowego uprawiania sportu, kontuzje i choroby sportowe powstają często 

w wyniku długotrwałego działania przeciążenia. Nie jest to nieszczęśliwy wypadek 

w rozumieniu umów ubezpieczeniowych. Naprzeciw wymaganiom sportowców 

w tym przypadku również wychodzą oferenci specjalistycznych pakietów ubezpie-

czenia kariery.

Osobom amatorsko uprawiającym sport oferowane są polisy NNW, które zwykle 

różnią się do zwykłych polis tylko tym, że obejmują swoim zakresem wypadki powsta-

łe przy uprawianiu sportu. Do części z nich można wykupić dodatkowe „assistance” 

gwarantujące pokrycie kosztów transportu medycznego oraz akcji ratunkowej w spe-

cyficznych warunkach. Przy wyborze oferty NNW istotne dla sportowców-amatorów 

jest dokładne sprawdzenie sumy ubezpieczenia i porównanie jej z kosztami leczenia 

i transportu w kraju, w którym dany sport będzie uprawiany15. Polisa NNW Sport 

może chronić ubezpieczonego przez całą dobę, tylko podczas treningów lub przez 

określony czas.

14 P. Iwańczyk, W Polsce precedens na światową skalę? Bunt: Niech PZPS ubezpieczy kontrakty, http://
www.sport.pl/GW/1,75693,7184375,W_Polsce_precedens_na_swiatowa_skale__Bunt__Niech.html, 
dostęp: 9.03.2011.

15 S. Trocha, Ubezpieczenia turystyczne i sportowe, http://trekandmore.pl/viewone-0-7-296,ubezpieczenia-
turystyczne-i-sportowe.html, dostęp: 9.03.2011.
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Słabość ubezpieczeń NNW dla sportu wynika z ich niewłaściwej klasyfikacji jako 

ubezpieczeń osobowych. Postulowana jest w literaturze klasyfikacja mieszana – osobo-

wo-majątkowa. Pozwoliłoby to na objęcie zakresem ubezpieczenia strat wynikających 

z nieszczęśliwego wypadku zawodnika poniesionych przez osoby trzecie: jego rodzinę, 

sponsorów, klub czy właściciela karty zawodnika. Tylko w ten sposób mógłby zostać 

zrealizowany postulat pełności ochrony ubezpieczeniowej16.

8. Ubezpieczenie na życie

Czym jest ubezpieczenie na życie trudno jasno zdefiniować. W ustawie z dn. 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej17 cały I dział ubezpieczeń nazwano ubezpie-

czeniami na życie, choć zawiera on, oprócz ubezpieczeń na życie w powszechnym tego 

słowa znaczeniu, także ubezpieczenia ryzyka dożycia określonego wieku, ubezpieczenia 

rentowe, posagowe i zaopatrzenia dzieci18. Art. 829 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego stano-

wi, że „Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć, przy ubezpieczeniu na 

życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku”. Przedsta-

wiona tu zostanie relacja do sportu ubezpieczeń na życie w rozumieniu wąskim, a więc 

tych na wypadek śmierci.

Zwykle standardowa polisa na życie uwzględnia amatorskie uprawianie sportu. 

Istotne może okazać się to, jak ubezpieczyciel traktuje daną dyscyplinę – mimo iż bę-

dzie to sport amatorski, może nie zostać uwzględniony ze względu na zaliczenie dyscy-

pliny do grupy sportów ekstremalnych lub podwyższonego ryzyka. W polisach ubez-

pieczeniowych powinno być jasno określone, jakiego rodzaju ryzyka są objęte ochroną 

oraz w jakich sytuacjach ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty świadczenia, a kiedy ma 

prawo do jego obniżenia lub odmowy. Zgodnie z art. 385 § 2 Kc wszelkie niejasności 

16 F. Przydróżny, Jakość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób zawodowo uprawiają-
cych sport, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Handschke, Poznań 2006, 
http://www.nbportal.pl/pl/np/artykuly/historia/dzieje_ubezpieczen_cz1, dostęp: 9.03.2011

17 Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1151 ze zm.
18 O. Doan, Ubezpieczenia życiowe [w:] O. Doan, Ubezpieczenia życiowe, Poltex, Warszawa 1996, s. 17–21.
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we wzorcu umownym, do którego zaliczają się ogólne warunki umów, tłumaczy się na 

korzyść konsumenta. Jednak praktyka firm ubezpieczeniowych bywa zgoła odmienna. 

Przykładem może być jedno z zakwestionowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa w razie nieszczęśliwego wy-

padku mającego miejsce w bezpośrednim następstwie uprawiania przez osobę ubezpie-

czoną niebezpiecznych sportów, takich jak sporty lotnicze, wspinaczkowe, motorowe 

i motorowodne (…). W konsekwencji ubezpieczony nie ma pewności, w jakim innym 

przypadku (tj. w razie uprawiania jakiego innego sportu) zakład może odmówić wy-

płaty odszkodowania lub realizacji określonego w umowie świadczenia19. Większość 

oferowanych polis na życie daje możliwość dostosowania ich do indywidualnych po-

trzeb osób uprawiających sport, także zawodowo.

9. Ubezpieczenie organizatorów imprez masowych

Według art. 3 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 3 i art. 3 ust. 4 ustawy z dn. 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych20 przez imprezy masowe rozumie się m.in. 

masowe imprezy sportowe i mecze piłki nożnej. Impreza sportowa jest uznawana za 

masową jeśli organizowana jest na stadionie mogącym pomieścić, zgodnie z przepisa-

mi prawa budowlanego i przeciwpożarowego, minimum 1000 osób, terenie otwartym 

mieszczącym taką samą ilość osób lub lub hali sportowej lub budynku mogącym po-

mieścić minimum 300 osób. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych21, organizator imprezy, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do 

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone oso-

bom w niej uczestniczącym. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia nie tylko 

organizatorom imprez masowych, ale również osobom, na których nie spoczywa taki 

obowiązek: zawodnikom oraz podwykonawcom. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

19 Raport z kontroli wzorców umownych ubezpieczeń na życie, http://www.gu.com.pl/index.php?optio-
n=com_content&task=view&id=35509&Itemid=307, dostęp: 9.03.2011.

20 Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 ze zm., dalej: „ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”.
21 Tamże.
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odpowiedzialność cywilną organizatora za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 

osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przez niego samego lub osobę 

za którą ponosi odpowiedzialność. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć m. in. na 

szkody wyrządzone podwykonawcom, zawodnikom, sędziom oraz wyrządzone przez 

podwykonawców zawodników, sędziów, osoby należące do służb kontroli i ochrony. 

Zwykle wyłączenia dotyczą szkód wyrządzonych w wyniku umyślnego działania lub 

zaniechania, szkód w pojazdach mechanicznych, w środowisku oraz szkód wynikłych 

z wprowadzenia do obrotu wadliwych produktów22. Minimalne kwoty gwarantowane 

przez ubezpieczenie obowiązkowe określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

organizatorów imprez masowych23.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, organizator impre-

zy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody obejmujące równowartość 

zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, 

straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpoża-

rowej oraz służba zdrowia w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania impre-

zy masowej. Podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy 

może zostać rozszerzone na odpowiedzialność za szkody wyrządzone tym służbom24.

Istnieje również możliwość ubezpieczenia się od odpowiedzialności wynikającej z od-

wołania, opóźnienia, przerwania lub przeniesienia imprezy. Przedmiotem takiego ubez-

pieczenia są wydatki i koszty poniesione przed odwołaniem lub przerwaniem imprezy, 

koszty poniesione dodatkowo w celu zminimalizowania szkód wynikających z odwoła-

nia imprezy oraz utracony zysk organizatora. W szczególności przyczynami mogą być 

choroba, śmierć, wypadek zawodnika lub zawodników, opóźnienie podróży, zniszczenie 

miejsca gdzie impreza ma się odbyć, żałoba narodowa, niekorzystne warunki pogodo-

we25. Warunki tego typu ubezpieczeń są dostosowywane do potrzeb organizatora.

22 K. Alabrudziński, Oferta ubezpieczeń dla organizatorów imprez, http://www.alabrudzinski.pl/pdf/ub_oc_
organizator_brosz.pdf, dostęp: 9.03.2011.

23 Dz. U. 2010 nr 54 poz. 323.
24 K. Alabrudziński, dz. cyt.
25 Tamże.
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Istnieją w obrocie ubezpieczenia mienia podczas odbywania imprezy oraz podczas 

transportu na i z imprezy. Umowę takiego ubezpieczenia mogą zawrzeć organizator, 

podwykonawca i właściciel mienia, którym często jest zawodnik albo klub sportowy. 

Szkody, które pokrywa ubezpieczyciel, wyniknąć mogą z pożaru, działalności sił natury, 

kradzieży z włamaniem, dewastacji, rabunku, wypadku środku transportu lub zniszcze-

nia w trakcie transportu26. Z praktyki wynika, że powszechne jest ubezpieczanie materia-

łów reklamowych sponsora.

Coraz szerzej znane są ubezpieczenia pokrywające szkody wynikające z błędów w te-

lewizyjnym przekazie audiowizualnym w razie uszkodzenia sprzętu projektowego, urzą-

dzeń transmisyjnych, satelitarnych i zasilających. Zawarcie tego typu umowy bywa wa-

runkiem współpracy z zagranicznymi partnerami medialnymi27.

Ubezpieczyć można nawet wygraną na dużych imprezach sportowych. Na przykła-

dzie turnieju golfowego, organizator może ustanowić nagrodę dla zawodnika, który za 

pierwszym uderzeniem trafi piłką do dołka oraz przenieść koszt ryzyka nastąpienia tego 

wydarzenia na zakład ubezpieczeniowy przez zawarcie odpowiedniej polisy28.

10. Ubezpieczenia związane z administrowaniem klubem sportowym

Zgodnie z art. 3 ustawy o sporcie, klub sportowy działa jako osoba prawna. Według 

art. 290–306 i 470–490 ustawy z dn. 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych29 

członkowie zarządu spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością pono-

szą odpowiedzialność cywilną a nawet karną za szkody wyrządzone spółce. Odpowie-

dzialność na zasadach ogólnych wobec spółki i osób trzecich wynika z art. 415 Kodeksu 

cywilnego. Z roszczeniami przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej mogą wy-

stąpić spółka, jej wierzyciele i akcjonariusze, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 

Skarb Państwa oraz osoby trzecie. 

26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże.
29 Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.
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Directors & Officers Liability Insurance (w skrócie Directors & Officers) to nic in-

nego jak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek kapita-

łowych. Mają one na celu ochronę osób biorących udział w zarządzaniu spółką przed 

ponoszeniem osobistej odpowiedzialności za szkody finansowe wynikłe z ich działania. 

Dają również pewność spółce, że zobowiązania z tego tytułu zostaną pokryte. Umowę 

ubezpieczenia Directors & Officers mogą zawrzeć członkowie zarządu, rady nadzorczej, 

komisji rewizyjnej oraz prokurenci wpisani do rejestru przedsiębiorców. Ubezpieczeniem 

obejmowany jest cały organ lub jego poszczególni członkowie (polisy indywidualne.) 

W pierwszym przypadku, polisa może obejmować członków organu bez względu na jego 

skład personalny lub mogą oni być wymienieni imiennie – każda zmiana personalna 

wymaga wtedy zawarcia nowej umowy ubezpieczeniowej. W Polsce częściej spotykana 

jest sytuacja kiedy ubezpieczony jest cały organ, gdyż według Kodeksu Spółek Handlo-

wych zarząd spółki ponosi odpowiedzialność solidarną. Ubezpieczającym i ubezpieczo-

nym, z punktu widzenia ekonomicznego, jest cała spółka. Przedmiotem ubezpieczenia 

jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie i w związku z pełnieniem przez 

niego funkcji członka władz spółki, wynikające z braku należytej staranności w postaci 

przekroczenia umocowania, naruszenia zaufania, złożenia fałszywego oświadczenia lub 

oświadczenia wprowadzającego w błąd, naruszenia praw pracowniczych, a także skut-

ki złych decyzji i oświadczeń. Polisy Directors & Officers zwykle pokrywają też kosz-

ty obrony prawnej, które bywają znaczną częścią kwot wypłacanych ubezpieczonym. 

Głównymi wyłączeniami przedmiotowymi są szkody powstałe w wyniku działań lub 

zaniechań umyślnych ubezpieczonego, zapłaty należności publicznoprawnej, kar umow-

nych i grzywien. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikających z naruszenia praw 

autorskich, nazw handlowych, znaków towarowych, patentów, polegających na zanie-

czyszczaniu środowiska oraz powstałych w wyniku działań wojennych, strajków i ataków 

terroru. Sumy gwarantowane i wysokość składki są ustalane indywidualnie. Polisa może 

opiewać na kilkadziesiąt tysięcy nawet do kilku milionów złotych30.

30 Directros and Officers Liability Insurance D&O Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek handlo-
wych. Finpro. Marsh, http://www.marsh.pl/sector/finpro/documents/DirectorsandOfficersliabilityinsurance.
pdf, dostęp: 9.03.2011; A. Gupta, Directors and Officers Liability Insurance, http://www.articlesbase.com/
regulatory-compliance-articles/directors-and-officers-liability-insurance-798462.html, dostęp: 9.03.2011.
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Innym rodzajem ubezpieczeń gospodarczych jest ubezpieczenie mienia. Kluby spor-

towe mogą ubezpieczyć swoją murawę, siedzibę, stadion czy nawet dokumenty. W Pol-

sce są to szczegółowe postanowienia rozszerzające ubezpieczenie majątkowe, jednak 

w Stanach Zjednoczonych firmy ubezpieczeniowe proponują klubom gotowe pakiety 

dopasowane do poszczególnych dyscyplin sportowych.

11. Specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe

Najciekawszym zagadnieniem dotyczącym ubezpieczeń sportowych są specjalistyczne 

produkty ubezpieczeniowe. Są to pakiety łączące różnego rodzaju ubezpieczenia, w zależ-

ności od potencjalnej grupy odbiorców, którym są dedykowane. Brytyjscy i amerykańscy 

ubezpieczyciele oferują najszerszy wachlarz nietypowych produktów, kompleksowe po-

lisy proponowane są bokserom, koszykarzom czy tancerzom. Oferowane są także ubez-

pieczenia od spadku dochodów wskutek kontuzji lub innego zdarzenia, np. bezpodstaw-

nego posądzenia o doping. Można się również ubezpieczyć od nieotrzymania nagrody za 

awans do wyższej ligi lub za zdobycie pucharu31.

Kompleksowe ubezpieczenie kariery jest specyficzną formą ubezpieczenia od na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków. Trudność konstrukcyjna polega na tym, że kariera 

sportowa jest pojęciem nieostrym. Celem polis jest zapewnienie rekompensaty za utra-

cone możliwości zarobkowania w okresie przerwy spowodowanej kontuzją. Polisa musi 

charakteryzować się elastycznością, jednak zdarzenia, które zawsze obejmuje to wypa-

dek lub choroba zawodnika, trwała lub czasowa niezdolność do wykonywania zawodu 

oraz śmierć w wyniku wypadku. Umowa może zostać zawarta przez zawodnika albo 

przez klub – ta druga opcja jest bardziej atrakcyjna dla agentów, sponsorów i produ-

centów sprzętu sportowego, którzy ryzykują w razie braku możliwości wzięcia udziału 

w zawodach przez zawodnika. Suma ubezpieczenia opiewa na wielokrotność roczne-

go wynagrodzenia zawodnika (jak na razie jest to iloczyn zaledwie kilku lat, nawet 

31 Ubezpieczenie sportowe może pokrywać koszty pomocy prawnej, dz. cyt.
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mimo młodego wieku zawodnika)32. Niestety, nie ma jeszcze na rodzimym rynku 

ubezpieczeń które brałyby pod uwagę oczekiwane zyski.

Kluby mogą ubezpieczyć się od porażki – w Bundeslidze popularne jest ubezpiecza-

nie się od wygranych i przegranych w lidze. Piłkarze natomiast mogą ubezpieczyć się od 

spadku ich klubu do niższej ligi. 

Wśród osób amatorsko uprawiających sport popularne jest ubezpieczenie narciarskie. 

Oprócz standardowych następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ono transport 

poszkodowanego ze stoku do ośrodków medycznych, koszty leczenia szpitalnego, od-

powiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na stoku, a nawet ubezpieczenie 

sprzętu przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Mniej popularne jest ubezpieczenie osób uprawiających sporty ekstremalne, zwa-

ne „złotą kartą bezpieczeństwa”, które zapewnia pełne „assistance” – akcję ratowniczą, 

transport poszkodowanego, leczenie i rehabilitację. Ubezpieczenia te powstały w związ-

ku z tym, że sporty ekstremalne są zwykle wyłączone z zakresu standardowych a nawet 

„sportowych” polis ubezpieczeniowych.

Specjalistycznym ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie koni wykorzysty-

wanych do sportu, które zyskuje na popularności ze względu na ogromną wartość koni 

osiągających sukcesy w sporcie oraz szczególne narażenie na kontuzje. Najpierw należy 

określić wartość konia, co bywa problematyczne, gdyż ich ceny oraz wartość rynkowa 

są dość płynne. Najlepiej, żeby polisa zawierała tzw. „full mortality”, czyli obejmowała 

wszelkie ryzyka łącznie ze śmiercią i eutanazją. Polisa obejmuje koszty leczenia zwierzęcia, 

ale także ubezpieczenie od niepłodności koni oraz od śmierci płodu. Dołączane często 

do polisy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje wypadki podczas jazdy 

terenowej, wypadki drogowe spowodowane przez konia oraz wypadki na widowni na 

zawodach sportowych lub pokazach. Posiadanie takiego ubezpieczenia wymagane jest 

w przypadku udziału w niektórych imprezach sportowych33.

32 Aon Polska, Ubezpieczenia zawodników. Przerwana kariera..., http://olimpijski.pl/pl/files/Download/
Aon_Ubezp_Zawodnikow_ver_4_2.pdf, dostęp: 9.03.2011.

33 Ubezpieczenie koni – koszty leczenia i OC, http://www.ubezpieczenie-koni.pl/ dostęp: 9.03.2011.
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12. Problemy polskiego rynku ubezpieczeń

Polisy ubezpieczeniowe często są „sportowe” tylko z nazwy, zdecydowana większość 

z nich w ogóle nie rekompensuje faktycznych strat wynikłych z uprawiania sportu. 

Szczególnie luka istnieje w przypadku tych dyscyplin sportu wyczynowego i zawodo-

wego, które nie są na tyle wysokobudżetowe i medialne, aby mogły korzystać z in-

dywidualnie opracowywanych, atrakcyjnych polis „szytych na miarę”. W rezultacie, 

sportowcy muszą korzystać z gotowych, niewystarczających produktów, szczególnie 

ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mają wiele słabości. Na 

Zachodzie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych świadomość ryzyka związanego ze 

sportem jest obecnie bardzo wysoka. Sportowcy zdają sobie sprawę ze skutków, jakie 

wywołują kontuzje i inne nieprzewidziane zdarzenia, które mogą przekreślić ich ka-

rierę sportową. Ubezpieczają się więc – indywidualnie lub za pośrednictwem klubów 

i lig – od tzw. „all risk” które obejmuje aspekty związane ze sportem jak i wieloma 

innymi dziedzinami życia. Sportowcy dążą do uzyskania sumy gwarantowanej w wy-

sokości wielokrotności ich rocznego wynagrodzenia, natomiast kluby ubezpieczają ich 

najczęściej od ich wartości rynkowej. Ubezpieczenia sportowe są w minimalnym stop-

niu przedmiotem zainteresowania polskiego ustawodawcy. Ich rozwój jest raczej zada-

niem rynku – praw popytu i podaży. Polska jest krajem ludzi o niskiej świadomości 

ekonomicznej i prawnej. Dodatkowo, bardzo niska odpowiedzialność społeczna biz-

nesu, szczególnie branży ubezpieczeniowej, nie rokuje najlepiej na przyszłość. W kra-

jach zachodnich rynek ubezpieczeń sportowych, napędzany ogromnym popytem, jest 

obecnie bardzo rozwinięty. W Polsce natomiast kluby, chociaż są zobowiązane do 

ubezpieczania swoich zawodników, wybierają najniższe składki – a co za tym idzie, 

najniższe kwoty – zmuszając tym samym sportowców do wykupywania na własną rękę 

dodatkowych polis, których – generalnie rzecz ujmując – brak. Pewne lekarstwo do-

strzegam w tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe wspierają zawodników i podejmują 

kompleksową współpracę z reprezentacjami narodowymi i klubami, a także sponso-

rują rozgrywki34. Rodzą się w ten sposób ubezpieczenia sportowe we właściwym tego 

34 C. Wójcicka, Ubezpieczenia dla sportowców i trenerów, http://www.nnw.ubezpieczenie.com.pl/ubez-
pieczenia_dla_sportowcow_i_trenerow/51,5949.html, dostęp: 9.03.2011.
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słowa znaczeniu. Na razie są to ciągle polisy indywidualnie negocjowane, ale być może 

za jakiś czas dojdzie do ich upowszechnienia i szerokiej dostępności.

13. Podsumowanie

Ubezpieczenia sportowe to nic innego jak tylko modyfikacja powszechnie znanych 

ubezpieczeń; w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest to rozszerzenie 

jego zakresu o zdarzenia powstałe w związku z uprawianiem sportu, podobnie w przy-

padku ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków. Problem z tymi drugimi wyni-

ka z definicji nieszczęśliwego wypadku, objęcia odpowiedzialnością ubezpieczyciela tylko 

trwałych uszczerbków na zdrowiu i zakwalifikowanie ich do ubezpieczeń majątkowych. 

Słabością ubezpieczeń na życie są niejasne postanowienia umowne dotyczące wyłącze-

nia odpowiedzialności w związku z uprawianiem pewnych sportów. Imprezy sportowe 

zaliczają się do imprez masowych i jako takie obejmowane są obowiązkowym ubezpie-

czeniem, które poszerza się o ubezpieczenie szkód wynikających z odwołania imprezy, 

błędów w przekazie telewizyjnym, transportu oraz o ubezpieczenie wygranych. Kluby 

sportowe korzystają z ubezpieczeń działalności gospodarczej, m.in. Directors & Offi-

cers dedykowane spółkom kapitałowym. Specjalistycznymi produktami ubezpieczeń 

sportowych są m.in. ubezpieczenie kariery, polisy narciarskie, ubezpieczenie osób upra-

wiających sporty ekstremalne, ubezpieczenie od spadku dochodów, otrzymania nagrody, 

wygranych i przegranych w lidze. Istotne dla celów ubezpieczeniowych jest rozróżnienie 

sportu amatorskiego, wyczynowego i zawodowego, czego nie uczynił polski ustawodaw-

ca. Fakt zakwalifikowania danej dziedziny sportowej do „sportów ekstremalnych” lub 

„sportów podwyższonego ryzyka” może mieć znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialno-

ści ubezpieczyciela. Słabości rodzimego rynku ubezpieczeniowego wynikają z niskiego 

kapitału społecznego, niedostatecznej świadomości prawnej, ekonomicznej i nieodpo-

wiedzialności biznesu. Nikłe jest zainteresowanie zagadnieniem polskiego ustawodawcy, 

rozwój ubezpieczeń sportowych spoczywa więc w rękach rynku.
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Sprzedaż praw do transmisji meczów piłkarskich 
a unijne reguły konkurencji

1. Zagadnienia wstępne

XX wiek zrewolucjonizował ludzkie życie w wielu jego aspektach. Wynalazki takie 

jak radio, telewizja, komputer, internet czy telefonia komórkowa uczyniły proces uzyski-

wania informacji prostym, szybkim i stosunkowo niedrogim, zaś sam informacja stała się 

jednym z najważniejszych przedmiotów obrotu gospodarczego. W szeroko rozumianym 

pojęciu informacji zawierają się również transmisje z wydarzeń, które cieszą się społecz-

nym zainteresowaniem. Prawa do transmisji wydarzeń o dużej atrakcyjności stanowią 

przedmiot walki rynkowej nadawców medialnych.

Poprzednie stulecie przyniosło również rozwój oraz popularność rywalizacji w ramach 

różnych dyscyplin sportowych. Najważniejsze imprezy sportowe, takie jak np. Igrzyska 

Olimpijskie, cieszą się ogromnym zainteresowaniem społecznym. Popularność widowisk 

sportowych nie umknęła uwadze nadawców medialnych, którzy poprzez transmisję tych 

widowisk, pragną pozyskać nie tylko liczne rzesze odbiorców, lecz także sponsorów oraz 

reklamodawców. 

Pierwsze transmisje wydarzeń sportowych, najpierw radiowe, a później również 

telewizyjne, zostały przeprowadzone jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Jed-

nakże, za kluczową datę dla rozwoju rynku sprzedaży praw do transmisji widowisk 
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sportowych należałoby uznać rok 1948, w którym brytyjska stacja telewizyjna BBC 

zapłaciła 3000 dolarów za możliwość transmisji Igrzysk Olimpijskich odbywających 

się w Londynie, zaś transmisję obejrzało blisko pół miliona telewidzów w centralnej 

Anglii1. Od tamtego wydarzenia minęło ponad 60 lat. Dzięki dostępności poprzez 

środki masowego przekazu sport stał się elementem kultury masowej dostarczającym 

rozrywki setkom milionów ludzi na całym świecie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że 

obecnie rynek praw do transmisji widowisk sportowych jest wciąż jedną z najbardziej 

dynamicznie rozwijających się sfer działalności medialnej.

2. Prawa do transmisji widowisk sportowych a reguły konkurencji

Ze względu na m. in. atrakcyjność widowisk, znaczenie umów o transmisję wi-

dowisk sportowych zarówno dla nadawców (kształtowanie ich pozycji rynkowej) jak 

i organizacji sportowych (wpływy z tych umów stanowią znaczącą część ich budżetów), 

a także fakt, iż większość umów zawieranych jest w oparciu o zasadę wyłączności, ry-

nek praw do transmisji widowisk sportowych stanowi przedmiot zainteresowania unij-

nego oraz krajowego prawa konkurencji2. Dotychczasowa praktyka Komisji Europej-

skiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji pozwoliła zidentyfikować liczne 

problemy na tle zgodności praktyki zawierania takich umów z regułami konkurencji. 

Warto wskazać trzy najistotniejsze zagadnienia:

zbiorowe zbywanie praw przez narodowe i ponadnarodowe związki sportowe,1. 

zbiorowe nabywanie praw i wtórna koncentracja nabytych praw w ręku jednego 2. 

nadawcy,

treść oraz sposób wykonywania umów o transmisję widowisk sportowych3. 3.

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będzie pierwsze z wymienionych zagadnień.

1 R. Piechota, Prawa do transmisji widowisk sportowych – zarys problemu, „Sport Wyczynowy” 2006, 
nr 5–6/497–498, s. 56.

2 K. Wojciechowski, Widowisko sportowe w telewizji, Warszawa 2005, s. 300.
3 Tamże, s. 301.
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Jedną z kluczowych kwestii wstępnych dla podjęcia rozważań z zakresu prawa 

konkurencji jest prawidłowe określenie rynku relewantnego. W pojęciu widowiska 

sportowego zawierają się rozgrywki, turnieje czy konkursy w różnych dyscyplinach, 

zarówno letnich jak i zimowych, zespołowych jak i indywidualnych. Transmisje z tak 

różnych wydarzeń nie zawsze mogą stanowić wobec siebie towary substytucyjne. Nie 

ulega wątpliwości, iż prawa do transmisji najpopularniejszych dyscyplin sportu, do 

których należy również i piłka nożna, stanowią osobne rynki właściwe. W precedenso-

wej decyzji w sprawie rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA Komisja Europejska jeszcze wę-

ziej określiła rynek relewantny jako „rynek praw telewizyjnych do transmisji meczów 

piłkarskich rozgrywanych regularnie w każdym roku”4. W obrębie tak rozumianego 

rynku towarami substytucyjnymi względem siebie mogą być prawa do transmisji roz-

grywek europejskich pucharów i lig krajowych, lecz już nie prawa do transmisji finału 

Mistrzostw Europy. Co więcej, w obrębie tak rozumianego rynku należy wyróżnić dwa 

poziomy rynkowe: rynek nabywania praw do materiałów programowych oraz rynek 

ich rozpowszechniania do odbioru przez widzów5.

3. Zbiorowe zbywanie „praw telewizyjnych”

Prawo unijne nie rozstrzyga dylematu, kto jest organizatorem widowiska sportowe-

go, jakim jest mecz piłkarski, a zatem również problemu dysponowania wyłącznością 

korzystania z tego widowiska. Prawa krajowe Państw Członkowskich w różny sposób 

regulują to zagadnienie. W praktyce jednak, na mocy bądź przepisów ustawowych (jak 

np. we Francji6), bądź regulacji wewnętrznych krajowych federacji i związków piłkar-

skich (tak np. w Polsce7), to właśnie związki sportowe są uprawnione do zbiorowego 

4 Decyzja KE z 23.07.2003 r., COMP/C.2-37.398 – Joint selling of the commercial rights of the UEFA Cham-
pions League, Dz. Urz. WE L 291 z 8.11.2003, s. 25 i nast., pkt 59. Dalej jako decyzja KE w sprawie LM 
UEFA.

5 K. Wojciechowski, dz. cyt., s. 302.
6 Art. 17 i 18–1 ustawy sportowej (nr 84–610, z 16.07.1984 r., z późn. zm.), podaję za K. Wojciechow-

skim, dz. cyt., s. 306.
7 Uchwała Zarządu PZPN nr III/24 z 08.06.2001 r., podaję za K. Wojciechowskim, dz. cyt., s. 309.
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zbywania praw do eksploatacji (w tym transmisji) meczów piłkarskich przez siebie 

organizowanych. 

Sytuacja ta może prowadzić do naruszenia unijnego prawa konkurencji, a w szcze-

gólności art. 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nie ulega 

bowiem wątpliwości, iż głównym organizatorem (lub też przynajmniej współorgani-

zatorem) meczu piłkarskiego jest klub – gospodarz, który jednakże nie może samo-

dzielnie dysponować prawami do transmisji organizowanego przez siebie widowiska. 

Zbiorowa sprzedaż praw do transmisji przez związki sportowe prowadzi do wyłączenia 

konkurencji cenowej pomiędzy klubami, co może oddziaływać w sposób niekorzystny 

zarówno na interesy nadawców, jak i odbiorców8. Dysponowanie prawem do transmi-

sji całości rozgrywek ligowych lub pucharowych przez związek czy federację może pro-

wadzić (i w praktyce prowadzi) do zbycia ich na rzecz tylko jednego nadawcy w drodze 

umowy wyłącznej, co utrudnia, a wręcz uniemożliwia wejście na rynek jego konku-

rentom. Monopolizacja praw w ręku jednego nadawcy może być z kolei niekorzystna 

z punktu widzenia odbiorców, którzy są zainteresowani przede wszystkim transmisją 

meczów piłkarskich na żywo. Jeden nadawca nie będzie w stanie pokazać wszystkich 

meczów danej kolejki na żywo. W efekcie, wiele nabytych przez niego praw pozostanie 

niejako „zablokowanych” i niewykorzystanych. 

4. Czy związek piłkarski może naruszać prawo konkurencji?

Jak wskazano powyżej, zbiorowa sprzedaż praw do transmisji meczów przez związki 

lub federacje w imieniu klubów może stanowić naruszenie prawa konkurencji. Jednakże, 

konkluzja ta wymaga weryfikacji w jej aspekcie podmiotowym. Należy zastanowić się 

bowiem, czy związek piłkarski jest adresatem zakazu porozumień antykonkurencyjnych 

z art. 101 ust. 1 TFUE. Początkowo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stał na 

stanowisku, iż „czysto sportowy cel” działalności może uzasadniać wyłączenie tej działal-

8 K. Wojciechowski, dz. cyt., s. 302.
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ności spod zastosowania reguł konkurencji9. W ostatnich kilku latach ETS wydał kilka 

wyroków, które zdają się wskazywać na tendencję do zmiany linii orzeczniczej i odejście 

od koncepcji tzw. wyjątku sportowego.

W wyroku w sprawie T-193/02 Piau Sąd Pierwszej Instancji przesądził o możliwości 

zastosowania zarówno zakazu porozumień naruszających konkurencję (art. 101 TFUE), 

jak również i zakazu nadużywania pozycji dominującej (art. 102 TFUE) wobec między-

narodowej federacji związków sportowych, a konkretnie FIFA. Ze względu na tematykę 

niniejszego artykułu warto poświęcić chwilę uwagi temu wyrokowi. Ograniczę się je-

dynie do omówienia kluczowych elementów rozstrzygnięcia Sądu wraz z niezbędnym 

nakreśleniem stanu faktycznego. 

Przedmiotem sporu w rozpatrywanej przez Sąd sprawie był przyjęty przez FIFA regu-

lamin wykonywania zawodu przez agentów zawodników. Wobec licznych skarg Komisja 

Europejska zdecydowała się wszcząć postępowanie przeciwko FIFA na podstawie rozpo-

rządzenia Rady 17/6210. Uwzględniając uwagi Komisji, FIFA zmieniła kwestionowane 

postanowienia regulaminu, co spowodowało zakończenie postępowania przez Komisję. 

Sprawa trafiła do Sądu wskutek skargi podmiotu indywidualnego, pana Laurenta Piau, 

na decyzję Komisji oddalającą jego skargę przeciwko FIFA11.

Sąd Pierwszej Instancji podzielił zdanie Komisji, iż FIFA może być adresatem 

zakazu porozumień ograniczających konkurencję, gdyż w świetle art. 101 TFUE 

posiada ona status związku przedsiębiorstw12. FIFA jest zrzeszeniem narodowych 

federacji piłkarskich, które z kolei zrzeszają kluby piłkarskie. W ocenie Sądu klu-

by, zarówno profesjonalne jak i amatorskie, są przedsiębiorcami, gdyż prowadzą  

9 A. Jurkowska-Gomułka, Najważniejsze doktryny orzecznicze sądów Unii Europejskiej w sprawach kon-
kurencji po 1 maja 2004 r. [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych 
w sprawach konkurencji w latach 2004–2009, Warszawa 2010, s. 13.

10 Rozporządzenie Rady 17/62 Pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie art. 85 i 86 Traktatu, 
Dz. Urz. EWG nr 13z 1962 r., s. 204 i nast.

11 Odnośnie dokładniejszego opisu stanu faktycznego por. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 26 stycz-
nia 2005 r. w sprawie T-193/02 Piau vs. Komisji, Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 2005, 
s. II-00209, pkt 1–22 wyroku. Wyrok jest dostępny w języku polskim na stronie curia.europa.eu., do-
stęp: 11.03.2011.

12 T-193/02 Piau, pkt 72 wyroku.
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działalność gospodarczą związaną z uprawianiem piłki nożnej13. Co również istotne, 

Sąd stwierdził, iż także narodowe federacje posiadają nie tylko status związku przed-

siębiorstw, lecz same są również przedsiębiorcami. O tym, że krajowe związki pro-

wadzą działalność gospodarczą, świadczą odpowiednie zapisy statutów FIFA, któ-

re przewidują m.in. obowiązek odprowadzania określonego procentu przychodów 

brutto z tytułu organizacji meczu międzynarodowego na rzecz FIFA, jak również 

zawierają postanowienia, iż związki krajowe są (wespół z FIFA) współwłaścicielami 

praw do eksploatacji tych meczów14.

5. Jak uniknąć naruszeń reguł konkurencji, czyli prawa do transmisji 

 Ligi Mistrzów według Komisji Europejskiej

22 lipca 2003 r. Komisja Europejska w drodze decyzji przyznała UEFA wyłączenie 

indywidualne zatwierdzające system zbiorowego zbywania „praw komercyjnych”15 do 

rozgrywek Ligi Mistrzów. 

W 1999 roku UEFA zgłosiła Komisji wniosek o przyznanie wyłączenia indywidual-

nego na podstawie art. 81 ust. 3 TWE (obecnie 101 ust. 3 TFUE). Wyłączenie to miało 

dotyczyć regulaminów zawierających zasady zawierania z nadawcami umów o wyłączne 

prawa do eksploatacji rozgrywek fazy grupowej oraz pucharowej Ligi Mistrzów. 

Zagadnienie konkurencji na rynku praw do transmisji meczów piłkarskich było 

w tym czasie przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisji16. Zapewnienie efek-

tywnej konkurencji na tym rynku miało bowiem, w opinii Komisji, prowadzić do zwięk-

szenia konkurencji pomiędzy nadawcami medialnymi w ogóle, jak również do zapew-

nienia odbiorcom dostępu do usług telewizyjnych o wyższej jakości, innowacyjności, 

szerszej ofercie oraz za racjonalną cenę17.

13 T-193/02 Piau, pkt 69 i 70 wyroku.
14 Por. T-193/02 Piau, pkt 71 wyroku i przywołane tam orzecznictwo. 
15 Ang. commercial rights (za angielskim tekstem autentycznym).
16 Por. R. Piechota, dz. cyt., s. 56–57 i cyt. tam literatura oraz dokumenty Komisji.
17 T. Toft, Football: joint selling of media rights, “Competition Policy Newsletter” 2003, nr 3, p. 47–48, 
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Komisja orzekła, iż zgłoszone regulacje naruszają zakaz porozumień ogranicza-

jących konkurencję i nie spełniają przesłanek do przyznania wyłączenia indywidu-

alnego18. Zdaniem Komisji, łączna sprzedaż praw przez UEFA w imieniu klubów 

biorących udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów prowadziła do ograniczenia konku-

rencji, gdyż wykluczała indywidualne dysponowanie tymi prawami przez kluby19. 

W rezultacie, prowadziło to również do ograniczenia dostępu do rynku potencjalnym 

nadawcom, gdyż jedyny dysponent praw – UEFA – prowadziła politykę polegającą 

na sprzedaży praw do transmisji tylko jednemu nadawcy (bez względu na to, czy 

nadawca zamierzał nadać transmisję w kanale otwartym czy też płatnym kodowa-

nym) w każdym z Państw Członkowskich20. Efekt w postaci blokady wejścia na rynek 

spotęgowany był przez fakt, iż umowy te były zawierane na stosunkowo długi okres 

czasu, tj. na cztery sezony21. Komisja zwróciła również uwagę na problem tzw. „blo-

kowania praw”. Zjawisko to wynikało ze specyfiki rynku praw do transmisji meczów 

piłkarskich ukształtowanych w oparciu o umowy na wyłączność. Każdy mecz jest 

widowiskiem „efemerycznym” w takim znaczeniu, że jest niepowtarzalny. Odbiorcy, 

czyli kibice piłkarscy, są w przeważającej mierze zainteresowani jedynie relacją na 

żywo. Wszystkie mecze danej kolejki rozpoczynają się o tej samej porze. Nadawca, 

który nabył prawa do transmisji wszystkich meczów, nie był w stanie pokazać ich 

wszystkich na żywo. Także żaden inny podmiot nie mógł tego uczynić, co prowadziło 

do blokady i braku wykorzystania tych praw22.

W odpowiedzi na te zarzuty, UEFA podjęła dialog z Komisją w celu dostosowania 

kwestionowanych regulacji. Efektem tej współpracy były nowe zasady zbywania praw 

do transmisji meczów zgłoszone przez UEFA w 2002 roku. Zostały one zaakcepto-

wane przez Komisję, która podjęła decyzję o przyznaniu wyłączenia. Warto poddać 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2003_3_47.pdf, dostęp: 11.03.2011 r.
18 Decyzja KE w sprawie LM UEFA, pkt 18.
19 Tamże, pkt 19.
20 R. Piechota, dz. cyt., s. 58
21 Tamże, s. 58.
22 T. Toft, dz. cyt., p. 47.



Maciej Toroń

156

bliższej analizie zaproponowane rozwiązania, gdyż stały się one wzorcem dla później-

szych decyzji Komisji. 

Nie sposób omówić w tym miejscu wszystkich szczegółowych reguł. Z konieczności 

należy zasygnalizować tylko te najważniejsze. Po pierwsze, UEFA skróciła czas zawiera-

nych umów do trzech sezonów23. Ponadto, zobowiązała się zbywać te prawa w drodze 

otwartego i niedyskryminującego przetargu, do którego może przystąpić każdy nadaw-

ca, po uprzednim zapoznaniu się z warunkami sprzedaży opublikowanymi przez UEFA 

z odpowiednim wyprzedzeniem24.

Jedną z najistotniejszych zmian, mających na celu zarówno zwiększenie liczby 

nadawców dysponujących prawami do transmisji, jak i zmniejszenie liczby „bloko-

wanych” meczów, był podział poszczególnych praw na kilka mniejszych pakietów. 

Nowe zasady sprzedaży przewidywały m. in. dwa pakiety („złoty” i „srebrny”25) praw 

do transmisji dwóch wybranych przez nadawcę meczów każdej kolejki na żywo – je-

den pakiet dla telewizji otwartej i jeden dla płatnej kodowanej. W rezultacie, licz-

ba nadawców telewizyjnych dysponujących prawami do relacji na żywo wzrosła do 

dwóch w każdym Państwie Członkowskim26. Trzeci pakiet, tzw. pakiet „brązowy”27, 

obejmujący prawo do transmisji pozostałych meczów, również miał być przez pe-

wien okres czasu przedmiotem wyłącznej dyspozycji UEFA. Jeżeli jednak UEFA nie 

zbyła go najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia losowania grup Ligi Mistrzów, to tra-

ciła wyłączność. Od tego momentu, kluby (jako organizatorzy widowiska i współdy-

sponenci praw do niego) mogły zbywać prawa do transmisji meczów rozgrywanych 

u siebie w konkurencji z Europejską Federacją28. UEFA chciała ograniczyć możliwość 

zbywania tych praw przez kluby jedynie na rzecz nadawcy, który by je transmitował 

w paśmie kodowanym, jednakże Komisja nie znalazła uzasadnienia dla tak restryk-

tywnego ograniczenia. W efekcie dalszych negocjacji pomiędzy UEFA i Komisją rze-

23 Decyzja KE w sprawie LM UEFA, pkt 25.
24 Tamże, pkt 27.
25 Za R. Piechotą, dz. cyt., s. 58.
26 T. Toft, dz. cyt., p. 47.
27 R. Piechota, dz. cyt., s. 58.
28 Decyzja KE w sprawie LM UEFA, pkt 34.
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czone postanowienia zostały zmodyfikowane. Kluby uzyskały możliwość zbycia tych 

praw na rzecz nadawcy dysponującego pasmem otwartym w sytuacji, w której nie 

otrzymają rozsądnej (ang. reasonable) oferty ze strony nadawcy dysponującego pro-

gramem kodowanym29. Ostatni pakiet telewizyjny, zawierający prawa do transmisji 

skrótów wszystkich meczów, również miał być przedmiotem wyłącznej dyspozycji 

UEFA. Natomiast pozostałe pakiety, związane z udostępnianiem relacji z meczów 

w innych środkach masowego przekazu (które w opinii Komisji stanowią odrębne 

rynki paralelne): radiu, internecie, mobilnej telefonii czy na dyskach optycznych, 

mogły być zbywane zarówno przez UEFA (w zakresie Ligi Mistrzów jako całości) jak 

i przez kluby (tylko w zakresie meczów, których były uczestnikami).

Komisja zdecydowała się przyznać wyłączenie indywidualne, gdyż dostrzegła ko-

rzyści płynące z łącznej sprzedaży praw przez UEFA. Poprzez wielokrotne używanie 

m. in. tego samego logo (wszędzie rozpoznawalna piłka z gwiazdek) oraz motywu 

muzycznego (hymnu Ligi Mistrzów) na każdym stadionie, w trakcie rozgrywania 

każdego ze 125 meczów Ligi Mistrzów w sezonie UEFA stworzyła i wypromowała 

Ligę Mistrzów jako całość, pewien produkt. Produkt ten posiada określoną wartość 

jako całość, a wartość ta znacznie przekracza wartość poszczególnych meczów. Stwo-

rzenie marki Ligi Mistrzów jest zasługą przede wszystkim UEFA, a nie tylko klubów 

uczestniczących w rozgrywkach. Ustanowienie jednego punktu sprzedaży praw do 

transmisji całości Ligi Mistrzów jest korzystne dla nadawców, którzy nie dość, że nie 

muszą nabywać praw od poszczególnych klubów, to jeszcze otrzymują produkt, który 

dzięki uzyskanej renomie jest atrakcyjniejszy dla potencjalnego odbiorcy30. Zbiorowe 

zbywanie praw przez UEFA i repartycja zysków pomiędzy wszystkie kluby w opar-

ciu o pewną solidarność pomiędzy nimi jest korzystna również z punktu widzenia 

samych klubów, gdyż zmniejsza dysproporcje finansowe pomiędzy nimi, pozwala im 

zaoszczędzić na kosztach marketingu indywidualnego, a także ma wpływ na poziom 

rywalizacji sportowej, a co za tym idzie – także na atrakcyjność rozgrywek31. Należy 

29 T. Toft, dz. cyt., p. 49.
30 Decyzja KE w sprawie LM UEFA, pkt 154–157.
31 T. Toft, dz. cyt., p. 51.
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również zauważyć, iż przed rozpoczęciem rozgrywek niemożliwe jest przewidzenie, 

które kluby osiągną poszczególne etapy rozgrywek. Argument ten również przemawia 

na rzecz łącznej sprzedaży praw. W ocenie Komisji, także konsumenci odnoszą ko-

rzyść z takiego ukształtowania zasad sprzedaży praw do transmisji, gdyż nadawcy 

mogą nabywać pakiety praw do całości Ligi Mistrzów za niższą cenę, co ma bezpo-

średnie przełożenie na cenę, którą konsument musi zapłacić za dostęp do programu 

telewizyjnego pokazującego rozgrywki, a także pozwala nadawcy na zwiększenie na-

kładów na rozwój technologii, co skutkuje podwyższeniem jakości oferowanego pro-

duktu32. Konsumenci korzystają również z podziału praw na mniejsze pakiety, gdyż 

mają wybór pomiędzy różnymi meczami oraz formami transmisji33.

Praktyka pokazała, iż decyzja Komisji o przyznaniu wyłączenia indywidualnego 

na zbiorowe zbywanie praw do transmisji Ligi Mistrzów dla UEFA była jak najbar-

dziej słuszna. Komisja osiągnęła bowiem cel w postaci przestrzegania reguł konku-

rencji na rynku praw do transmisji meczów piłkarskich. W trakcie postępowania 

przed Komisją, a więc w sezonach od 1999/2000 do 2002/2003, gdy obowiązywały 

jeszcze poprzednie regulacje UEFA, licencję na transmisje Ligi Mistrzów uzyskało 

14 nadawców w obrębie Unii Europejskiej (liczącej podówczas 15 członków). Do-

datkowo, udzielono jeszcze 10 sublicencji34. W praktyce jednak, wciąż niewielka 

ilość meczów była transmitowana na żywo, zdecydowana zaś większość prawa była 

„zablokowana”. Sytuacja ta uległa zmianie w sezonach od 2003/2004 do 2005/2006, 

a więc w okresie obowiązywania nowych reguł sprzedaży. Interwencja Komisji spra-

wiła, że nie tylko wzrosła liczba nadawców dysponujących prawami do transmisji, 

lecz również całkowitej eliminacji uległo zjawisko „blokowania” praw35. Nic więc 

dziwnego, iż rozwiązania przyjęte w decyzji w sprawie Ligi Mistrzów stały się pew-

nym wzorcem, z którego Komisja korzystała w kolejnych sprawach dotyczących 

zbiorowego zbywania praw do transmisji meczów piłkarskich.

32 Decyzja KE w sprawie LM UEFA, pkt 171.
33 T. Toft, dz. cyt., p. 51.
34 Tamże, p. 47.
35 Tamże, p. 47.
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6. Decyzja w sprawie Bundesligi – zmienione ramy prawne, lecz te 

 same zasady

Przywołana już wcześniej definicja rynku właściwego wypracowana przez Komi-

sję w decyzji w sprawie Ligi Mistrzów obejmuje swym zakresem nie tylko rozgrywki 

pucharowe lecz także krajowe rozgrywki ligowe. W późniejszych latach Komisja Eu-

ropejska, choć na gruncie nieco zmienionego stanu prawnego, jeszcze kilkukrotnie 

zajmowała tym zagadnieniem. Reforma stosowania unijnych reguł konkurencji, doko-

nana mocą rozporządzenia Rady 1/200336, pozbawiła Komisję możliwości przyznawa-

nia w drodze decyzji wyłączeń indywidualnych. Rozporządzenie wyposażyło jednocze-

śnie Komisję w inne instrumenty prawne. Szczególnie przydatny w dziedzinie łącznej 

sprzedaży praw do transmisji meczów okazał się art. 9 ust. 1 rozporządzenia, który 

przyznaje Komisji kompetencję do wydania decyzji, które nadają moc wiążącą zobo-

wiązaniom podjętym przez przedsiębiorców lub ich związki w celu usunięcia naruszeń 

prawa konkurencji wykrytych przez Komisję we wstępnej fazie postępowania. Właśnie 

art. 9 stał się podstawą dwóch kolejnych decyzji Komisji dotyczących zbiorowego zby-

wania praw do transmisji rozgrywek ligowych. 

Pierwsza z nich dotyczyła praw do transmisji niemieckiej Bundesligi37. Była 

to pierwsza decyzja Komisji wydana na podstawie art. 9 rozporządzenia 1/200338. 

Przedmiotem postępowania była łączna sprzedaż praw medialnych do Bundesligi i 2. 

Bundesligi – pierwszej i drugiej klasy rozgrywkowej męskich rozgrywek piłki nożnej 

w Niemczech. Podmiotem mającym wyłączność na dysponowanie tymi prawami było 

Liga-Fuβballverband e.V (stowarzyszenie ligowe zrzeszające kluby oraz spółki pierw-

szo- i drugoligowe), które zarazem było jedynym udziałowcem spółki powołanej 

36 Rozporządzenie Rady (WE) 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł kon-
kurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz. Urz. WE L 1 z 04.01.2003 r., str. 1 i nast. 

37 Decyzja KE 2005/396/WE z 19 stycznia 2005 r., Dz. Urz. UE L 134 z 27.05.2005, s. 46, dalej jako decyzja 
Komisji w sprawie Bundesligi. 

38 W. Balcerowicz, I wilk syty, i owca cała? Wiążące zobowiązania przedsiębiorców i decyzje Komisji Euro-
pejskiej na podstawie art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 [w:] B. Kurcz (red.), Prawo i ekonomia 
konkurencji. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, s. 92.
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w celu organizowania oraz zarządzania rozgrywkami39. Wyłączność dysponowania 

prawami medialnymi obejmowała następujące pola eksploatacji: transmisję na żywo, 

retransmisję oraz pokazywanie skrótów meczów w telewizji otwartej, płatnej a także 

w usłudze pay-per-view, obejmującej zarówno emisję sygnału naziemnego, satelitarne-

go jak i w telewizji kablowej, a ponadto również w innych środki masowego przeka-

zu – radio, internecie czy mobilnej telewizji40.

We wstępnej fazie postępowania Komisja Europejska stwierdziła, iż tak ukształto-

wane zasady sprzedaży praw medialnych do rozgrywek ligowych w Niemczech naru-

szają artykuł 81 ust. 1 TWE (obecnie art. 101 ust. 1 TFUE). Podobnie jak w sprawie 

rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA (do której to zresztą decyzji Komisja odwoływała się 

kilkukrotnie), Komisja stwierdziła, iż Liga-Fuβballverband e.V, będący jednocześnie 

związkiem przedsiębiorstw (klubów i spółek piłkarskich) oraz przedsiębiorcą41, ograni-

cza, a wręcz wyklucza konkurencję, a w szczególności konkurencję cenową, pomiędzy 

klubami w zakresie dysponowania prawami medialnymi42. W ocenie Komisji argu-

menty przedstawione przez związek nie spełniają przesłanek z art. 81 ust. 3 TWE 

usprawiedliwiających naruszenie.

W oparciu o art. 9 rozporządzenia 1/2003 Liga-Fuβballverband e.V przedstawił 

listę zobowiązań, które zamierzał podjąć w celu usunięcia wskazanych przez Komisję 

naruszeń. Jak już wspomniano powyżej, Komisja nadała im moc wiążącą. Rozwiąza-

nia przyjęte przez związek w większości przypominały zasady UEFA dotyczące eksplo-

atacji praw medialnych do Ligi Mistrzów. Przede wszystkim prawa medialne zostały 

podzielone na kilka mniejszych pakietów, które miały być zbywane w drodze transpa-

rentnej i niedyskryminującej procedury przetargowej43. Ponadto, związek zobowiązał 

się, iż zarówno umowy licencyjne jak i sublicencyjne nie będą zawierane na okres 

czasu dłuższy niż trzy sezony. Przewidziano pakiety zawierające prawa do transmisji 

meczów na żywo zarówno dla nadawców powszechnie dostępnych jak i dysponujących 

39 Decyzja Komisji w sprawie Bundesligi, pkt 2–4.
40 Tamże, pkt 6.
41 Por. omówione wcześniej orzeczenie Sądu w sprawie T-193/02 Piau.
42 Decyzja Komisji w sprawie Bundesligi, pkt 22.
43 Tamże, pkt 27.
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płatnym programem. Przełamaniem wyłączności związku na dysponowanie prawami 

medialnymi było rozwiązanie umożliwiające sprzedaż przez kluby praw do retransmisji 

w całości meczów rozgrywanych u siebie na rzecz nadawcy bezpłatnego po upływie 24 

godzin od zakończenia meczu.

Jednakże, zobowiązania Liga-Fuβballverband e.V nie miały jedynie charakteru od-

twórczego. Wynika to z dynamiki rozwoju rynku medialnego, który w ciągu zaledwie 

półtora roku dzielącego obie decyzje Komisji uległ znaczącym przemianom. W de-

cyzji w sprawie Bundesligi znalazło się kilka rozwiązań, których próżno by szukać 

wśród zasad dystrybucji praw medialnych do Ligi Mistrzów. Wymienię tylko kilka 

spośród nich, które moim zdaniem zasługują na uwagę. Po pierwsze, rozwiązaniem, 

które zdecydowanie służyło zwiększeniu dostępności produktu w postaci transmisji 

meczów Bundesligi oraz 2. Bundesligi zarówno dla nadawców jak i odbiorców, była 

możliwość zbywania niektórych pakietów (oczywiście nie tych najważniejszych, które 

zawierały prawa do transmisji meczów każdej kolejki na żywo) na rzecz więcej niż 

jednego nabywcy. Tym samym utraciły one charakter wyłącznych. Kolejnym intere-

sującym rozwiązaniem był pakiet 6. – który począwszy od 1 lipca 2006 uprawniał 

do transmisji meczów na żywo lub „prawie” na żywo (tłumaczenie moje, w oryginale 

niemieckim jest „live und/oder zeitnah”) w internecie. Ponadto, po upływie 90 minut 

od zakończenia meczu, każdy klub mógł umieścić w internecie 30-minutowy skrót ze 

swojego spotkania rozgrywanego zarówno u siebie jak i na wyjeździe. Począwszy od 

1 lipca 2006 roku kluby mogły zamieszczać pełną relację z meczu na swojej stronie 

internetowej lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

7. Decyzja w sprawie Premier Leauge – potwierdzenie 

 wypracowanych reguł

Nieco ponad rok po wydaniu decyzji w sprawie Bundesligi Komisja Europejska wy-

dała kolejną decyzję w sprawie łącznej sprzedaży praw do transmisji piłkarskich rozgry-

wek ligowych. Tym razem przedmiotem zainteresowania Komisji były zasady dystrybu-

cji praw medialnych do meczów angielskiej Premier League. Podmiotem uprawnionym 
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do dysponowania tymi prawami w imieniu klubów była Football Association Premier 

League Limited (dalej jako FAPL) – spółka, której udziałowcami są kluby regularnie 

uczestniczące w rozgrywkach Premier League.

Decyzja Komisji44, wydana również na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia 

1/2003, stanowi potwierdzenie reguł wypracowanych przez Komisję w decyzjach 

dotyczących Ligi Mistrzów oraz Bundesligi. Po pierwsze, Komisja odwołała się do 

definicji rynku relewantnego wypracowanej w pierwszej z wymienionych decyzji45. 

Kolejne podobieństwo można dostrzec w sposobie sformułowania zarzutów narusze-

nia reguł konkurencji przez FAPL. Na etapie wstępnego rozpoznania sprawy Komi-

sja doszła bowiem do wniosku, iż sytuacja, w której jeden podmiot – w tym kon-

kretnym przypadku spółka, której udziałowcami są kluby uczestniczące w rozgryw-

kach – posiada wyłączne uprawnienia do dystrybucji praw medialnych, prowadzi do 

ograniczenia oraz stwarza bariery dostępu do rynku praw medialnych dla nadawców, 

a także pozbawia kluby możliwości podejmowania samodzielnych decyzji rynko-

wych, co jest niezgodne z zakazem porozumień ograniczających konkurencję z art. 

101 ust. 1 TFUE46. Szczególnie podkreślony został niekorzystny wpływ na handel 

pomiędzy Państwami Członkowskimi, który objawiał się poprzez wzmacnianie po-

działów rynku wewnętrznego na rynki narodowe i stwarzanie barier dostępu do ryn-

ku nadawcom mającym siedzibę w innych niż Zjednoczone Królestwo Państwach 

Członkowskich47.

W rezultacie podjętych negocjacji, a także wysłuchania głosów zainteresowanych 

podmiotów trzecich, FAPL przedstawiła listę zobowiązań, które miały doprowadzić do 

usunięcia dostrzeżonych przez Komisję naruszeń prawa konkurencji. Zobowiązania te 

zostały zaakceptowane przez Komisję, która nadała im moc wiążącą w drodze decyzji. 

Rozwiązania te były bardzo podobne do zasad ukształtowanych w przypadku sprzedaży 

praw do transmisji Ligi Mistrzów oraz Bundesligi, co uprawnia do sformułowania tezy 

44 Decyzja KE 2008/C 7/10 z 22 marca 2006 r., Dz. Urz. UE C 7/10 z 12.01.2008 r., dalej jako Decyzja Komi-
sji w sprawie Premier League.

45 Tamże, pkt 22.
46 Tamże, pkt 25.
47 Tamże, pkt 31.
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o pewnej stałości i ciągłości praktyki decyzyjnej Komisji w dziedzinie praw do transmisji 

meczów piłkarskich. 

Prawa do transmisji meczów na żywo w telewizji zostały podzielone na sześć 

mniejszych pakietów, przy czym położono nacisk na brak możliwości nabycia 

wszystkich pakietów przez jednego nadawcę, działającego zarówno w pojedynkę jak 

i w porozumieniu z innymi48. Podobne rozwiązania przewidziane zostały w sto-

sunku do siedmiu pakietów obejmujących prawa do transmisji meczów w radiu. 

Podjęto również działania mające na celu zapobieżenie zjawisku „blokowania” i nie-

wykorzystywania praw. W obrębie każdego z pakietów przewidziano grupę tzw. 

core rights, które muszą być wykorzystane przez nadawcę pod rygorem rozwiązania 

umowy. Podobnie jak w sprawie Ligi Mistrzów, w sytuacji, gdy FAPL nie udało 

się znaleźć nabywcy dla któregoś z pakietów obejmujących prawa do transmisji 

audiowizualnej w telewizji, to prawa te mogły być eksploatowane przez poszcze-

gólne kluby w zakresie meczów rozgrywanych u siebie49. Nowością zasługującą na 

podkreślenie była możliwość eksploatacji wszystkich meczów rozgrywanych przez 

dany klub (a więc także i wyjazdowych) po upłynięciu odpowiedniego okresu cza-

su od zakończenia danej kolejki rozgrywek. Możliwość ta obejmowała następujące 

pola eksploatacji: retransmisję na telewizyjnym kanale klubowym lub regionalnym 

telewizyjnym kanale klubowym (kanał uruchomiony przez nie więcej niż 3 kluby 

położone w bliskim sąsiedztwie geograficznym), umieszczenie relacji z meczu na 

oficjalnej stronie internetowej klubu a także krótkich migawek z najważniejszymi 

wydarzeniami danego meczu jako elementów oferty klubu w mobilnej telewizji. 

Przewidziano również możliwość udzielania przez kluby sublicencji na ww. formy 

eksploatacji praw medialnych50.

48 Tamże, pkt 36.
49 Por. pkt 9.1 oraz 9.4 zobowiązań podjętych przez FAPL. Treść tych zobowiązań (w wersji niema-

jącej charakteru poufnego) jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_do-
cs/38173/38173_132_7.pdf, dostęp: 13.03.2011 r.

50 Tamże, pkt 10.1 oraz 10.2.
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Podobnie jak w omówionych wcześniej sprawach dotyczących sprzedaży praw do 

transmisji Ligi Mistrzów UEFA oraz Bundesligi, FAPL musiała zobowiązać się do tego, 

iż wszystkie pakiety praw do transmisji, obejmujące zarówno prawa do transmisji tele-

wizyjnej jak i w obrębie nowych środków masowego przekazu, będą zbywane w drodze 

otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury51. 

8. Podsumowanie

W oparciu o wskazane w niniejszym opracowaniu trzy sprawy: Ligi Mistrzów UEFA, 

Bundesligi oraz Premier League można pokusić się o wskazanie warunków, które muszą 

być spełnione, aby Komisja Europejska uznała system zbiorowego zbywania praw ko-

mercyjnych do meczów piłkarskich za zgodny z unijnym prawem konkurencji. Do tych 

warunków należą w szczególności:

zapewnienie, iż sprzedaż tych praw będzie odbywać się w otwartej i niedyskry- ▷

minacyjnej procedurze przetargowej, do której będzie mógł przystąpić każdy 

nadawca;

podział zbywanych praw na kilka mniejszych pakietów w celu uniemożliwienia  ▷

ich koncentracji w ręku jednego nabywcy, a także zapobieżeniu zjawisku „blo-

kowania praw”;

umożliwienie eksploatacji części praw przez same kluby piłkarskie; ▷

ograniczenie czasu, na jaki umowy są zawierane ▷ 52.

Rozwiązania te wciąż pozostają aktualne (w przypadku Premier League moc wią-

żąca zobowiązań podjętych przez FAPL, a zatwierdzonych przez Komisję, wygasa 

z dniem 30 czerwca 2013 roku). Jednakże, zasadnym wydaje się sformułowanie postu-

latu dokonania pewnej ich rewizji. Dynamiczny rozwój nowych technologii transmisji, 

takich jak HD czy 3D, a także innych środków przekazu, przede wszystkim telewizji 

51 W. Balcerowicz, dz. cyt., s. 95.
52 Por. K. Wojciechowski, dz. cyt., s. 308 i 309.



Sprzedaż praw do transmisji meczów piłkarskich a unijne reguły konkurencji

165

internetowej oraz mobilnej, czy też popularyzacja usług pay-per-view – wszystkie te 

czynniki sprawiają, iż koniecznym wydaje się przede wszystkim szersze udostępnienie 

transmisji na żywo za pomocą nowych środków masowego przekazu, gdyż póki co 

transmisje te pozostają domeną tradycyjnej telewizji oraz (w pewnym stopniu) na-

ziemnej telewizji cyfrowej. Niewykluczone, iż gdy następna sprawa tego typu trafi do 

Komisji Europejskiej, to doczekamy się kolejnej decyzji na miarę tej w sprawie Ligi 

Mistrzów UEFA, której wpływ na rozwój rynku praw do transmisji meczów piłkar-

skich był nie do przecenienia.
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Joanna Uchańska

Rola znaków towarowych w prowadzeniu 
działalności sportowej

1. Wstęp

Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (dalej: 

u. o sp.)1 sport został określony jako „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez 

uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawie-

nie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie 

wyników sportowych na wszelkich poziomach”. Z kolei Komisja Europejska (dalej: 

Komisja) w Białej Księdze z 11.7.2007 r. na temat sportu2 klasyfikuje sport jako „zja-

wisko społeczne i gospodarcze”, a poprzez odwołanie się do słów Pierre de Coubertin3 

przypomina o znaczeniu sportu dla dziedzictwa człowieka. Działalność sportowa jest 

prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego (zob. art. 3 ust. 1 u. o sp.). 

W ust. 7 art. 4 u. o sp. mowa jest o takich klubach sportowych, które w swej dzia-

łalności statutowej nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. A contrario, 

1 Dz. U. 2010 r. Nr 1127, poz. 857 z późn. zm.
2 COM(2007) 391 wersja ostateczna.
3 „Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi”. Tak Pierre de Couber-

tin – francuski baron, historyk i pedagog, uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego oraz 
założyciel i prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOL).
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a zwłaszcza w obliczu zaistniałej praktyki, klub sportowy może prowadzić działalność 

gospodarczą4. Nie sposób nie zauważyć, iż kluczowym czynnikiem rządzącym kibi-

cem5 będą emocje, czyli sfera przeżyć psychicznych. Z jednej strony kibic jest tak silnie 

emocjonalnie związany z klubem, iż jego pozytywne emocje skierowane w kierunku 

klubu (utożsamianego z drużyną składająca się ze sportowców) stosunkowo łatwo bę-

dzie przekuć na sukces gospodarczy z uwagi na zainteresowanie oraz lojalność wobec 

klubu6. Nie jest to jednak przesądzone, ponieważ kibice nie stanowią jednak jedno-

litej grupy, zróżnicowanej wewnętrznie pod względem demograficznym (wieku, płci, 

miejsca zamieszkania, zawodu, wykształcenia) oraz zachowania (światopoglądu, religii, 

sposobu spędzania wolnego czasu)7.

Kibic będący nabywcą produktu (np. gadżetów) lub usług (np. udziału w imprezie 

sportowej) świadczonych przez klub jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.8 W tym 

miejscu należy wrócić do aspektu społecznego sportu podkreślonego przez Komisję w Bia-

łej Księdze na temat sportu. Otóż konsument (będący równocześnie kibicem) będzie 

4 Działalność gospodarcza w branży sportowej może być zatem prowadzona w formie przedsiębiorstwa, 
a klub sportowy będzie prowadzić częstokroć działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza po-
winna być prowadzona w celach zarobkowych, we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły 
(Por. A. Doliwa [w:] T. Mróz, M. Stec (red.) Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2009. Zob. także 
art. 431 ustawy z dnia 25 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; 
dalej: k.c. oraz art. 2 u. s. gosp. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, 
t. jedn. – Dz. U. 2010 r. Nr 2020, poz. 1447 z późn. zm.; dalej: u. o swob.). Natomiast w ujęciu przed-
miotowym zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej jest przedsiębiorstwo (art. 551 zd. 1 k.c.).

5 Kibic fan, to osoba która bardzo lubi określony sport lub wydarzenie artystyczne, lub podziwia sław-
ną osobę Tak [w:] D. Summers (red.) Dictionary of Contemporary English, Longman dictionaries, Har-
low, 1995. 

6 Por. A. Zdrojewska, Kibic, znaczy klub, czyli jak chronić sportowe znaki towarowe, http://dms2011.pl/
index.php?c=articles&id=9, dostęp: 4.02.2011.

7 Ł. Tusiński, Działania marketingowe klubu piłkarskiego a segmenty konsumentów sportu (cz.1) [w:] 
http://www.marketingsportowy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=370&Itemi-
d=65, dostęp: 4.02.2011.

8 Zgodnie z art. 221 k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie-
związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zaspakajanie potrzeb kon-
sumenta stanowi element składowy zdefiniowanego w piśmiennictwie pojęcia konkurencji, jako 

„proces rywalizacji niepowiązanych przedsiębiorców służący osiągnięciu podobnych celów gospo-
darczych ze sprzedaży towarów i usług, prowadzący do wzrostu produkcji lub sprzedaży, obniżenia 
cen, postępu technicznego oraz zaspokojenia potrzeb konsumenta”. Tak G. Materna, Pojęcie przed-
siębiorcy w polskim i europejskim prawie konkurencji, Oficyna 2009, s. 5. 
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głównym obiektem zainteresowania prowadzonej działalności gospodarczej przez klub 

sportowy, lecz zaspakajanie jego potrzeb będzie związane z wieloma różnorakimi czynni-

kami. Jednakże z uwagi na przyjętą powyżej segmentację kibiców można wysnuć dwa klu-

czowe wnioski. Po pierwsze nie tylko sam klub będzie na zawsze przyciągać szczególnego 

konsumenta – kibica. Po drugie kibic może nie być jednak tylko konsumentem. Może 

on bowiem z uwagi na popieranie swojego klubu i łączącą go z nim więź emocjonalną 

wspierać go finansowo, np. poprzez zakup produktów bezpośrednio związanych ze „swoją 

drużyną”9. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nastawionej na zysk przedsiębiorca 

będzie podejmować odpowiednie zabiegi marketingowe przy wykorzystaniu infrastruktury 

swojego przedsiębiorstwa, by spodziewany zysk osiągnąć. Przedsiębiorca prowadzący dzia-

łalność sportową może wykorzystać siłę jaką będą mu dawać niematerialne elementy jego 

przedsiębiorstwa, którymi w szczególności będą znaki towarowe10. Nadto kluby lub związ-

ki sportowe11, które nie prowadzą działalności sportowej, są uprawnione do wykorzystania 

korzyści płynących z wykorzystania siły znaku towarowego. Będą raczej korzystać z war-

tości identyfikacyjnej jaką daje znak, jednoczącej kibiców wokół łatwego do zapamiętania 

symbolu, logo, którym będą się mogli między sobą posługiwać.

2. Ochrona znaku towarowego wykorzystywanego 

 w działalności sportowej

Przedsiębiorstwo klubowe, które będzie chciało skorzystać z korzyści jakie niesienie 

wykorzystanie znaku towarowego, powinno uzyskać prawo wyłączne na znak towarowy. 

9 Należy mieć tutaj na uwadze, iż konsumentów można podzielić od tzw. heavy users do okazjonal-
nych. Ci pierwsi będą generować największy zysk przedsiębiorstwa zgodnie z zasadą Pareta „80–20”, 
która mówi, że 80% konsumpcji danego produktu pochodzi od 20% konsumentów. Por. dz. cyt. 

10 Zgodnie z art. 551 zd. 2 pkt 6 k.c. wśród składników przedsiębiorstwa zostały wyszczególnione 
między innymi patenty i inne prawa własności przemysłowej. Wśród praw własności przemysłowej 
możemy wyróżnić znaki towarowe, które mogą być wykorzystywane w związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą. S. Rudnicki, Teza 8 do art. 551 k.c. [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do 
Kodeksu Cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2006.

11 W rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 u. o sp. związkiem sportowym nazywamy kluby sportowe w liczbie co 
najmniej 3 działających w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
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Uzyskanie ochrony ma uprawnionemu podmiotowi zagwarantować monopol do ko-

rzystania ze znaku towarowego z wyłączeniem osób trzecich. Najczęściej bowiem logo, 

symbol, nazywa klubu jest znana i powszechnie używana (na banerach, koszulkach 

zawodników, biletach, oznaczeniach hal sportowych, stadionów) przez przedsiębiorcę 

sportowego w swojej działalności. Zauważyć jednak należy, że jeżeli oznaczenia klubu są 

powszechnie znane, wówczas ochrona przysługuje im jako znakom towarowym również 

bez formalnych wymogów. Znaki towarowe powszechnie znane (notoryjne) są chronio-

ne „przed ryzykiem pomyłki i przed ryzykiem pasożytnictwa”12 na podstawie art. 301 

z zw. z art. 296 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej; 

dalej: p. w. p.13 W praktyce jednak także znaki powszechnie znane są zgłaszane do reje-

stracji. Nadto znaki towarowe korzystają także z ochrony na podstawie art. 10 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1996 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji14 także niezależnie 

od uzyskanej rejestracji. 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 p. w. p. znakiem towarowym może być każde oznacze-

nie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do 

odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

Znakiem towarowym może być zarówno wyraz, rysunek, sentencja, ornament, kompo-

zycja kolorystyczna, forma przestrzenna, zapach, melodia, sygnał dźwiękowy. Katalog 

zamieszczony w ust. 2 art. 120 p. w. p. ma charakter otwarty z uwagi na zastosowanie 

sformułowania „w szczególności”. 

Podmiot, który chce dokonać rejestracji znaku towarowego powinien dokonać 

tego możliwie szybko z uwagi na obowiązującą na podstawie art. 123 ust. 1 p. w. p. 

zasadę prior tempore potior iure. Pierwszeństwo wyraża się w tym, iż jeśli doszło do 

zgłoszenia takiego samego lub podobnego znaku przez co najmniej dwa podmioty, jak 

zauważa U. Promińska „ochrona jest udzielana temu znakowi, który został zgłoszony 

jako pierwszy”15. 

12 U. Promińska, Znaki towarowe i prawa ochronne [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo 
własności przemysłowej, Warszawa 2008, s. 226.

13 T. jedn. – Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późń. zm.
14 T. jedn. – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późń. zm.
15 U. Promińska, Znaki…, dz. cyt., s. 230–231. 
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Zgodnie z art. 138 ust. 2 p. w. p., przedsiębiorca, który chce dokonać np. zgłoszenia, 

w szczególności, znaku słownego, graficznego powinien zrobić to oddzielnie dla każdego 

ze znaków16. 

W zgłoszeniu, stosownie do art. 141 p. w. p., należy określić towary, dla których znak 

jest przeznaczony. Utrzymana została tutaj zasada specjalizacji. U. Promińska zauważa, 

że „uprawniony jest związany dokonanym wyborem formy przedstawieniowej znaku, jak 

i towarów, dla których je zastrzegł.” W opisie zarejestrowanego znaku podaje się wówczas 

oznaczenia zgodne z tzw. Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług tzw. Klasyfi-

kacją Nicejską17, która pozwala na scharakteryzowanie, dla jakich towarów i usług znak 

może być wykorzystywany.

Zgłaszający powinien także dokonać wyboru, czy chce uzyskać prawo ochronne na 

znak tylko na terytorium RP (wówczas kompetentnym do przyjęcia i badania zgłoszenia, 

a dalej rejestracji znaku towarowego jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – zob. 

art. 259 w zw. z art. 261 ust. 2 p. w. p.), czy jednak będzie ubiegać się o objęcie ochroną 

znaku na terytorium całej Unii Europejskiej, czy może jeszcze będzie ubiegać się o ochro-

nę w wybranych krajach poza Unią Europejską. W przypadku zainteresowania ochroną 

na terytorium Unii Europejskiej rejestracji powinien dokonać przed Urzędem Harmoni-

zacji Rynku Wewnętrznego (dalej: OHIM) z siedzibą w Alicante. Rejestracja wspólnoto-

wego (obecnie unijnego) znaku towarowego jest przewidziana przez rozporządzenie Rady 

WE nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego18. De-

cyzja o wyborze zasięgu terytorialnego ochrony na znak może być uzależniona zwłaszcza 

16 Przedsiębiorca rejestruje taki typ znaku, którym będzie się posługiwać w zależności od potrzeb (np. 
posługując się nazwą na wzorach pism, a logo na gadżetach, koszulkach, stadionie, banerach). Jed-
nolitości zgłoszenia określonej w art. 138 ust. 2 p. w. p. nie należy mylić z wymogiem jednolitości zna-
ku, który, za J. Mordiłko-Osajdą, oznacza „obejmowanie znaku jednym aktem poznania (…) oznacza, 
że znak nie może wymagać od odbiorcy przeprowadzenia dodatkowych badań, analiz, poza prostym 
zapoznaniem się z oznaczeniem” [w:] J. Mordiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody 
rejestracji, Warszawa 2009, s. 128

17 Klasyfikacja Nicejska wprowadzona Porozumieniem Nicejskim dotyczącym międzynarodowej kla-
syfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., 
zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione 
dnia 28 września 1979 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 63, poz. 583 z późń. zm.)

18 Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1989 r., s. 1, tekst w języku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, t. 1, s. 92. 
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od zasięgu zainteresowania, jakim cieszy się klub. W przypadku klubów regionalnych, 

mających wąską grupę fanów, nie będzie większej potrzeby, by starać się o ochronę na 

terytorium całej Unii19. Jeśli jednak klub będzie uczestniczył w rozgrywkach sportowych 

poza terytorium Polski lub same rozrywki będą miały charakter międzynarodowy, to 

wydaje się trafniejszym decyzja o rejestracji wspólnotowej20.

Samo zarejestrowanie znaku (z zachowaniem pierwszeństwa, wymagań wniosku, 

cech koniecznych za uznanie go za znak towarowy) nie będzie jednak bezwzględnie 

chronić prawa wyłącznego do niego. Aspekt ten powinno się wziąć pod uwagę w przy-

padku opracowania nowego logo osobie trzeciej. Wówczas to należy dokonać sku-

tecznego przeniesienia praw majątkowych autorskich21 albo uzyskania licencji do jego 

eksploatacji.

19 Należy bowiem pamiętać, w ślad za U. Promińską, że „wspólnotowy znak towarowy ma charakter 
jednolity. Jego rejestracja (…) powoduje te same skutki prawne na całym terytorium Unii Europej-
skiej”, [w:] U. Promińska, Znaki…, dz. cyt., s. 229. 

20 Przy rejestracji znaku wspólnotowego na pewno należy wziąć pod uwagę czas trwania procedury, 
który waha się od ok. siedemnastu do trzydziestu pięciu miesięcy (w przypadku wzniesienia sprze-
ciwu) Por. M. Kondrat, Znaki towarowe w Unii Europejskiej – zagadnienia podstawowe [w:] http://
archiwum.parp.gov.pl/euroinfo/index.php?option=com_content&task=view&id=979&Itemid=41, 
dostęp 4.02.2011. Przy analizie aspektów ekonomicznych rejestracji można mieć na względzie kosz-
ta sporu zaistniałego w razie naruszenia. Otóż nawet, jeśli akt naruszenia nastąpi poza granicami RP, 
to sądami właściwymi w I i II instancji będą odpowiednio Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Apela-
cyjny w Warszawie. Sądem wspólnotowych znaków towarowych i zarazem sądem wspólnotowych 
wzorów przemysłowych jest XXII Wydział Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sądu 
Okręgowego w Warszawie. Polski ustawodawca wyznaczył tylko jeden taki sąd dostosowując się 
do zaleceń rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspól-
notowych (Dz. Urz. WE z 2002 r. L 3, s. 1 z późn. zm.; polskie wydanie specjalne: rozdział 13, t. 27, 
s. 142) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego. Tak P. Grzegorczyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności 
przemysłowej, Oficyna 2007.

21 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 2004 r. stwierdza, że: „jeżeli do usunięcia skutków naru-
szenia potrzebne jest złożenie oświadczenia woli o zrzeczeniu się prawa wynikającego z rejestracji 
znaku towarowego, to nie ma przeszkód do wystąpienia z powództwem na podstawie art. 64 k.c.” 
Wyr. SN z 12.03.2004r., II CK 457.02, Lex nr 368453.
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3. Wykorzystywanie przez osoby trzecie znaku towarowego 

 przysługującego przedsiębiorcy sportowemu

3.1. Naruszenia

Uprawniony może spotkać się z dwoma rodzajami naruszeń przysługującego mu 

prawa ochronnego na znak towarowy (zob. art. 296 ust. 2 p.w.p.). Po pierwsze bez-

prawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do 

zarejestrowanych znaków towarowych oraz znaku identycznego lub podobnego do 

zarejestrowanego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeśli takie 

używanie spowodować może wśród części odbiorców błąd polegający w szczególności 

na skojarzeniu między znakami. Po drugie, naruszenie może polegać na bezprawnym 

używaniu znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego renomowanego 

znaku towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie może 

przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego cha-

rakteru bądź renomy znaku22.

Nowy zjawiskiem są naruszenia sportowych znaków towarowych w Internecie. Jak 

podaje A. Zdrojewska bezprawnie wykorzystywane znaki towarowe mogą być umiesz-

czane 

w nazwach domen internetowych, w ich treści, w linkach, w tzw. meta-tagach i słowach-

kluczach, które służą do pozycjonowania domen w wyszukiwarkach internetowych23. 

Drugim z naruszeń często mającym miejsce jest wprowadzanie na rynek gadże-

tów opatrzonych znakiem towarowym, z którego podmiot wprowadzający nie jest 

uprawniony. 

22 W ślad za U. Promińską mowa tu o naruszeniu funkcji oznaczenia pochodzenia (ochrona przed ryzy-
kiem pomyłki) oraz naruszeniu funkcji gwarancyjnej i reklamowej (ochrona przez ryzykiem pasożyt-
nictwa). Zob. dz. cyt., s. 251–252. 

23 A. Zdrojewska, dz. cyt.
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3.2. Uprawione korzystanie ze znaku towarowego przez osoby trzecie

Używanie zarejestrowanego znaku towarowego przed inny podmiot niż uprawniony 

z rejestracji może wynikać albo z zawartej umowy licencyjnej, albo poprzez tzw. dozwo-

lony użytek. 

Licencje mogą być częścią tzw. umów sponsorskich24. Umowa sponsorka w swych 

postanowieniach odnosi się między innymi do własności znaku towarowego. W swych 

postanowieniach będzie często gwarantować prawo organizatora do użycia znaku towa-

rowego sponsora w celach promocyjnych i reklamowych25. Nadto licencjobiorcami są 

także producenci klubowych gadżetów. 

Nadto drugim sposobem legalnego wykorzystania znaku towarowego jest korzysta-

nie nie w sferze obrotu gospodarczego. E. Traple podkreśla, że „użycie cudzego znaku 

przez osoby trzecie może mieć charakter akcydentalny (…) lub też mieć charakter publi-

cystyczny albo stanowić element działalności artystycznej”26. Jak podaje A. Zdrojewska 

„dozwolone jest posługiwanie się herbami i logotypami klubów sportowych przez media 

w ramach sprawozdań z zawodów sportowych”27. Przewagę zyskują tu takie wartości 

jak prawo społeczeństwa do informacji oraz dobro rozrywek sportowych28. Nie można 

sobie wyobrazić, że uprawniony ze znaku towarowego mógłby zablokować nadawanie 

programu, w którym w ramach informacji o danym wydarzeniu sportowym pojawił 

się „jego” znak towarowy. Nie mógłby także oskarżyć nadawcy o naruszenie jego znaku 

towarowego użytego w tym właśnie celu.

24 Sponsoring (łac. sponsum przyrzekać coś, ręczyć, poręczać) – jedna z technik oddziaływania na kręgi 
społeczeństwa stosowana przez przedsiębiorstwa, traktowany jako forma mecenatu, darczyństwa, 
zastępcza forma reklamowania się. Za A. Przychodzką „istotna cechą sponsoringu odróżniającą od 
klasycznej reklamy jest oddziaływanie na konsumenta nie poprzez produkt, ale wizerunek firmy jako 
całości”. Objawia się przez wsparcie finansowe osób, organizacji lub konkretnego przedsięwzięcia, 
w tym transmisji wydarzeń sportowych. Zob. A. Przychodzka, Zjawisko sponsoringu na tle innych insty-
tucji pokrewnych, Kraków 1999, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 71, s. 217–235. 

25 M. J. Greenberg, J. T. Gray, Sports law practice, Milwaukee 1998, s. 811.
26 E. Traple, Używanie cudzego znaku towarowego nie w charakterze znaku towarowego, Kraków 2007, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 100, s. 555–578. 
27 A. Zdrojewska, dz. cyt.
28 W Białej Księdze na temat sportu KE podkreśla, że „dalszym ciągu będzie popierać prawo do infor-

macji i szerokiego dostępu obywateli do transmisji wydarzeń sportowych, które są postrzegane jako 
mające najwyższą oglądalność oraz znaczenie dla społeczeństwa.” 
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W celu zilustrowania wykorzystania znaku towarowego w infrastrukturze dobrze 

prosperującego przedsiębiorstwa, które trudni się szeroko pojętą działalnością sportową 

(klub piłkarski, producent sprzętu lub odzieży sportowej, organizator zawodów sporto-

wych) najlepiej omówić kilka przykładów, które pozwolą na prześledzenie potencjału 

jaki niesie ze sobą znak towarowy dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Przykłady „sportowych” znaków towarowych

4.1. Znak słowno – grafi czny Polskiego Związku Motorowego

Rozpoczynając rozpatrywanie przykładów można wskazać 

wykorzystanie znaku słowno – grafi cznego przez Polski Związek 

Motorowy (dalej: PZM). Od dnia 25 października 2007 roku 

(nr rejestracji: 331946) dysponuje on prawem ochronnym na 

logo PZM. We wniosku o rejestrację można zauważyć jak sze-

rokie zastosowanie może znaleźć niniejszy znak. Otóż zgodnie 

z Klasyfi kacją Nicejską może być wykorzystywany w takich branżach jak: usługi ubez-

pieczeniowe, usługi budowlane, usługi hotelarskie, usługi spedycyjne, usługi lakierni-

cze, a wreszcie organizowanie zawodów i imprez sportowych, usługi w zakresie szkole-

nia motorowego (…) usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego, działalność 

w zakresie kultury fi zycznej, usługi wydawnicze, organizacja konferencji i kongresów. 

Tak szerokie spectrum zastrzeżonego wykorzystania pokazuje jakie możliwości stwarza 

uzyskanie wyłącznego prawa na znak towarowy dla przedsiębiorcy. Interesująca do 

określenia wagi jaką ma znak towarowy w działalności PZM jest uchwała nr 89/2007 

Zarządu Głównego PZM z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie: zasad używania nazwy 

i znaków towarowych PZM29. Otóż w niniejszej uchwale w § 2 ust. 2 wyróżnia się na-

stępujące zarejestrowane znaki towarowe: znak tradycji historycznej – godło PZM, znak 

29 Na podstawie § 33 ust. 2 pkt 16, § 13 pkt 6 i § 16 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego oraz 
Uchwały nr 84/2007 Zarządu Głównego z dnia 29 września 2007 r.

wykorzystanie znaku słowno – grafi cznego przez Polski Związek 

logo PZM. We wniosku o rejestrację można zauważyć jak sze-
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słowno-graficzny działalności gospodarczej PZM, znak towarowy – logo PZM. Nadto 

w § 7 ust. 1 i 2 uchwały odniesiono się do działalności gospodarczej prowadzonej 

przez PZM i podkreślono, że „znak słowno-graficzny działalności gospodarczej PZM 

może być używany jedynie do działalności zgodnej ze Statutem i przepisami wewnętrz-

nymi Polskiego Związku Motorowego. Korzystanie z nazwy bądź znaku towarowego 

lub chociażby sugerowanie, że prowadzona przez członka PZM działalność gospodar-

cza jest związana z Polskim Związkiem Motorowym, jego władzami lub jednostkami 

organizacyjnymi wymaga zawarcia umowy cywilno-prawnej z Zarządem Głównym 

Polskiego Związku Motorowego”. Powyższe przepisy mają znaczenie jedynie dla człon-

ków PZM. Przewiduję jednak możliwość zawarcia umowy, która będzie uprawniać do 

wykorzystywania znaku towarowego właśnie w działalności gospodarczej.

4.2. Znaki klubów piłkarskich

Znak towarowy jest często rejestrowany i wykorzystywany w działalności klubów pił-

karskich. Klub Manchester United zarejestrował do tej pory czternaście znaków towaro-

wych, w tym sześć słownych i osiem słowno – graficznych. Klub Real Madryt (z hiszp. 

Real Madrid) jest uprawnionym z trzech słownych znaków towarowych i trzech słow-

no – graficznych. Z kolei klub Bayern Monachium (z niem. Bayern München) ma za-

rejestrowane dwa znaki słowno – graficzne30. Wymienione trzy kluby piłkarskie, znane 

ze swoich sukcesów sportowych, dbają nie bez powodu o ochronę dobra swojej marki. 

Otóż zgodnie z rankingiem ogłoszonym w zeszłym roku przez magazyn Forbes (tzw. 

ranking Forb Fab 40 – ranking dziesięciu najlepszych zawodników, drużyn, klubów oraz 

przedsiębiorców sportowych), to właśnie wyżej wymienione trzy drużyny zajmują kolej-

no najwyższe pozycje31. 

30 Informacje o zarejestrowanych znakach towarowych dostępne na dzień 4.02.2011r. w wirtualnych 
zbiorach OHIM zarejestrowanych znaków towarowych. 

31 http://communities.canada.com/edmontonjournal/blogs/sweatsox/archive/2010/02/04/forbes-fab-
40.aspx, dostęp 4.02.2011.
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4.3. Znak OCTOPUS PAUL

Jednym z kolejnych zgłoszeń, które uzyskało przychylną decyzję 

OHIM, jest znak słowny OCTOPUS PAUL. Ośmiornica o imie-

niu Paul zasłynęła podczas ostatnich Mistrzostw Świata z Piłce Noż-

nej w 2010 roku, które miały miejsce w Republice Południowej Afryki, 

ponieważ wytypowała ośmiu zwycięzców podczas turniejowych rozgry-

wek włącznie z głównym – narodową drużyną Hiszpanii. Z uwagi na 

liczne prośby celem sprowadzenia zwierzęcia do hiszpańskiego zoo oraz zagrożeniem 

wykorzystania wizerunku ośmiornicy, niemiecka firma Sea Life GmbH (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, z niem. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zgłosiła do 

ochrony, a dnia 1 września 2010 roku uzyskała wyłączność na znak słowny (nr rejestracji: 

009346181). Natomiast Włoch Alesio Consorte dnia 19 lipca 2010 roku dokonał 

zgłoszenia znaku słowno – graficznego Polpo Ostopus Paul (nr zgłoszenia: 009256207), 

jednak w przypadku tego znaku został wniesiony sprzeciw. Nadto w ślad za powyższy-

mi wnioskami o rejestrację zostały zgłoszone inne wnioski z wykorzystaniem symbo-

lu lub nazwy ośmiornicy32. Można zauważyć zainteresowanie wykorzystaniem „marki 

ośmiornicy Paul”, który rozpoczął swoją karierę podczas jednych z najważniejszych 

wydarzeń sportowych jest ogromne. Zgłoszony znak pozycyjny Octopus Paul nie jest 

tylko pierwotnie związany z szeroko pojętym zjawiskiem sportowym. Otóż zgodnie 

z pkt 28 Klasyfikacji Nicejskiej33 niniejszy znak towarowy miałby być wykorzystywany 

dla gier i sprzętów sportowych, artykułów sportowych i gimnastycznych, więc także 

i wtórnie znalazłby zastosowanie w szeroko pojętej branży sportowej. Trudno jednak 

określić wymierne korzyści z rejestracji. W przypadku rejestracji przez niemieckie zoo 

wydaje się, iż kierowano się być może nie tylko chęcią osiągnięcia zysków, ale także 

zahamowaniem przedmiotowego wykorzystania wizerunku jednego z podopiecznych 

32 http://www.novagraaf.com/en/com/news?path=/News/en_stepstone/a-new-trademark-battle-after-
the-vuvuzela-paul-the-octopus , dostęp: 4.02.2011.

33 Zbiory wirtualne OHIM zarejestrowanych znaków towarowych: http://oami.europa.eu/CTMOnline/
RequestManager/en_DetailCTM_NoReg#.
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ogrodu zoologicznego. W przypadku zgłoszenia znaku słowno – graficznego wydaje się, 

że motywem była chęć osiągnięcia zysku w związku z nagłą popularnością ośmiornicy. 

4.4. Znak zapachowy – świeżo skoszonej trawy.

Znaki towarowe są także wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkujące sprzęt 

i odzież sportową. Znak towarowy, którym się posługują przynosi im niebagatelne zy-

ski34. Wśród firm produkujących sprzęt sportowy, jednym z najciekawszych zarejestro-

wanych znaków towarowych, jest znak zapachowy: zapachu świeżo skoszonej trawy (nr 

rejestracji: 00428870, data rejestracji: 11.12.1996r., podmiot uprawniony: holenderska 

firma Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing). Takim zapachem mają 

być „opatrzone” piłeczki tenisowe. Zarejestrowany znak należy do tzw. znaków niekon-

wencjonalnych. Nalezą do nich między innymi zapach, smak, dźwięk. Przy rejestracji 

znaku towarowego każdy znak musi być zdatny do graficznego oznaczenia (zob. art. 120 

ust. 1 p. w. p.). U. Promińska opowiada się jednak za przedstawieniem znaku „tak, jak 

postrzega go kupujący”35.

4.5. Wykorzystanie znaku towarowego przez spółkę PL.2012 sp. z o. o.

Korzystanie z prawa własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, może 

przynieść ogromne zyski przedsiębiorcy, jak i niesie ogromne ryzyko nadużyć przy orga-

nizacji dużych imprez sportowych. 

34 Wśród 10 najważniejszych marek sportowych znalazły się cztery produkujące odzież i obuwie sporto-
we (Nike, Adidas, Under Armour, Reebok) o odpowiednich dochodach w wysokości: 5,6 mld$; 2,4mld$; 
2,2mld$; 900 mln$. Zob. J. Kiliński, Kapitał globalny marek sportowych, http://www.marketingsportowy.
pl/index.php?option=com_content&task=view&id=342&Itemid=65 , dostęp: 4.02.2011.

35 U. Promińska, Znaki…, dz. cyt., s. 190 i s. 251. Autorka powołuje się także na wyr. ETS z 12.12.2002 r. 
(Ralf Sickmann v. Deutsches PatentUnd Markenamt, C 273/00) „w którym Trybunał zastrzegł, że pre-
zentacja graficzna znaku zapachowego (smakowego) nie może polegać wyłącznie na słownym opi-
sie, podaniu wzoru chemicznego lub próbki”.
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Polska, jako organizator mistrzostw świata w piłce nożnej w 2012 roku, podjęła sze-

reg inicjatyw mających pozwolić na efektywne przygotowanie do nich. Na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA (The Union des Associations Européennes de Football) 

EURO 201236 została powołana spółka celowa PL.2012 sp. z o. o. W obszarach dzia-

łania spółki przewidziano między innymi sferę własności intelektualnej, a do jej zadań 

nadzorczych należą analiza przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na przygotowanie 

i wykonanie przedsięwzięć związanych z EURO 2012 oraz okresową ocenę stanu przy-

gotowań, monitorowanie przedsięwzięć oraz określenie obszarów zagrożeń dla realizacji 

przygotowań do EURO 201237. 

Ciekawym jednak zagadnieniem w kontekście ochrony znaków towarowych podczas 

i w związku z organizacją EURO 2012 są zobowiązania państw, Polski i Ukrainy, wobec 

podmiotu o międzynarodowym charakterze, którym jest UEFA. Jest ona jednym z sze-

ściu kontynentalnych konfederacji piłkarskich FIFA zarządzającej światową piłką nożna. 

Trudno w tym miejscu określać status prawny UEFA z uwagi na bardzo skomplikowaną 

strukturę. Zrzesza ona pięćdziesiąt trzy federacje narodowe piłki nożnej, a jej członkiem 

jest także Polski Związek Piłki Nożnej38. Z kolei sam PZPN jest jednym z największych 

i najstarszych związków piłki nożnej, o charakterze stowarzyszenia39. Ergo jest podmio-

tem prywatnym, a dalej sama UEFA jest związkiem podmiotów prywatnych.

Na oficjalnej stronie spółki PL.2012 został zamieszczony komunikat, że „Polska 

i Ukraina zobowiązały się do ochrony praw własności intelektualnej odnoszących się 

do EURO2012 (…)Polska i Ukraina zobowiązały się również do podjęcia działań na-

kierowanych na zwalczanie tzw. ambush marketingu (marketingu pasożytniczego), czy-

li reklamowania towarów i usług w oparciu o skojarzenia z Mistrzostwami Europy”40. 

Zastrzeżenia może budzić aspekt zobowiązania państw wobec podmiotu o charakterze 

36 Dz. U. 2007r. Nr 172, poz. 1219 z późn. zm.
37 Informacje pochodzące z oficjalnej strony spółki PL.2012: http://www.2012.org.pl/pl/o-nas/cele.html, 

dostęp: 4.02.2011.
38 http://pl.uefa.com/memberassociations/index.html, dostęp: 4.02.2011.
39 http://www.pzpn.pl/index.php/pol/Federacja/Historia, dostęp: 4.02.2011.
40 http://www.2012.org.pl/pl/obszary-dziaania/wasno-intelektualna.html, dostęp: 4.02.2011.
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prywatnym. Oczywiście obecnie nie ulega żadnej wątpliwości, że podmiot międzynaro-

dowy jakim jest państwo może uczestniczyć w obrocie prywatnym, co wynika chociażby 

z brzmienia art. 34 k. c., gdzie Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych pod-

miotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego należącego do innych 

państwowych osób prawnych. Jednakże, w kontekście jednego z celów spółki PL.2012, 

którym jest analiza przepisów prawa41, mogących mieć wpływ na przygotowanie i wyko-

nanie przedsięwzięć związanych z EURO 2012, wątpliwości wydają się większe. Oczy-

wiście proponowane zmiany legislacyjne mogą być uzasadnione w wieloraki sposób, czy 

jednak wprowadzenie zmian prawnych może być związane z umową pomiędzy pań-

stwem a prywatną federacją. Niestety w tym miejscu trudno odpowiedzieć na to pytanie. 

Obawę wzbudza także doraźne wprowadzenie nowelizacji, która pozostanie martwa albo 

w ogóle niekoherentna ze stanem po EURO 2012.

Nadto, jak wynika z komunikatów spółki PL.2012, zostały podjęte także działania 

współpracy z podmiotami publicznymi o różnym statusie, celem gwarancji zobowią-

zań w dziedzinie własności intelektualnej. Do podmiotów objętych współpracą należą 

między innymi: miasta gospodarze Mistrzostw, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 

Patentowy, Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Policja, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne podmioty.

Powracając jednak do wątku zarejestrowanych znaków towarowych, UEFA jest 

uprawnioną z ogromnej liczby zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. 

W związku z organizacją EURO 2012 zarejestrowanych jest piętnaście znaków towa-

rowych, w tym siedem wspólnotowych, a zarazem osiem słownych i siedem słowno – 

graficznych42. Jednym z nich jest znak słowno – graficzny (nr rejestracyjny: 1051295; 

data  re jes t rac j i  5 .01.2010 r. ) .  Charakterystycznym dla  tego zg łoszenia 

je s t  bardzo szeroki  zakres  spec ja l i zac j i ,  gdyż  l iczy  aż  18 k las  Klasyf ika-

41 Analiza przepisów prawa jest wykonywana celowo. Jeśli Polska zobowiązała się do gwarancji praw 
własności intelektualnej, których uprawnionym jest UEFA, można domniemywać, że będzie w tym 
miejscu dążyć do przedstawienia propozycji nowelizacji prawa własności przemysłowej i prawa au-
torskiego. Uzasadnieniem tych zmian może być także „przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć 
związanych z EURO 2012”.

42 http://www.2012.org.pl/znaki-towarowe.html, dostęp: 4.02.2011.
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c j i  Nice j sk ie j 43. Nadto UEFA jest także uprawniona ze znaku 

słownego EURO2012 (nr rejestracyjny: CTM 004327854; data 

rejestracji 8.03.2005r.) oraz znaku słowno – grafi cznego UEFA 

EURO 2012 QUALIFIERS (nr rejestracyjny: 007151657; data 

rejestracji 11.08.2008r.).

Taka liczba zarejestrowanych znaków towarowych świadczy 

o sile, jaką niesie ze sobą wykorzystanie znaku towarowego podczas organizacji potęż-

nych zawodów. Wśród podmiotów, które mają stać na straży praw na znaki towarowe 

należące do UEFA znajduje się między innymi Policja, która wśród swoich zadań ma 

na celu zwalczanie przestępstw gospodarczych. Policja jest także uprawniona do ści-

gania przestępstw na podstawie art. 305 ust. 1 p. w. p., na podstawie którego zakaza-

ne jest oznaczenie i wprowadzenie do obrotu zarejestrowanym znakiem towarowym, 

którego podmiot nie ma prawa używać (tzw. podróbka) Zagrożone jest ono karą do 

2 lat pozbawienia wolności, a w przypadku uczynienia sobie z popełniania tego prze-

stępstwa stałego źródła dochodu albo dopuszczenia się w stosunku do towaru znacznej 

wartości od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O naruszeniach znaków towa-

rowych w pozostałym zakresie była mowa powyżej.

5. Uwagi końcowe

Marketing sportowy jest coraz prężniej rozwijającą się sferą działalności gospodar-

czej. Bazuje on między innymi na emocjach, które rządzą kibicem, a prawidłowe ich 

wykorzystanie pozwoli na osiągniecie sukcesu gospodarczego w prowadzonej „sportowej” 

działalności gospodarczej.

Na jego osiągnięcie pozwala m.in. wykorzystanie w działalności gospodarczej korzy-

ści jakie płyną z ochrony znaku towarowego. Gwarantuje to nie tylko zarobkowe wyko-

rzystanie znaku, np. poprzez udzielenie licencji wielorakim podmiotom (producentom 

43 Zbiory wirtualne OHIM zarejestrowanych znaków towarowych: http://www.wipo.int/romarin//detail.
do?ID= 86, dostęp: 4.02.2011.

rejestracji 8.03.2005r.) oraz znaku słowno – grafi cznego UEFA 

Taka liczba zarejestrowanych znaków towarowych świadczy 
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gadżetów, nadawcom z widowisk sportowych), ale i także uprawnienia do wystąpienia 

z roszczeniem w razie naruszeń bezwzględnego prawa na znak. 

Wątpliwości w aspekcie równego traktowania podmiotów budzi wprowadzanie przez 

ustawodawcę regulacji doraźnych, różnicujących podmioty, którym przysługuje ochro-

na na znak towarowy. Gwarantowana ochrona powinna być odpowiednio wysoka dla 

wszystkich podmiotów jednocześnie, by istniejące mechanizmy pozwalały na ochronę 

przysługujących im praw. Jednakże współdziałanie szeroko pojętych podmiotów publicz-

nych na rzecz ochrony praw własności intelektualnej przy organizacji wielkich imprez 

sportowych może mieć wymierne korzyści do wypracowania efektywnych mechani-

zmów dla ochrony prawa własności intelektualnej in genere. 
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Sławomir Zemanek

Umowa transferu zawodnika profesjonalnego piłki 
nożnej w świetle przepisów prawa cywilnego

1. Wstęp

Umowa transferowa profesjonalnego zawodnika piłki nożnej w ostatnim dziesięcio-

leciu nie była w nauce prawa przedmiotem pogłębionej analizy. W szczególności brak 

poglądów dotyczących przedmiotu takiej umowy, określenia praw oraz obowiązków klu-

bu pozyskującego (klubu kupującego), klubu odstępującego (klubu sprzedającego) oraz 

sytuacji prawnej piłkarza profesjonalnego.

Powyższa kwestia w pewnym zakresie stała się przedmiotem zainteresowania orga-

nów skarbowych w ocenie których umowa transferu zawodnika profesjonalnego jest 

umową przedmiotem której jest świadczenie odpłatnych usług przez klub odstępujący 

na rzecz klubu pozyskującego. Pogląd ten opiera się na założeniu, iż skoro przedmio-

tem w/w umowy nie jest dostawa towaru (zawodnika), to jej przedmiotem jest od-

płatne świadczenie usług1. Powyższe stanowiska organów podatkowych nie wyjaśnia-

ją jednak cywilnoprawnej kwalifikacji samej umowy transferowej ani nie wskazując 

1 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2010 r. (IPP-
P3/443-790/10-2/IB), Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 
z dnia 24 czerwca 2008r. IBPP3/443-219/08/IK, Pismo Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wlkp. z 21 
grudnia 2004 r., ZP-443/11/04).
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jaka jest treść praw i obowiązków stron umowy transferu zawodnika profesjonalnego. 

Ich analiza nie jest także wystarczająca dla ustalenia czy zawodnik jest stroną umowy 

transferowej i jak kształtują się jego prawa i obowiązki w relacji z klubem pozyskują-

cym i klubem odstępującym. 

W ramach niniejszego opracowania przedstawione zostaną obecnie obowiązujące kon-

cepcje ujęcia charakteru prawnego umowy transferu zawodnika profesjonalnego piłki nożnej 

a także podjęta zostanie próba zaproponowania alternatywnego ujęcia w oparciu o przepisy 

kodeksu cywilnego dotyczące umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.) 

2. Koncepcja umowy transferowej jako sprzedaży znaku legitymacyjnego 

 w postaci karty zawodnika

Jedna z niewielu koncepcji podejmujących próbę wyjaśnienia istoty transferu zawod-

nika profesjonalnego przedstawiona została w 2001r. przez dr Wiktora Cajsel w pracy 

zatytułowanej Charakter prawny karty zawodniczej2. Jej autor, opierając się na ówcześnie 

obowiązujących przepisach wydanych przez PZPN, podniósł, iż karta zawodnika, której 

rejestracja w PZPN, stanowiła konieczny element umowy transferowej stanowi swego 

rodzaju znak legitymacyjny w rozumieniu art. 92115 k.c. 

W konsekwencji, wedle tego zapatrywania, przedmiotem umowy transferowej jest 

sprzedaż znaku legitymacyjnego upoważniającego nowy klub do zarejestrowania w nim 

zawodnika, zgłoszenia go do rozgrywek i zakończenia tym samym procedury transferu. 

Koncepcja ta nawiązuje do praktyki występującej w latach dziewięćdziesiątych dwudzie-

stego wieku, kiedy to karty zawodnicze, zastawiane były w bankach jako zabezpieczenia 

zobowiązań cywilnoprawnych3. Obecnie znajduje swoje potwierdzenie także w syste-

mach prawnych innych państw m. in. w Rumunii, Włoch i Brazylii, gdzie karty za-

2 W. Cajsel, Charakter Prawny Karty Zawodniczej (karty zgłoszenia), „Sport Wyczynowy” 2001, nr 5/6 
s. 437–438.

3 Przypomnieć należy głośną sprawę zdeponowania kart zawodniczych Mirosława Szymkowiaka, 
Grzegorza Mielcarskiego a Andrzeja Jaskota przez „Olimpię Bolplast” Poznań w Banku Gliwickim. 
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wodnika stanowią przedmiot obrotu cywilnoprawnego i możliwy jest nawet obrót ich 

ułamkowymi częściami. 

Powyższa koncepcja mimo swojej interesującej istoty nie znajduje jednak odzwiercie-

dlenia w stosownych przepisach FIFA, UEFA oraz PZPN. W pierwszej kolejności podkre-

ślić należy, iż słabość powyższej koncepcji polega na przypisaniu karcie zawodnika samo-

dzielnego przedmiotu obrotu cywilnoprawnego. Takie ujecie karty nie wynika z przepisów 

wydanych przez PZPN, z których wyprowadzić należy wniosek, iż karta zawodnika nie 

może stanowić przedmiotu obrotu ani zabezpieczenia4. Jednocześnie brak jakichkolwiek 

podstaw prawnych do określenia istnienia zakresu praw, których istnienie stwierdzałaby 

karta zawodnika5. Nie wiadomo nawet czy miałaby ona potwierdzać zobowiązanie klubu 

do zapłaty wynagrodzenia z tytułu kontraktu na rzecz zawodnika, czy też zobowiązanie do 

zapłaty wynagrodzenia z tytułu sprzedaży karty transferowej na rzecz klubu pozyskującego. 

Trudno znaleźć w ogóle jakąkolwiek podstawę prawną przyznającą karcie zawodniczej inny 

status niż wyłącznie techniczny element procesu rejestracji zawodnika profesjonalnego. 

Nie można pominąć także okoliczności, iż orzecznictwo Sądu Najwyższego6 pojęcie znaku 

legitymacyjnego wiążą z abstrakcyjnym ujęciem podmiotu uprawnionego natomiast karta 

zawodnika zawiera precyzyjne określenie zawodnika, którego dotyczy7. Powyższe uwagi 

odnieść należy także do wprowadzanego obecnie przez PZPN systemu elektronicznych 

kart identyfikacyjnych Extranet dla zawodników od 12 roku życia8.

Podkreślić trzeba także, iż od 2010r. w transferach międzynarodowych wprowadzo-

ny został system TMS – Transfer Matching System9. W ramach powyższego systemu 

4 Por. przepis art. 33 § 3–5 Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej z dnia 29 czerwca 1992 r. W sprawie statusu zawodników, występujących w polskich klubach 
Piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.

5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2008 r. wydany w sprawie o sygn. akt V CSK 215/08.
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2008 r. V CSK 215/08 odmiennie jednak P. Machnikow-

ski (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 1464; K. Zawada (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2009, 
s. 928 i nast.; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania, 2010, s. 354.

7 Por. 27 ust. 1 i § 33 ust. 1 i 2 Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej W sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad 
zmian przynależności klubowej.

8 http://www.zawodnicy.pzpn.pl, dostęp: 18.10.2011.
9 http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/transfermatchingsystem.html, 

dostęp: 18.10.2011.
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kluby w systemie Internet udostępniają FIFA oraz federacjom klubów pozyskującego 

i odstępującego istotne elementy umowy transferowej jak: sumę transferu, formę płat-

ności, walutę, datę, do kiedy kwota zostanie uiszczona, zarobki zawodnika, długość 

kontraktu, nazwisko menedżera, kwotę prowizji, datę zakupu, itd. W konsekwencji 

w tego typu transferach nie istnieje w ogóle karta zawodnika, która zastąpiona zo-

stała zapisem w prowadzonym przez FIFA elektronicznym systemie informatycznym. 

Powyższe tym bardziej uwidacznia słabość w/w koncepcji, gdyż trudno przyjąć, aby 

przedmiotem transferu był obrót zdematerializowanym znakiem legitymacyjnym 

w postaci karty zawodniczej wzorem obrotu giełdowego zdematerializowanymi instru-

mentami finansowymi. Koncepcja taka raziłaby sztucznością i nie tłumaczyłaby relacji 

prawnych pomiędzy zawodnikiem profesjonalnym a klubem pozyskującym oraz klu-

bem odstępującym.

3. Koncepcja umowy transferowej jako umowy sprzedaży praw 

 do rejestracji zawodnika

Powyższa koncepcja prezentowana jest w praktyce obrotu i formułowaniu umów 

transferowych na terenie Włoch oraz w stanowiskach polskich organów skarbowych. 

Wedle tej koncepcji przedmiotem obrotu jest prawo do rejestracji zawodnika w federacji 

klubu pozyskującego10 albo prawo do szeregu uprawnień materialnych i niematerialnych 

związanych z wykonywaniem działalności przez zawodnika profesjonalnego11. Koncep-

cja ta pozbawiona jest większości zarzutów jakie można przypisać koncepcji znaku legi-

tymacyjnego; nie odpowiada jednak na pytanie o treść powyższych praw, nie tłumaczy 

także czy powyższe prawa przysługują klubowi czy zawodnikowi. Analizując powyższą 

koncepcję nie można także znaleźć odpowiedzi na pytanie kiedy powstają powyższe pra-

10 Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2010 r. 
(IPPP3/443-790/10-2/IB).

11 Tak np. Minister Finansów w: Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upo-
ważnienia ministra – na interpelację nr 8176 w sprawie wątpliwości polskich klubów piłkarskich 
w przedmiocie skutków podatkowych związanych z transferami zawodników. 
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wa i jakie jest ich źródło. W szczególności przedmiotowa koncepcja nie wyjaśnia czy 

wskazane powyżej prawa wynikają one ze stosunku członkowstwa czy też ze kontraktu 

podpisanego przez zawodnika z klubem.

Koncepcja nie tłumaczy także jaka jest rola zawodnika w procesie transferu i czy jest 

on przedmiotem czy podmiotem praw opisanych powyżej. W praktyce przekłada się to 

na pytanie czy zawodnik może się sprzeciwić transferowi, który przecież dokonywany 

jest poprzez umowę pomiędzy klubem pozyskującym a klubem odstępującym. Gdyby 

pozostać wiernym założeniom tej koncepcji znaczyłoby to, że zawodnik nie może się 

sprzeciwić transferowi, gdyż bliżej nieokreśloną wiązkę praw do niego posiada klub od-

stępujący dokonujący transferu. Prowadziłoby to wprost do przyznania zawodnikowi 

pozycji jedynie przedmiotu umowy transferowej. Z uwagi na powyższe niniejsza kon-

cepcja prowadziłaby do wniosków niemożliwych do zaakceptowania z punktu założeń 

demokratycznego państwa prawa.

4. Koncepcja umowy transferowej jako umowy o świadczenie 

 na rzecz osoby trzeciej 

Powyższa koncepcja stara się w sposób kompleksowy wytłumaczyć relacje prawne 

zachodzące pomiędzy klubem odstępującym, klubem pozyskującym oraz zawodni-

kiem. Opiera się ona na założeniu wynikającym z tzw. prawa Bosmana12, iż zawod-

nik pozostaje zawodnikiem wolnym, tak długo dopóki nie jest związany z klubem 

sportowym kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub też deklaracją 

gry amatora. 

W konsekwencji w świetle powyższej koncepcji przedmiotem umowy transfe-

rowej jest zobowiązanie klubu odstępującego do wyrażenia zgody na rozwiązanie 

kontraktu wiążącego transferowanego zawodnika z klubem odstępującym w zamian 

12 Sprawa C-415/93: Union royale belge des sociétés de football association ASBL przeciwko Jean-Marc 
Bosman, Royal club liégeois SA przeciwko Jean-Marc Bosman oraz inne i Union des associations 
européennes de football (UEFA) przeciwko Jean-Marc Bosman, CELEX: 61993J0415.
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za wynagrodzenie (opłatę transferową) płatną przez klub pozyskujący na rzecz klubu 

odstępującego. 

Koncepcja ta pozostaje w zgodności z poglądami nauki prawa przyjmującymi po-

wszechnie, iż świadczenie na rzecz osoby trzeciej może przyjąć charakter czynności praw-

nej13 jaką jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozwiązanie kontraktu przez 

klub odstępujący w stosunku do zawodnika piłki nożnej.

W takim ujęciu umowa transferu zawodnika przyjmuje charakter klasycznej umo-

wy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej tj. umowy w której następuje przekierowanie 

świadczenia rozumiane w ten sposób, iż świadczenie dłużnika (klubu odstępującego, klu-

bu sprzedającego) nie następuje na rzecz wierzyciela (klubu pozyskującego), ale na rzecz 

wskazanej osoby trzeciej w postaci zawodnika profesjonalnego piłki nożnej14.

Przekładając powyższą koncepcję na klasyczny trójkąt wykorzystywany do opi-

sywania umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, podkreślić należy, iż mamy do 

czynienia ze stosunkiem pokrycia w którym dochodzi do przekierowania świadczenia 

(umową transferową), stosunkiem wykonania (oświadczenia o zwolnieniu zawodnika) 

oraz uzasadniającym całą konstrukcję stosunkiem waluty, którym jest chęć pozyskania 

zawodnika przez klub pozyskujący zakończony podpisaniem kontraktu przez zawodnika 

profesjonalnego z klubem pozyskującym15. 

Odnosząc się do konstrukcji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej opowie-

dzieć należy się za koncepcją niewłaściwej umowy na rzecz osoby trzeciej – jak się bo-

wiem wydaje samo zawarcie umowy transferowej nie pozwala zawodnikowi domagać się 

spełnienia świadczenia w postaci rozwiązania kontraktu zawartego przez niego z klubem 

odstępującym16. 

13 Por. M. Bednarek, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 KC,) [w:] System Prawa Pry-
watnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2006, s. 893 oraz A. Ku-
bas, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, Kraków 1976, s. 52–60.

14 Por. M. Bednarek, dz. cyt., s. 868.
15 Por. M. Bednarek, dz. cyt., s. 868–869.
16 Podział taki jest powszechnie akceptowany w nauce prawa por. C Żuławska, Komentarz do kodeksu 

cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, pod red. E. Gniewka, t. 1, Warszawa 2008 s. 185–186; P. Mach-
nikowski, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Komentarz do artykułów 1–534, pod red. E. Gniewka, t. I, 
Warszawa 2002, s. 954, W. Popiołek, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, Komentarz do artykułów 1–534, 
pod red. E. Gniewka, t. I, Warszawa 2002, s. 852. 
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Koncepcja ta prowadzi do wniosku, iż zawodnik mimo, że nie jest stroną umowy 

transferowej, to jest podmiotem od którego zgody uzależnione jest jej dojście do skutku 

i jej prawidłowe wykonanie. W przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na rozwią-

zanie kontraktu czyli na przyjęcie świadczenia klubu odstępującego umowa transferu 

zawodnika nie dochodzi w ogóle do skutku17. W konsekwencji koncepcji tej nie można 

zarzucić, iż uprzedmiotawia ona zawodnika, gdyż jest on podmiotem mogącym skutecz-

nie zablokować całą procedurę transferową. 

Przedmiotowe zapatrywania tłumaczy także istotę wynagrodzenia zwanego potocz-

nie sumą transferową lub opłatą transferową. W świetle powyższej koncepcji stanowi 

ona wynagrodzenia za spełnienie przez klub odstępujący świadczenia w postaci złożenia 

w stosunku do zawodnika oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu. Z pewnymi zastrze-

żeniami przyjąć można, iż stanowi ona rodzaj ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza18 

chociaż jej wysokość uzależniona jest wprost od aktualnej klasy sportowej piłkarza, a nie 

tylko od czasu i środków finansowych zainwestowanych przez klub odstępujący w wy-

szkolenie zawodnika profesjonalnego.

Powyższe ujęcie pozostaje także – jak się wydaje w pełnej zgodności z orzecznictwem 

CAS/TAS dotyczącym przesłanek zastosowania tzw. prawa Webstera19. Nie wgłębiając 

się w analizę jego przesłanek – co przekraczałoby ramy niniejszego opracowania – po-

zwala ono na jednostronne wypowiedzenie przez zawodnika kontraktu o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej. W takiej sytuacji zachodzi podstawa do uprawnienia zawodnika 

17 W konsekwencji dłużnik czyli klub odstępujący nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz klubu 
pozyskującego czyli wierzyciela w postaci złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na rozwią-
zanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Oświadczenie takie ma skutek ex tunc – tak 
A Kubas, dz. cyt., s. 90 co do konsekwencji odrzucenia świadczenia przez osobę trzecią: A. Kubas, dz. 
cyt., s. 93; W. Popiołek, dz. cyt., s. 852; Por. M. Bednarek, dz. cyt., s. 900. 

18 Por. w szczególności przepis § 40. Uchwały nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej Uchwała zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 r. W sprawie statusu zawodni-
ków, występujących w polskich klubach Piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.

19 Por. CAS 2008/A/1519 – FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) v/ Mr. Matuzalem Francelino da Silva (Brazil) 
& Real Zaragoza SAD (Spain) & FIFA CAS 2008/A/1520 – Mr. Matuzalem Francelino da Silva (Brazil) 
& Real Zaragoza SAD (Spain) v/ FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) & FIFA oraz Arbitration CAS 2007/
A/1298 Wigan Athletic FC v/ Heart of Midlothian & CAS 2007/A/1299 Heart of Midlothian v/ Webster 
& Wigan Athletic FC & CAS 2007/A/1300 Webster v/ Heart of Midlothian, award of 30 January 2008.
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decyzją pojedynczego sędziego FIFA do gry w nowej federacji20. Podkreślić należy jed-

nak, iż przesłanką do takiej rejestracji będzie zawsze wypowiedzenie przez zawodnika 

jego dotychczasowego kontraktu w oparciu o powyższe prawo. W takim wypadku wypo-

wiedzenie kontraktu jest przesłanką do rejestracji zawodnika w nowym klubie, co wska-

zuje jednoznacznie na kluczową rolę rozwiązania kontraktu z dotychczasowym klubem 

w procesie zmiany przynależności klubowej zawodnika piłki nożnej. Powyższe wskazuje 

też, iż sama rejestracja zawodnika pozostaje jedynie czynnością o charakterze technicz-

nym i nie może nigdy stanowić samodzielnego prawa stanowiącego przedmiot obrotu 

cywilnoprawnego.

Konkludując podkreślić trzeba, iż koncepcja traktująca umowę transferu zawodnika 

profesjonalnego jako umowę o świadczenie na rzecz osoby trzeciej w sposób, jak się wy-

daje kompleksowy, ujmuje relacje prawne zachodzące pomiędzy klubem odstępującym, 

klubem pozyskującym oraz zawodnikiem profesjonalnym. Podkreśla ona także podmio-

towość zawodnika, który nie będąc stroną umowy transferowej pozostaje jednak pod-

miotem od zgody którego uzależnione jest jej prawidłowe wykonanie. Kładzie ona także 

nacisk na prywatnoprawny aspekt umowy transferu zawodnika odrzucając tym samym 

poglądy koncentrujące się jedynie na skutku wykonania umowy transferowej w posta-

ci rejestracji zawodnika w federacji klubu pozyskującego. Powyższa koncepcja znajduje 

także swoje uzasadnienie we wspomnianym powyżej systemie FIFA Transfer Matching 

System w którym kluczowym dokumentem umożliwiającym dokonanie rejestracji w klu-

bie pozyskującym jest dokument wskazujący na rozwiązanie kontraktu z klubem odstę-

pującym21.

20 Por. Art 23 ust. 3 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players Edition 2010. 
21 FIFA reaches milestone in the regulation of international football transfers, http://www.fifa.com/

aboutfifa/organisation/news/newsid=1117381/index.html, dostęp: 18.10.2011.
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dr Piotr Cybula

Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji 
ustawy o usługach turystycznych 

1. Wprowadzenie

Na początku lat 90. ubiegłego wieku wielokrotnie podnoszona idea opracowania 

aktu prawnego, który w sposób kompleksowy regulowałby problematykę usług tury-

stycznych, stawała się coraz bardziej realna1. Składały się na to przede wszystkim trzy 

przyczyny2. Po pierwsze, zmiany społeczno-gospodarcze związane z przełomem roku 

1989 powodowały, że dotychczasowe regulacje w tym obszarze (lub ich brak) wyma-

gały dostosowania do tej sytuacji. Po drugie, nowe regulacje konstytucyjne ujawniały, 

że dotychczasowe przepisy często nie odpowiadają stawianym przez nie wymaganiom. 

Po trzecie, w związku z podjętymi działaniami naszego państwa mającymi na celu uzy-

skanie członkostwa we Wspólnocie Europejskiej, pojawiła się konieczność dostoso-

wania polskiego porządku prawnego do acquis communautaire. Oznaczało to między 

innymi konieczność wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 90/314/EWG z dnia 

13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek3. To 

1 Zob. J. Raciborski, Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999, s. 11.
2 Por. J. Raciborski, Usługi turystyczne…, dz. cyt., s. 11; J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 

2006, s. 30 i nast.
3 Dz.Urz. WE L 158 z 23.06.1990. 
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przede wszystkim ta ostatnia okoliczność była motorem podejmowanych działań ma-

jących na celu uchwalenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych4, 

choć trzeba pamiątać, że na pewnym etapie pojawił się – ciągle niezrealizowany – po-

mysł wdrożenia tej dyrektywy w kodeksie cywilnym5. Ustawa ta od samego początku 

budziła wiele emocji, a nawet kontrowersji, zarówno ze strony praktyków, jak i teore-

tyków. Trudno nie zgodzić się z oceną, że „ostateczny tekst ustawy nosił wyraźne cechy 

wymuszonego kompromisu i nie grzeszył zbytnią precyzją sformułowań”6. Z drugiej 

jednak strony jej opracowanie dla osób ją przygotowujących stanowiło sporo wyzwa-

nie, co wynika przede wszystkim z jej pionierskiego charakteru w prawie polskim. 

Jednym z istotniejszych problemów związanych z przygotowaniem tego aktu praw-

nego było określenie jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Początkowe sze-

rokie ambicje wraz z upływem czasu ulegały redukcji7. Ustawa począwszy od jej tekstu 

pierwotnego składa się z sześciu rozdziałów. Obecna ich zawartość przedstawia się na-

stępująco. 

Pierwszy z rozdziałów to przepisy ogólne. Określone w nim zostały: zakres regu-

lacji ustawy (art. 1); warunki zawierania na terytorium RP w imieniu przedsiębiorcy 

zagranicznego nieposiadającego siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-

dlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej umów z klientami o organizowanie imprez turystycznych (art. 2); charak-

ter zadań marszałka województwa o których mowa w ustawie (art. 2a) oraz wybrane 

definicje pojęć używanych w ustawie (art. 3). 

Rozdział drugi zawiera przepisy o charakterze administracyjnoprawnym, odnoszące 

się do działalności organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów 

turystycznych. W rozdziale tym wskazane zostały m.in. warunki jakie należy spełnić aby 

4 T. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm. 
5 Zob. np. M. Nesterowicz, Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym, [w:] Turystyka 

a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego, Sucha 
Beskidzka–Kraków 2008, s. 44 i nast. 

6 J. Gospodarek, Prawo w turystyce…, dz. cyt., s. 31. 
7 Por. J. Raciborski, Usługi turystyczne…, dz. cyt., s. 13. 
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prowadzić działalność gospodarczą jako organizator turystyki lub pośrednik turystyczny 

w związku z określeniem tych działalności jako działalności regulowanej w rozumieniu 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej8. 

W rozdziale trzecim zamieszczone zostały przepisy regulujące „ochronę klienta”. To 

właśnie przede wszystkim w tym rozdziale wprowadzone zostały przepisy stanowiące 

wdrożenie w prawie polskim dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, 

wakacji i wycieczek.

Rozdział czwarty z kolei zawiera przepisy regulujące działalność przewodników tu-

rystycznych oraz pilotów wycieczek. Zawarto w nim również regulacje odnoszące się do 

organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 

W rozdziale piątym określone zostały warunki świadczenia usług hotelarskich. 

Rozdział szósty zawiera przepisy wprowadzające zmiany w innych ustawach oraz 

przepisy przejściowe i końcowe. 

Taki podział ustawy został wprowadzony w jej pierwotnym tekście. Mimo zgłasza-

nych wielekrotnie pomysłów zmiany, zwłaszcza wyraźnego objęcia ustawą także pod-

miotów organizujących imprezy turystyczne w celach niezarobkowych9, nie uległ on 

zmianie. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o usługach turystycznych określony zo-

stał w jej art. 1. Treść tego przepisu ulegała kilkakrotnym zmianom, jego istota pozostaje 

jednak ta sama. Zgodnie z obecnym jego brzmieniem, 

8 T. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. Co do wcześniejszych instrumentów regla-
mentacji (koncesja, zezwolenie) zob. P. Cybula, Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności 
gospodarczej przez biura podróży w Ustawie o usługach turystycznych, [w:] Leges sapere. Studia i pra-
ce dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. 
W. Uruszczaka, P. Święcickiej i A. Kremera, Kraków 2008, s. 107 i nast.

9 Pierwotny tekst ustawy zawierał przepis zgodnie z którym „Nie wymaga uzyskiwania koncesji nieza-
robkowe organizowanie wycieczek i imprez turystycznych przez organizacje, stowarzyszenia, szko-
ły, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne dla swoich uczniów, członków 
lub wyznawców”. Przepis ten został uchylony na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. (Dz. U. 
Nr 40, poz. 401) z czego oczywiście nie można wnosić, że obecnie podmioty te podlegają wpisowi 
do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 
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Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadcze-

nie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis ten czyni zadość postulatowi zawartemu w §21 ust. 1 pkt 1 Zasad techni-

ki prawodawczej10, stosownie do którego w przepisach ogólnych ustawy zamieszcza się 

określenie zakresu spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których ona dotyczy, lub 

spraw i podmiotów wyłączonych spod jej regulacji. Ściślej rzecz ujmując, ustawodawca 

określił w nim zakres spraw regulowanych ustawą i podmiotów, których dotyczy, pomi-

nął natomiast sprawy i podmioty wyłączone spod jej regulacji. 

Znaczenie przepisu określającego zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy prze-

jawia się przede wszystkim w dwojaki sposób. Po pierwsze, przepis ten ma pewien walor 

informacyjny. Osoba zapoznająca się z nim powinna mieć ogólne wyobrażenie co do 

dalszej treści regulacji. Po drugie, może on mieć znaczenie w procesie wykładni prze-

pisów ustawy, czasem nawet rozstrzygające, zważywszy zwłaszcza na często dominującą 

w praktyce wykładnię literalną11. Mając na uwadze cele, jakie powinien realizować taki 

przepis, powstaje pytanie, czy art. 1 w odpowiedni sposób je realizuje. Odpowiedzi na to 

pytanie poświęcone są dalsze uwagi. 

10 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej”, Dz. U. Nr 100, poz. 908. 

11 Np. odnośnie tego, czy przepisy rozdziału 3 ustawy mogą znaleźć zastosowanie do podmiotów or-
ganujących imprezy turystyczne, którzy nie są przedsiębiorcami. W tym zakresie w literaturze zresz-
tą nie ma zgody. Za taką możliwością opowiadają się M. Nesterowicz (System prawa prywatnego, t. 7, 
pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2004, s. 774) oraz E. Łętowska (Prawo umów konsumenckich, War-
szawa 2002, s. 500–501). Stanowisko odmienne zajmuje J. Gospodarek (Prawo w turystyce…, s. 102). 
Inną sprawą wywołującą pewne wątpliwości jest moim zdaniem nadużywanie w praktyce pojęcia 

„szara strefa” do podmiotów świadczących usługi turystyczne nie jako przedsiębiorcy. Zwraca na 
to uwagę S. Koroluk, [w:] Prawo w praktyce biur podróży, pod red. P. Cybuli, Warszawa 2006, s. 23, 
przyp. 13. Por. H. Zawistowska, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. 
Część I. Aspekty prawne, Warszawa 2010, s. 24.
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2. Czy ustawa określa warunki świadczenia usług turystycznych 

 tylko przez przedsiębiorców?

Usługi turystyczne są w praktyce świadczone przez różnego rodzaju podmioty. Jedną 

z podstawowych kwestii do których musiał odnieść się ustawodawca polski określając 

kształt przepisów ustawy o usługach turystycznych, jest pytanie czy ustawa ta powinna 

odnosić się do usług turystycznych świadczonych tylko przez przedsiębiorców, czy także 

przez inne podmioty. Do problemu tego ustawodawca w pierwszej kolejności odniósł 

się w art. 1 u.u.t. Zakres podmiotowy ustawy został wskazany w sposób bezpośredni 

oraz pośredni12. W sposób bezpośredni (wprost) wskazane zostało, że ustawa ta ma za-

stosowanie do „przedsiębiorców”. W sposób pośredni, tj. przy okazji określenia zakresu 

podmiotowego w sposób wyraźny, objęto nim także klientów – zgodnie z tym przepisem, 

ustawa ta określa także warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych 

za granicą, jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno pojęcia przedsiębiorcy, jak i klienta, zostały zdefinio-

wane w ustawie o usługach turystycznych. Zgodnie z art. 3 pkt 14 u.u.t. przez przed-

siębiorcę należy rozumieć „przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 

1807)”. Z kolei według art. 3 pkt 11 przez klienta należy rozumieć 

osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych 

na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu 

jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także 

osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzed-

nio zawartą umową13. 

12 Co do rozróżnienia zob. M. Zieliński, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki 
prawodawczej, Warszawa 2004, s. 66. 

13 Na marginesie można zauważyć, że w niektórych przypadkach należy odstąpić od rozumienia 
w ustawie o usługach turystycznych pojęcia „klient” w sposób określony w definicji tego pojęcia. 
Ustawa używa tego pojęcia również w znaczeniu potocznym. Przykładowo w art. 36 pkt 1 u.u.t. 
hotele zostały zdefiniowane jako „obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc 
w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klien-
tów”. Oczywiste jest, że zastrzeżenie zawarte w definicji klienta iż „zawarcie tej umowy nie stanowi 
przedmiotu jej działalności gospodarczej” nie ma tu jakiegokolwiek sensu. 
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W świetle powyższego powstaje pytanie, czy ustawa reguluje warunki świadczenia usług 

turystycznych wyłącznie „przez przedsiębiorców”, jak wynika expressis verbis z jej art. 1. 

O ile nie ulega wątpliwości, że jako przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o usłu-

gach turystycznych działają: organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent tu-

rystyczny, przedsiębiorca organizujący szkolenia dla kandydatów dla pilotów wy-

cieczek i przewodników turystycznych, to już w przypadku pilota wycieczek i prze-

wodnika turystycznego podmiot świadczący takie usługi nie musi ich świadczyć jako 

przedsiębiorca. Można je świadczyć także na podstawie umowy cywilnoprawnej nie 

będąc przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

a także – co w praktyce występuje jednak rzadko – na podstawie umowy o pracę14. 

W sposób pośredni zauważa to już sam ustawodawca – o ile np. w przypadku orga-

nizatora turystyki czy agenta turystycznego w przedmiotowych definicjach użyto 

określnika „przedsiębiorca”, to w przypadku przewodnika turystycznego oraz pilota 

wycieczek zwrot ten zasadnie nie występuje. Nie ulega wątpliwości, że także jeżeli 

przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek nie działa jako przedsiębiorca w rozu-

mieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a świadczy swoje usługi na 

innej podstawie, to przepisy ustawy o usługach turystycznych – co do zasady – rów-

nież znajdują zastosowanie. 

Podobnie nie tylko przedsiębiorcy mogą prowadzić szkolenie teoretyczne i praktycz-

ne dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Szkolenia takie 

mogą prowadzić osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które uzyskają wpis do re-

jestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów 

wycieczek (art. 24 ust. 1 u.u.t.). Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń po-

winien zawierać wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach 

działalności gospodarczej (art. 24 ust. ust. 5 zd. 2 u.u.t.). Wynika z tego wyraźnie, że 

ustawa dopuszcza możliwość organizacji takich szkoleń przez podmioty, które nie są 

przedsiębiorcami. Działalność podmiotów organizujących takie szkolenia z punktu wi-

14 Szerzej zob. P. Cybula, Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, „Pro-
blemy Turystyki” 2006, nr 1–4, s. 167 i nast.; E. Wieczorek, Działalność przewodników turystycznych 
a zasada swobody działalności gospodarczej, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne 
i konstrukcyjne, pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego, Sucha Beskidzka–Kraków 2008, s. 286 i nast.
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dzenia art. 1 u.u.t. budzi wątpliwości jeszcze z innego powodu, o czym będzie mowa 

w dalszych uwagach. 

Jeszcze inne zastrzeżenia można zgłosić odnośnie usług hotelarskich. W tym przy-

padku w słowniczku ustawowym w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych rodza-

jów działalności, ustawodawca podchodzi nie podmiotowo, a przedmiotowo. Definiu-

je nie podmiot świadczący usługi hotelarskie, a „usługi hotelarskie”. Takie „odstępstwo” 

nie wydaje się uzasadnione. Poprawniejsze z redakcyjnego punktu widzenia byłoby także 

i w tym przypadku podejście podmiotowe. Stwarzałoby to jednak konieczność prawi-

dłowego określenia podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Takim określeniem 

mogłoby być np. „Podmioty świadczące usługi hotelarskie”. Obecne brzmienie definicji 

„usług hotelarskich” jednoznacznie bezpośrednio nie przesądza, że chodzi tylko o usługi 

świadczone przez przedsiębiorców (art. 3 pkt 8 u.u.t.), tak jak w przypadku organiza-

torów turystyki, pośredników turystycznych, czy agentów turystycznych. Prima facie 

wynika to jednak w sposób pośredni z art. 1 u.u.t., który – jak wyżej wskazano – wy-

raźnie stwierdza, że „Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców usług 

turystycznych”. Tym samym w świetle art. 3 pkt 8 w zw. z art. 1 u.u.t. należałoby przyjąć, 

że ustawa reguluje świadczenie usług hotelarskich tylko przez przedsiębiorców. Z tego 

punktu widzenia istotne wątpliwości budzi art. 39 u.u.t. Określa on jakie czynności 

należy podjąć przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich. Generalnie rzecz uj-

mując jest to uzależnione od tego, w jakim obiekcie usługi mają być świadczone. Ustawa 

dzieli obiekty w których mogą być świadczone usługi hotelarskie na „obiekty hotelarskie” 

oraz „inne obiekty” (art. 35 ust. 1 i 2). Do „innych obiektów” zalicza także – zgodnie 

z art. 35 ust. 3 u.u.t. – „wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie 

namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (…)”. Według art. 39 

ust. 1 u.u.t., przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, 

„przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego 

rodzaju i kategorii”. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że przepis ten adresowany jest 

do „przedsiębiorcy”. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku świadczenia usług ho-

telarskich w „innym obiekcie”. W tym bowiem przypadku ustawodawca, wskazując, że 

podmiot taki ma obowiązek przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłosić 

obiekt do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta), używa zwrotu 
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„przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie 

rolnym” (art. 39 ust. 3 u.u.t.). Użycie zwrotu „przedsiębiorca lub rolnik (…)” z jednej 

strony ma sens wtedy, gdy uznamy, że rolnik świadczący tego rodzaju usługi nie jest 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 3 pkt 

14 u.u.t.). Z drugiej jednak strony, oznacza to, że zakres ustawy określony w art. 1 u.u.t. 

nie został określony poprawnie, skoro ustawa dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale tak-

że rolników świadczących wskazane wyżej usługi. W literaturze zresztą istnieje spór, czy 

rolnik świadczący usługi turystyczne o których mowa w art. 3 u.s.d.g. jest przedsiębiorcą 

w rozumieniu tej ustawy. W myśl pierwszego poglądu rolnik taki nie jest przedsiębior-

cą. Dopiero jeśli świadczy usługi turystyczne wykraczające poza zakres określony w tym 

przepisie staje się przedsiębiorcą15. Według konkurencyjnego stanowiska, rolnik taki jest 

przedsiębiorcą, a jedynie na mocy powołanego przepisu nie podlega obowiązkom wy-

nikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej16. Bez względu na to, które 

z tych dwóch stanowisk uznamy za trafne, niewątpliwe jest, że w ustawie o usługach 

turystycznych wskazane przepisy nie zostały sformułowane poprawnie. Jeżeli uznamy, że 

rolnik świadczący te usługi jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarczej, to zwrot w art. 39 ust. 3 („przedsiębiorca lub rolnik”) należy uznać za 

błędny. Jeżeli jednak przyjmiemy, że nie jest on przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy, 

to okazuje się, że działalność ta wykracza poza zakres regulacji określony w art. 1 ustawy.

Inny problem to kwestia zdefiniowania organizatora turystyki jako „przedsiębiorcy”. 

Zgodnie dyrektywą 90/314 (w polskiej wersji) organizator to „podmiot, który zawo-

dowo organizuje imprezy turystyczne i sprzedaje je lub oferuje na sprzedaż, zarówno 

w sposób bezpośredni, jak i za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej” (art. 2 

ust. 2). Tłumaczenie to różni się przykładowo od wersji angielskiej, gdzie mowa jest nie 

o „zawodowym” organizowaniu imprez turystycznych, a o ich organizowaniu innym 

niż okazjonalne („other than occasionally”). Oznacza to tym samym, że w tym zakresie 

15 Tak J. Gospodarek, Prawo w turystyce…, dz. cyt., s. 133. 
16 Tak K. Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 
2009 r., [w:] Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009, s. 79. 
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można mówić o nieprawidłowym wdrożeniu dyrektywy 90/314 z uwagi na podmiotowe 

zawężenie ochrony. 

3. Czy ustawa reguluje warunki świadczenia wszystkich  

 usług turystycznych? 

Zakres przedmiotowy ustawy został objaśniony przez wskazanie, że ustawa określa 

warunki świadczenia usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak-

że za granicą, jeżeli umowy (z klientami) o świadczenie tych usług są zawierane na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej. Pojęcie „usług turystycznych” zostało określone w art. 3 

pkt 1 u.u.t. Zgodnie z tym przepisem usługi turystyczne to „usługi przewodnickie, usługi 

hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym”. Zakres 

tego pojęcia jest bardzo szeroki. Odbiega ono od potocznego, wąskiego, rozumienia po-

jęcia usług turystycznych. W definicji zawartej w art. 3 pkt 1 u.u.t. usługi te zdefiniowa-

no w dwojaki sposób. Z jednej strony wskazano, że usługami tymi są usługi przewodnic-

kie oraz usługi hotelarskie17. Ponadto dodano, że usługami tymi są wszystkie inne usługi 

świadczone turystom lub odwiedzającym. Oczywistym jest, że ustawa nie może określać 

wszystkich „warunków świadczenia” tak rozumianych usług turystycznych. W ustawie 

uregulowane zostały usługi turystyczne świadczone przez organizatorów turystyki, pi-

lotów wycieczek, przewodników turystycznych oraz przez podmioty świadczące usługi 

hotelarskie. 

Z omawianego punktu widzenia pewne wątpliwości wywołują usługi świadczone 

przez organizatorów turystyki. Zgodnie z art. 3 pkt 5 u.u.t. organizator turystyki to 

przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Z kolei impreza turystyczna to 

co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną 

ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program 

przewiduje zmianę miejsca pobytu.

17 W tym przypadku bez znaczenia jest kto jest odbiorcą tych usług – tak też J. Raciborski, Usługi tury-
styczne…, dz. cyt., s. 16. 
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W związku z powyższym powstaje pytanie, czy jeżeli „organizator turystyki” zawiera 

umowę o pojedynczą usługę turystyczną działa on jako organizator turystyki czy też nie. 

Odpowiedź powinna być oczywista w świetle wskazanej definicji organizatora turystyki. 

Mniej oczywista jest jednak treść rozdziału 3 u.u.t., którego kilka przepisów odnosi się 

nie tylko do imprez turystycznych organizowanych przez organizatorów turystyki, ale 

także usług turystycznych nie stanowiących imprezy turystycznej. Przykładowo w art. 

11a u.u.t. występuje określenie: „Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (…)” a w art. 12 ust. 

1 u.u.t.: „Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom 

imprezy turystyczne lub usługi turystyczne (…)”18. W każdym razie do innych usług 

turystycznych niż usługi przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz usługi hote-

larskie, ustawa o usługach turystycznych odnosi się tylko w takim zakresie, w jakim są 

one oferowane przez organizatora turystyki (pomijam w tym miejscu usługi pośrednic-

twa). Te inne usługi, mimo że są to usługi turystyczne w rozumieniu ustawy o usługach 

turystycznych, są regulowane przez inne przepisy, a ustawa o usługach turystycznych, 

we wskazanym wyżej zakresie, stanowi pewne ich „uzupełnienie”. 

W konsekwencji trafnie zauważa się w literaturze, że w stosunku do definicji usług 

turystycznych z art. 3 pkt 1 u.u.t. „zakres ustawy i konkretne wymagania stawiane 

podmiotom świadczącym usługi turystyczne są ograniczone”19. Przyczyn takiego stanu 

rzeczy upatruje się w tym, że 

ustawa nie reguluje generalnie zasad świadczenia usług turystycznych w sposób jednolity 

dla wszystkich przedsiębiorców działających w tej sferze, natomiast odwołuje się do po-

jęcia usług turystycznych w celu wyjaśnienia innych pojęć i dopiero w tak ograniczonym 

zakresie nakłada obowiązki i kreuje uprawnienia20.

18 Szerzej do tego problemu odnoszę się w artykule: Istota obowiązku informacyjnego wobec klienta 
z art. 12 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych (w druku). 

19 J. Raciborski, Usługi turystyczne…, dz. cyt., s. 17. 
20 Tamże. 
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Rzecz jednak wydaje się być nadmiernie i niepotrzebnie skomplikowana. W rze-

czywistości ustawa dotyczy tylko niektórych usług turystycznych. Z tego powodu za-

sadne wydaje się rozważenie dodania w tytule ustawy – w przypadku pozostawienia 

definicji usług turystycznych w ustawie – że jest to ustawa o „niektórych” usługach 

turystycznych21. Z pewnością nie byłoby to doskonałe rozwiązanie, ale byłoby lepsze 

od obecnego. 

4. Czy ustawa reguluje warunki świadczenia tylko usług turystycznych? 

Z art. 1 u.u.t. płynie wniosek, że ustawa ta określa warunki świadczenia tylko usług 

turystycznych. W rzeczywistości ustawa określa także „warunki świadczenia” innych 

usług niż usługi turystyczne. Wynika to z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, pewne wątpliwości powstają w związku z usługami świadczonymi przez 

pośrednika turystycznego i agenta turystycznego. W literaturze zajęto stanowisko, z któ-

rym można się co do zasady zgodzić, że usługa agenta turystycznego nie jest usługą 

turystyczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.u.t., nie jest bowiem świadczona turyście lub 

odwiedzającemu a usługodawcy22. Podobne zastrzeżenia mutatis mutandis pojawiają się 

także w przypadku usług pośrednika turystycznego. 

Po drugie, pewne wątpliwości powstają w związku z usługami szkoleniowymi dla 

kandydatów dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W tym przypadku 

literalnie rzecz biorąc moglibyśmy mówić o usługach turystycznych w rozumieniu u.u.t. 

jeżeli kursantami byłyby osoby będące turystami lub odwiedzającymi albo jeżeli przyj-

miemy, że szkolenie praktyczne odbywające się poza miejscem stałego zamieszkania kur-

santów ma charakter usługi turystycznej23. 

21 Zabieg taki jest czasami stosowany – zob. np. ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów 
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. 
(Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). 

22 Tak J. Raciborski, Usługi turystyczne…, dz. cyt., s. 22. 
23 H. Zawistowska przyjmuje nawet, że usługi te w ogóle nie należą do usług turystycznych, bowiem 

nie spełniają podstawowego warunku, jakim jest ich świadczenie turystom lub odwiedzającym – 
H. Zawistowska, Nowe zasady…, dz. cyt., s. 62.
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5. Czy ustawa reguluje warunki świadczenia usług turystycznych za granicą?

Kolejna kwestia budząca pewne wątpliwości to określenie, że ustawa w pewnym za-

kresie znajduje zastosowanie do świadczenia usług turystycznych „za granicą”. Zagad-

nienie to jednak jest nieco bardziej skomplikowane i wymaga odrębnego opracowania. 

Na uwagę zasługuje tu w szczególności to, że w tej kwestii ustawa nie zawiera żadnych 

ograniczeń. Z dalszych przepisów ustawy nie wynika jasno o jakie zastosowanie tu cho-

dzi. Przepis art. 1 u.u.t. odnosi się zarówno do norm o charakterze cywilnoprawnym, 

jak i administracyjnoprawnym. Podobnie rzecz się przedstawia z zakresem przedmio-

towym – nie jest jasne, czy chodzi tu o wszystkie usługi regulowane przez ustawę, czy 

tylko o niektóre. Tak szerokie zastosowanie budzi już prima facie daleko idące wątpliwo-

ści. Przykładowo rozdział 5 ustawy, dotyczący usług hotelarskich, należałoby stosować 

w stosunku do przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie za granicą, jeżeli umowa 

z klientem zawarta jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 1 w omawianym 

zakresie wymaga więc co najmniej pewnego doprecyzowania. 

6. Podsumowanie

Zgodnie z art. 1 u.u.t.: „Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsiębiorców 

usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli 

umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej”. Z poczynionych rozważań wynika, że:

po pierwsze, ustawa określa warunki świadczenia usług turystycznych nie tylko  ▷

przez przedsiębiorców;

po drugie, ustawa określa warunki świadczenia tylko niektórych usług tury- ▷

stycznych;

po trzecie, ustawa określa także warunki świadczenia innych usług niż usługi  ▷

turystyczne;

po czwarte, określenie, że „Ustawa określa warunki świadczenia przez przedsię- ▷

biorców usług turystycznych (…) za granicą, jeżeli umowy z klientami o świad-
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czenie tych usług są zawierane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” jest bar-

dzo enigmatyczne i budzące istotne wątpliwości interpretacyjne. 

Z powyższego wynika, że określenie zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego 

w art. 1 ustawy o usługach turystycznych nie zostało dokonane w sposób prawidłowy. 

Z jednej strony jest za wąskie, a z drugiej za szerokie. W konsekwencji przepis ten nie 

spełnia swojej funkcji, powoduje dodatkowe problemy interpretacyjne, a nawet może 

wprowadzać w błąd. Jako taki nie odpowiada też zasadom prawidłowej techniki legi-

slacyjnej. W tym stanie rzeczy można zaproponować odnośnie art. 1 u.u.t. następu-

jące uwagi de lege ferenda (co wiąże się z koniecznością zmiany innych odpowiednich 

przepisów):

po pierwsze, konieczna jest albo rezygnacja z pojęcia „przedsiębiorca” albo doda- ▷

nie innych podmiotów, których działalności ustawa dotyczy; 

po drugie, należałoby zawęzić tytuł ustawy przez dodanie słowa „niektórych” oraz  ▷

wskazać w art. 1 u.u.t. jakie usługi turystyczne są objęte tą regulacją;

po trzecie, zasadne jest co najmniej dookreślenie w jakim zakresie przepisy ustawy  ▷

znajdują zastosowanie odnośnie usług turystycznych świadczonych za granicą;

po czwarte, ustawa reguluje też zadania organów administracji publicznej, co  ▷

warte jest podkreślenia w art. 1, wzorem innych ustaw (np. art. 1 in fine u.s.d.g.). 
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Jakub Gąsienica 

Sportowe uprawianie taternictwa w Polsce 
w świetle obowiązujących przepisów

1. Wprowadzenie

Taternictwo jest klasyfikowane jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportów 

ekstremalnych. Jako sport per se „niebezpieczny” nie pozostał więc wolny od ingerencji 

i regulacji ustawodawcy. Celem niniejszego artykułu jest zatem wyszczególnienie tych 

wszystkich wybranych przepisów z różnych dziedzin prawa, których treść miała w ostat-

nich latach oraz ma obecnie wpływ na dopuszczalność i zakres uprawiania taternictwa 

w Polsce. Zauważyć zatem wypada, że przepisy, które zostaną omówione skategoryzować 

można w ramach dwóch zasadniczych grup. 

Po pierwsze jako regulacje odnoszące się bezpośrednio do taternictwa i wprowadza-

jących daleko posunięte ograniczenia uprawiania taternictwa pod względem podmioto-

wym. Należy zaznaczyć, że przepisy prawne odnoszące się do tej materii były wyjątkowo 

często nowelizowane na przestrzeni ostatniej dekady, w daleko posuniętym „duchu dere-

gulacyjnym”, czego ostatnim epilogiem były zmiany, które wprowadziło wejście w życie 

ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.1 Zmiany te zostaną zaprezentowane oraz 

poddane próbie oceny poniżej.

1 Dz. U. Nr 127, poz. 857. Ustawa weszła w życie dnia 16 października 2010 roku, zwana dalej „ustawą 
o sporcie”.
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Po drugie wyróżnić wypada przepisy prawa ochrony przyrody stanowiące o reżimie 

prawnym, jakiemu podlega przebywanie na terenach chronionych. Jest to szczególnie 

istotne dla tematu niniejszej pracy, gdyż na terenie Polski taternictwo uprawiać można 

wyłącznie w Tatrach, jako jedynych polskich górach o charakterze alpejskim, których 

cały obszar leży na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

2. Definicja terminu na płaszczyźnie kolokwialnej oraz legalnej

Taternictwo, jak powszechnie przyjmuje się w środowisku turystyczno-górskim jest 

rodzajem aktywności sportowej polegającym na przechodzeniu trudniej dostępnych 

obszarów górskich, przy zastosowaniu specjalnych umiejętności, czyli zasad i technik 

wspinaczki wysokogórskiej oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego2. 

Można zatem zakwalifikować taternictwo jako kwalifikowany rodzaj wspinaczki, który 

uprawiany jest w górach. Zaznaczyć wypada wyraźnie, że to właśnie otoczenie i charak-

ter terenu, w którym prowadzi się tą aktywność sportową wyróżnia taternictwo spośród 

innych rodzajów wspinaczki. 

Będący przedmiotem niniejszego artykułu termin ukształtował się w języku po-

tocznym na przestrzeni ostatnich dwustu lat i w związku z tym nie był on poddawany 

wyczerpującym próbom teoretycznej kategoryzacji, bądź definiowania. Taternikiem 

określa się kolokwialnie w związku z tym osoby wspinające się w Tatrach, mianem 

alpinisty osoby wspinające się w Alpach, a mianem himalaizmu określamy analogiczną 

aktywność wspinaczkową prowadzoną w Himalajach. Zauważyć należy na potrzeby 

niniejszego artykułu, że nazwy „taternictwo” i „alpinizm” nie stanowią zbiorów roz-

łącznych. Można wręcz powiedzieć, że taternictwo jest podkategorią alpinizmu, ro-

zumianą jako wspinaczka górska, letnia i zimowa, prowadzona wszakże w obszarze 

górskim pozbawionym lodowców.

Pewna zasygnalizowana powyżej nieostrość terminologiczna pojęcia taternictwo 

i występująca w naszym kraju tendencja do używania zamiennie nazw „taternik” oraz 

2 Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, Encyklopedia Tatrzańska, Warszawa 1973, s. 541.
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„alpinista” przełożyły się na analogiczną niekonsekwencję w języku prawnym. Obecnie 

brak jest w przepisach prawa powszechnie obowiązujących definicji legalnej taternic-

twa. Jedynie obowiązująca ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku posługuje się w art. 

15 ust. 1. pkt. 17 szerszym pojęciem „wspinaczki”, który zawiera w sobie oczywiście 

również wspinaczkę taternicką. Definicje takie można jednak odnaleźć w uchylonych 

już aktach prawnych. I tak Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kul-

tury Fizycznej i Sportu w sprawie uprawiania alpinizmu z 31 lipca 1985 roku3, dzieliło 

alpinizm na taternictwo powierzchniowe oraz jaskiniowe4. Należy zauważyć, że po-

dział ten utrwalił się do dzisiaj w polskim prawie5 i zasadniczo odpowiada on faktycz-

nemu podziałowi w tym sporcie, gdyż taternictwo jaskiniowe jest bardziej niszowym 

oraz wyspecjalizowanym rodzajem wspinaczki taternickiej prowadzonym w dłuższych 

systemach jaskiń. Późniejsze akty prawne również rozpoznawały taternictwo jako pod-

kategorię „alpinizmu”6, którym to terminem posługiwał się art. 53 ustawy o kulturze 

fizycznej z 18 stycznia 1996 roku.

3 M.P. Nr 27, poz. 197 – wydane na podstawie art. 52 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. 
o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181).

4 Tamże w § 1 ust. 4: Przez taternictwo jaskiniowe rozumie się sportową działalność jaskiniową, tj. po-
ruszanie się w jaskiniach lub ich częściach oraz w rejonach jaskiniowych, w których obiektywne trud-
ności techniczne (terenowe) wymagają praktycznej znajomości metod ich pokonywania lub użycia 
specjalistycznego sprzętu i umiejętności posługiwania się nim.

5 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawiania alpinizmu z dnia 27 listopada 2001 r. (Dz. U. 
Nr 145, poz. 1624) rozróżniało wspinaczkę skałkową, taternictwo oraz taternictwo jaskiniowe, jako 
trzy podgrupy wspinaczki. Natomiast Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania alpini-
zmu jaskiniowego z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 211) wyróżniało taternictwo jaskiniowe, 
(zwane w tymże rozporządzeniu alpinizmem jaskiniowym) jako najbardziej niebezpieczny w odczu-
ciu ustawodawcy rodzaj taternictwa.

6 Podobnie w Załączniku II do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu dys-
cyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych wa-
runków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych z dnia 18 stycznia 
2001 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 67) alpinizm dzielił się na wspinaczkę sportową, narciarstwo wysokogórskie 
oraz właśnie omawiane niniejszym jako taternictwo: alpinizm jaskiniowy oraz wspinaczkę wysoko-
górską.
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3. Ograniczenia uprawiania taternictwa pod względem osobowym

Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r., uchylająca i zastępująca poprzednio 

obowiązującą ustawę o kulturze fizycznej z 1984 r. kontynuowała, co do zasady pro-regu-

lacyjną tendencję w obszarze uprawiania rekreacyjnego sportów ekstremalnych ukształ-

towaną w poprzednim systemie. Art. 53 ustawy z 1996 r. i wydane na jego podstawie 

akty wykonawcze recypowały więc w znacznej mierze rozwiązania przyjęte pod rządem 

poprzednio obowiązującej ustawy7. Uprawianie taternictwa wymagało zatem stosownie 

do dyspozycji art. 53 nie tylko przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa obo-

wiązujących w tej dyscyplinie sportu, ale także posiadania odpowiednich kwalifikacji. 

Przepisy wykonawcze szczegółowo precyzowały przedmiotowe wymogi oraz kwalifikacje 

niezbędne do uprawiania taternictwa oraz stanowiły o sposobach ich uzyskiwania. Ta-

ternictwo mogła uprawiać osoba, które po pierwsze spełniała prawne wymogi, takie jak 

określony wiek, czy należyty stan zdrowia. Ponadto kandydat na taternika musiał pod-

dać się skomplikowanej i kilkustopniowej procedurze weryfikacyjnej, przewidzianej do 

ubiegania się o każdy z przewidzianych prawem stopni uprawnień alpinistycznych. Akty 

wykonawcze regulowały zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnień oraz 

ustanawiało rodzaje dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje. Były to tzw. 

karty alpinistyczne Polskiego Związku Alpinizmu. 

PZA był na mocy obowiązujących jeszcze do niedawna przepisów związkiem spor-

towym zajmującym się przeprowadzaniem weryfikacji kandydatów na taterników. Nad-

mienić można, że wobec konieczności należenia do związku oraz poddania się przez kan-

dydatów na taterników weryfikacji przeprowadzanej przez ten związek, można przyjąć, 

że oprócz przytoczonych aktów prawnych, także akty wewnętrzne związku sportowego 

miały wobec tego bezpośredni wpływ na sytuację prawną osób chcących uprawiać w Pol-

sce taternictwo.

Stosowanie do brzmienia ostatniego aktu wykonawczego do art. 53 dotyczącego ca-

łościowo taternictwa, a mianowicie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawia-

7 Art. 53, aż do 31.05.2005 roku powtarzał dosłownie w części dotyczącej alpinizmu treść art. 52 usta-
wy z 1984 roku.
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nia alpinizmu z dnia 27 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 145, poz. 1624) wydawane były 

następujące rodzaje kart alpinistycznych:

karta wspinacza, 1. 

karta taternika, 2. 

karta taternika zwyczajnego, 3. 

karta taternika jaskiniowego, 4. 

karta zwyczajnego taternika jaskiniowego, 5. 

karta narciarza wysokogórskiego.6. 

Nie wchodząc w szczegółowe unormowania ww. rozporządzenia, zauważyć należy, 

iż pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień taternickich było pozytywne ukończenie 

kursu wspinaczkowego oraz zaliczenie egzaminu przeprowadzanego, lub autoryzowa-

nego przez Polski Związek Alpinizmu. Dopiero kolejnym etapem był kurs oraz nastę-

pujący po nim egzamin organizowane osobno pod kątem kart taternika oraz taterni-

ka jaskiniowego. Wskazać wypada, że cały proces zdobycia uprawnień do uprawiania 

wspinaczki górskiej, tj. taternictwa był niezmiernie czasochłonny. Zniechęcało to wiele 

osób pragnących rekreacyjnie prowadzić tą aktywność sportową, ale nie posiadających 

wystarczającej ilości wolnego czasu od podjęcia prób zdobycia wymaganych upraw-

nień. Proces ten był nadto znacząco kosztowny. Wydaje się, że nawet ustawodawca 

dostrzegł, iż koszty uzyskania uprawnień taternickich były rażąco wysokie, biorąc pod 

uwagę fakt, że dotyczyły one dopuszczalności prowadzenia rekreacyjnej i prywatnej 

działalności sportowej. Tym wyjaśniać można ratio legis pierwszej8 z dwóch nowelizacji 

w roku 2005 art. 53 ustawy o kulturze fizycznej, w zakresie wprowadzającym maksy-

malne stawki opłat za przystąpienie do egzaminu oraz uzyskanie karty alpinistycznej 

w odniesieniu do taternictwa jaskiniowego. Faktyczne oddziaływanie tego ogranicze-

nia było jednak znikome ze względu na fakt, iż warunkiem sine qua non przystąpienia 

do egzaminu było pozytywne zakończenie dwóch kursów przeprowadzanych przez 

8 Art. 1 Ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 
15 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 726).
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Polski Związek Alpinizmu, a ceny opłat za te kursy mogły już być swobodnie ustalane 

przez organizatora.

Kolejną absurdalną aberracją przytoczonych rozwiązań prawnych, była obligatoryj-

ność de iure uzyskania tych samych uprawnień przez wspinaczy zagranicznych pragną-

cych uprawiać taternictwo na terenie polskich Tatr. Daleko idące regulacje dotyczące 

dopuszczalności uprawiania taternictwa w polskim systemie prawnym były unikatowe 

i nader restrykcyjne w porównaniu do analogicznych rozwiązań przyjętych w innych 

państwach europejskich. Szczególny kontrast zaznaczał się w porównaniu do zgoła całko-

wicie liberalnego stanu prawnego tzw. „państw alpejskich”, tj. Szwajcarii, Austrii, Włoch, 

czy Francji. Krajom tym nie znane są co do zasady prawne ograniczenia rekreacyjnego 

oraz indywidualnego uprawiania alpinizmu. 

Nadmiar regulacji ograniczających uprawianie taternictwa w Polsce i nie zmienia-

nych co do zasadniczej części od kilkudziesięciu lat został ostatecznie spostrzeżony 

przez ustawodawcę w 2005 roku. Wzmiankowana już nowelizacja Ustawy o kulturze 

fizycznej m.in. zmieniła także diametralnie meritum art. 53. Szeroko zakrojona zmiana 

legislacyjna objęła swoim zasięgiem większość sportów ekstremalnych, w tym również 

taternictwo, usuwając z obrotu prawnego wymogi uzyskania państwowych uprawnień 

w celu prowadzenie działalności sportowej w tych obszarach. Wyjątkowo, ze zmian 

wyłączono taternictwo jaskiniowe. Z materiałów legislacyjnych wynika, że uznano tą 

podkategorię taternictwa jako zbyt niebezpieczną, aby rezygnować z regulacji wymaga-

jących uzyskanie specjalnych uprawnień kwalifikujących do uprawiania tegoż sportu. 

Jednakże wskazania wymaga fakt, iż po przedmiotowej nowelizacji, w stosunku do 

taternictwa „tradycyjnego” – czyli powierzchniowego – pozostawiono w art. 53 ust. 19 

normę nakazującą uprawianie tego sportu w sposób odpowiadający uznanym regułom 

bezpieczeństwa oraz przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie. Zrezygno-

wanie jednak z jakichkolwiek prawnie określonych wymogów oraz procedury weryfiku-

9 Art. 53: 1. Uprawianie alpinizmu, z zastrzeżeniem ust. 2, sportów motorowych wymaga posiada-
nia specjalistycznego przygotowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
w tych dziedzinach i dyscyplinach sportu. 2. Uprawianie alpinizmu jaskiniowego wymaga posiada-
nia odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 
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jącej i legitymizującej to „specjalistyczne przegotowanie” sprawiło, że norma ta uzyskała 

charakter lex imperfecta, czyli normy o charakterze instrukcyjnym, pozbawionej jakiej-

kolwiek sankcji prawnej za działanie sprzeczne z jej dyspozycją. 

W odniesieniu do taternictwa jaskiniowego, którego uprawianie nadal pozosta-

ło w obrębie restrykcyjnych regulacji, wydano nadto Rozporządzenie Ministra Sportu 

w sprawie uprawiania alpinizmu jaskiniowego z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 30, 

poz. 211). W generalnym zarysie i w najważniejszych postanowieniach powtarzało ono 

wymogi ustanowione poprzednio obowiązującym i wyżej omówionym rozporządze-

niem z 2001. Odnotować można jakkolwiek jego bardziej zwięzłą treść i wycofanie się 

ustawodawcy, w porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia w sprawie 

uprawiania alpinizmu, z regulowania szczegółowego trybu dotyczącego wydawania, za-

wieszania oraz cofania uprawnień taternickich przez Polski Związek Alpinizmu. Skut-

kiem tego pozostawiono większą dozę swobody Związkowi w opracowywaniu własnych 

regulaminów oraz aktów organizacyjnych, które określały w detalach sposób uzyskania 

uprawnień taternickich.

Ostateczny kres omawianym ograniczeniom uprawiania taternictwa przyniosła 

ustawa o sporcie z czerwca 2010 roku. Po pierwsze art. 93 uchylił mającą kapitalne 

znaczenie dla statusu prawnego taternictwa ustawę o kulturze fizycznej, z wyjątkiem 

jej art. 43. Ponadto zwrócić uwagę wypada na treść art. 91 tegoż aktu, na mocy 

którego Ustawodawca prolongował obowiązywanie niektórych aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie uchylonych artykułów ustawy o kulturze fizycznej do czasu 

wejścia w życie nowych i zastępujących ich rozporządzeń. W katalogu tym nie zna-

lazło się jednak Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania alpinizmu 

jaskiniowego z 2006 roku, w związku z tym należy zauważyć, że ten akt prawny prze-

stał obowiązywać z dniem 15 października 2010 roku. Nowa ustawa o sporcie, nie 

zawiera żadnych przepisów odnoszących się do taternictwa, ani do innych rodzajów 

działalności alpinistycznej. Wypada zaznaczyć, że omawiane zmiany dotyczące upra-

wiania taternictwa nie były nietypowe. Uchylenie ostateczne pozostałych przepisów 

„taternickich” było bowiem wyrazem szerszej tendencji przyświecającej tej legislacji, 

której intencją była derogacja prawie wszystkich regulacji ingerujących w dopuszczal-

ność uprawiania sportów ekstremalnych.
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Zmiana stanu prawnego poskutkowała zatem po pierwsze usunięciem z polskiego 

prawa wyżej podanej normy instrukcyjnej zalecającej uprawianie taternictwa powierzch-

niowego „bezpiecznie” oraz lege artis. Derogacja art. 53 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej 

sprowadzała się zasadniczo do usunięcia normy o działaniu wychowawczym już tylko 

i będącej reminiscencją stanu prawnego sprzed 2005 roku, natomiast uchylenie całkowi-

te publicznoprawnych obostrzeń uprawiania taternictwa jaskiniowego było znaczącym 

posunięciem. Zakończyło proces usuwania wszystkich prawnych regulacji odnoszących 

się do uprawiania wspinaczki w Polsce.

4. Ograniczenia uprawiania taternictwa na określonych obszarach – Tatry

Przed przejściem do dalszych wywodów wypada poczynić spostrzeżenie, iż ponad 

połowa terenów wspinaczkowych w Polsce znajduje się na publicznych terenach chro-

nionych. Fakt ten, mając na uwadze zakres oraz ilość aktów prawa krajowego oraz prze-

pisów wspólnotowych odnoszących się do problematyki ochrony przyrody, implikuje 

konieczność zbadania tej dziedziny prawa pod kątem istnienia ewentualnych regulacji 

mających wpływ na uprawianie taternictwa. Z uwagi na wąskie ramy niniejszej pracy 

oraz zważywszy na fakt, iż samo taternictwo rozumiane jako wspinaczkę w terenie wyso-

kogórskim uprawiać można na terenie Polski wyłącznie na obszarze Tatrzańskiego Par-

ku Narodowego, ograniczę się do omówienia przepisów prawa wpływających pośrednio 

i bezpośrednio na wspinanie się w Tatrach.

„Park Narodowy” podlega regulacjom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody10. Jest jedną z form ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 tej ustawy i podlega 

specjalnemu reżimowi prawnemu znacznie ograniczającemu zakres udostępnienia spo-

łeczeństwu terenów, z których się składa. Stosownie mianowicie do brzmienia art. 12 

10 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) tekst jednolity z dnia 
25 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1220).
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ust. 1 obszar parku narodowego jest udostępniany11 w celach sportowych w sposób, 

który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku. Jednocześnie ustawodawca egzem-

plifikuje implicite rodzaje działalności negatywnie oddziaływujące na przyrodę, poprzez 

rozbudowany art. 15 zawierający katalog czynności/rodzajów aktywności bezwzględnie 

zabronionych na terenie parków narodowych. Art. 15 ust. 1 pkt. 17 wprowadza między 

innymi zakaz wspinaczki oraz eksploracji jaskiń na terenach parków narodowych, czyli 

zabrania uprawiania taternictwa i to zarówno w formie powierzchniowej, jak i w zakresie 

taternictwa jaskiniowego12.

Od zakazu tego mogą być jednak wprowadzone wyjątki. 

Po pierwsze zgodnie z art. 15 ust. 3 może uczynić to Minister właściwy do spraw 

ochrony środowiska jeżeli uzasadnione będzie to celami sportowymi i nie wpłynie ne-

gatywnie na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednakże na dzień dzisiejszy 

Minister nie skorzystał z tego uprawnienia. 

Po drugie już sam art. 15 ust. 1 pkt.17 w części in fine zawiera szczególny wyjątek 

od ustanowionego przez siebie zakazu, zezwalając dyrektorowi parku narodowego na 

wyznaczenie miejsc w obszarze parku, gdzie zakaz ten nie będzie obowiązywał. Prze-

pis ten należy uznać za „upoważnienie” ustawowe w rozumieniu art. 94 Konstytucji 

RP zezwalające Dyrektorowi Tatrzańskiego Parku Narodowego na wydanie zarządzenia 

obowiązującego na terenie działania Dyrektora TPN. Dyrektor jest oczywiście organem 

administracji rządowej (tj. administracji niezespolonej), natomiast wydawane na mocy 

art. 15 ust. 1 pkt. 17 zarządzenie należy zakwalifikować jako akt prawa miejscowego13.

Należy również wskazać w tym miejscu, że TPN ma obowiązek sporządzić i reali-

zować tzw. Plan ochrony przyrody, w związku z dyspozycją art. 18 ustawy o ochronie 

11 Stosowanie do brzmienia art. 5 (słowniczek) ust. 17 tejże ustawy, jako „udostępnianie” należy rozu-
mieć: „umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zaso-
bów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyj-
nych i sportowych”.

12 Art. 15 ust. 1 pkt. 17: (zabrania się) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjąt-
kiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

13 Por. B. Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2009, LEGALIS – komentarz do art. 94. – 
wskazujący na możliwość wydawania zarządzeń jako aktów prawa miejscowego w rozumieniu 
art. 94 Konstytucji.
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przyrody. Stosowny projekt nowego planu jest gotowy, aczkolwiek nie został on jesz-

cze zatwierdzony przez Ministra właściwego dla spraw środowiska w trybie przewi-

dzianym w art. 19 ust. 5 przedmiotowej ustawy14. Po zatwierdzeniu planu, stosowne 

wyjątki zezwalające na wspinaczkę na określonych obszarach będą musiały być zgod-

ne z założeniami planu ochrony przyrody. Plan ten również musi w zatwierdzonej 

wersji oznaczać obszar, odnośnie którego taka ekscepcja spod zakazu wspinaczki bę-

dzie mogła być uczyniona, jeżeli dyrektor parku narodowego chce sobie pozostawić 

taką możliwość.

Warto także zwrócić uwagę, że nawet przy założeniu, że zastosowanie znajduje któryś 

z ww. dwóch wyjątków, taternicy, jak wszyscy pozostali zresztą, są również zobowiązani 

do przestrzegania innych obowiązków związanych z przebywaniem na terenie parku na-

rodowego statuowanych przedmiotową ustawą w szczególności art. 15.

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego skorzystał ze wzmiankowanego upraw-

nienia znajdującego się w art. 15 ust. 1 pkt. 17 ustawy o ochronie przyrody, w rezultacie 

czego wydane zostały dwa akty prawne:

Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 5 lu- ▷

tego 2009 w sprawie uprawiania taternictwa na terenie Tatrzańskiego Parku Na-

rodowego.

Zarządzenie nr 2/2010 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia  ▷

1 czerwca 2010 w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie Ta-

trzańskiego Parku Narodowego.

Zarządzenia te wskazują odpowiednio określone obszary i jaskinie, dopuszczone do 

aktywności taternickiej. Metodologicznie, obszary te są sprecyzowane w następujący 

sposób. Taternictwo powierzchniowe można na podstawie przedmiotowego rozporzą-

dzenia uprawiać w wyznaczonych rejonach obejmujących ściany od podnóża po grań 

lub wierzchołek szczytu albo formacji skalnej. Sprecyzowano jakkolwiek, które ściany 

14 Zatwierdzenie następuje w formie rozporządzenia.
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zaznaczonych grani są udostępnione dla taternictwa15. W odniesieniu do alpinizmu 

jaskiniowego natomiast, wskazane zostały z nazwy jaskinie tatrzańskie udostępnione16 

dla ruchu taternickiego wraz z określeniem ewentualnych ograniczeń czasowych ich 

udostępnienia.

W przytoczonych zarządzeniach można ponadto odnaleźć dodatkowe obowiązki 

nałożone przez organ miejscowy – dyrektora TPN na taternika. Są to przede wszyst-

kim obowiązki, które nałożone były również na taterników po rządem ustawy o kul-

turze fizycznej oraz omówionych – Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie upra-

wiania alpinizmu z 2001 r. i Rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania 

alpinizmu jaskiniowego z 2006 r. W ramach tej grypy wymienić trzeba obowiązek 

osób udających się i wracających z obszarów wspinaczkowych znajdujących się w Par-

ku do dokonywania wpisów o tych wyjściach wspinaczkowych oraz ich uczestnikach 

w tzw. „książkach wyjść” taternickich17. Analogiczny obowiązek18 spoczywa na oso-

bach udających się na wyjście taternickie do danej udostępnionej jaskini tatrzańskiej. 

Mimo, że obowiązków tych nie da się wywieźć z ww. Rozporządzeń, gdyż zostały one 

uchylone, to jednak można uzasadnić dopuszczalność ich ustanowienia przez dyrekto-

ra TPN na innej podstawie prawnej. Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o ochronie przy-

rody dyrektor parku narodowego wydaje zarządzenia określające sposoby korzystania 

z obszarów parku narodowego w celach m.in. sportowych. Uprawianie taternictwa 

należy bez wątpliwości zakwalifikować jako korzystanie z obszaru parku narodowego 

w celach sportowych, w rozumieniu przytoczonego przepisu. Dyrektor TPN ma zatem 

prerogatywy do ustanawiania dodatkowych obowiązków, które kształtują w jaki spo-

sób ta aktywność sportowa jest prowadzona, natomiast art. 102 ust. 2 powinien zo-

stać zakwalifikowany jako samoistna podstawa do wydawania przez niego - w ramach 

wyznaczonych tym upoważnieniem - aktów prawa miejscowego w rozumieniu art. 94 

Konstytucji. Przytoczone wyżej obowiązki taterników w przedmiocie dokonywania 

15 Obszary te są opisane w § 1 Zarządzenia nr 4/2009 oraz zaznaczone na specjalnej mapie stanowiącej 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

16 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2010.
17 § 5 Zarządzenia nr 4/2009.
18 § 2 ust.1 Zarządzenia nr 2/2010.
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stosownych wpisów we właściwych „księgach wyjść” taternickich, pierwotnie (tj. we 

wcześniej obowiązujących zarządzeniach Dyrektora TPN) stanowiły powtórzenie obo-

wiązków statuowanych aktami wykonawczymi do ustawy o kulturze fizycznej. Dzisiaj 

jednak de lege lata ich ustanowienie jest także dopuszczalne, jednak trzeba je potrakto-

wać jako również postanowienia aktów prawa miejscowego, lecz wydane na podstawie 

i za przyzwoleniem art. 102 ust. 2 ust. o ochr. przyr. 

Jakkolwiek należy również zauważyć, iż w przedmiotowym zarządzeniu dyrektora 

TPN w sprawie uprawiania taternictwa jaskiniowego na terenie Tatrzańskiego Parku 

Narodowego znajdują się postanowienia, których zamieszczenie należy uznać za ko-

lidujące z przepisami prawa. Jako niedopuszczalne należy uznać częściowe brzmienie 

jego § 4 zgodnie, z którym Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego są upoważnione 

do kontrolowania posiadania przez taterników jaskiniowych „kart taternika jaskinio-

wego”. Wynika to z faktu, iż zarządzenie do zostało wydane na 24 dni przed uchwa-

leniem ustawy o sporcie uchylającej przepisy ustanawiające instytucję karty taterni-

ka. Wraz ze zniesieniem od dnia 15 października kart taternika jaskiniowego, osoby 

prowadzące aktywność wspinaczkową w jaskiniach tatrzańskich nie są zobowiązane 

do posiadania i okazywania kart taternika, nawet jeżeli takowe posiadają. W związku 

z tym pożądanym wydaje się dokonanie przez dyrektora TPN zmiany Zarządzenia nr 

2/2010 poprzez dostosowanie go do nowego stanu prawnego i usunięcie wszelkich 

odniesień oraz postanowień nawiązujących do obowiązków wynikających z nieaktual-

nych już przepisów prawa.

5. Podsumowanie

Opisany powyżej proces deregulacji sportowego uprawiania taternictwa na poziomie 

rekreacyjnym i amatorskim należy całkowicie zaaprobować. W uzasadnieniu projektu 

ustawy o sporcie słusznie wskazano19, iż kultura fizyczna niewątpliwie należy do sfery 

19 Projekt ustawy o sporcie z dnia 5 sierpnia 2009 r. – uzasadnienie, Strona WWW Instytutu Spraw publicznych: 
http://www.isp.org.pl/kompas/files/11009893570303530001262596559.pdf, s. 52–53, dostęp:  19.10.2011.
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obywatelskich praw kulturalnych. Te zaś, z uwagi na swój szczególny i specyficzny cha-

rakter, nie mogą być obciążone nadmierną reglamentacja prawną oraz interwencją orga-

nów władzy publicznej. Zwrócono uwagę – z czym całkowicie się zgadzam – że regulacja 

odnosząca się do sportów tzw. niebezpiecznych, w tym w stosunku do taternictwa była 

nadmierna i nieuzasadniona żadnymi relewantnymi prawnie przesłankami. Poprzednio 

obowiązujące przepisy oparte były na przyjętym jeszcze w czasach PRL aksjomacie, że 

Państwo powinno w szeroki sposób regulować aktywność sportową obywateli prowadzo-

ną w zakresie uprawiania sportów o podwyższonym ryzyku, czyli tzw. sportów ekstre-

malnym. Uchylenie tych przepisów zerwało z tą nieprzystającą do dzisiejszych realiów 

zasadą i pozwoliło wszystkim osobom w Polsce swobodnie i bez zbędnych kosztów upra-

wiać sportowo taternictwo na własną odpowiedzialność.
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dr Jerzy Gospodarek

Cele i zakres założeń do projektu ustawy 
o szlakach turystycznych

1. Wprowadzenie

Szlaki turystyczne są ważnym elementem zagospodarowania turystycznego kra-

ju i stanowią znaczący składnik dostępności komunikacyjnej walorów turystycznych1. 

Uzupełniają one istniejący system połączeń komunikacyjnych, umożliwiając turystom 

odbywanie wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych i innych w ramach 

danego regionu lub rejonu turystycznego, jak również w skali krajowej oraz międzyna-

rodowej.

Korzystanie ze znakowanych szlaków turystycznych w górach i na nizinach ma w Pol-

sce długą historię. Pierwsze szlaki górskie zostały wytyczone w Tatrach już pod koniec 

1 Zob. W. Kurek (red.), Turystyka, Warszawa 2007, s. 26, 144 oraz 176–177; A. Kowalczyk, M. Derek, Za-
gospodarowanie turystyczne, Warszawa 2010, s. 36 i nast.; J. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka 
w ujęciu interdyscyplinarnym, wyd. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 326, 
368–370, 385 i 401–403.
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XIX wieku2. Pierwsze zaś szlaki nizinne wyznakowano w latach dwudziestych XX wieku3. 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych ub. wieku doszło z kolei do burzliwego wręcz rozwo-

ju turystyki rowerowej i wyznaczania licznych szlaków rowerowych zarówno w górach, 

jak i na nizinach4. Jeszcze krótsza jest historia znakowania w Polsce szlaków konnych 

oraz wodnych (kajakowych)5.

Od 1950 r. wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych zajmuje się w ra-

mach swoich statutowych zadań Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które 

kontynuuje w tym zakresie działalność swoich poprzedników: Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Działalność ta prowadzona 

na podstawie wewnętrznie ustalanych instrukcji znakarskich i innych aktów prawnych 

o charakterze wewnętrznym doprowadziła do stworzenia systemu szlaków turystycznych 

w Polsce, opartego na sprawdzonej metodologii wyznaczania szlaków, kompatybilnym 

systemie znakowania, wyszkolonej kadrze znakarzy oraz stałym monitoringu, dokumen-

tacji i ewidencji poszczególnych szlaków6. Przez lata PTTK było faktycznym monopoli-

stą w tej dziedzinie. 

Ten stan rzeczy uległ zmianom wynikającym z przekształceń społecznych, gospodar-

czych i politycznych, które miały miejsce w Polsce, poczynając od 1989 r. Znalazło to 

wyraz w szybkim wzroście liczby, rodzajów i ogólnej długości szlaków turystycznych, 

2 Zob. J. Kapłon, Zarys historii tworzenia sieci szlaków turystycznych przez Towarzystwo Tatrzańskie i Pol-
skie Towarzystwo Tatrzańskie w latach 1873–1950 [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń 
turystyczna. Materiały z konferencji, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa 2007, s. 75 i nast.; J. W. Gajewski, Ni-
kłym śladem Perci czyli szlaki górskie wczoraj i dziś [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne…, dz. cyt., 
s. 191 i nast.; A. Matuszczyk, Szlaki turystyczne w górach, ich utrzymanie i konserwacja oraz ochrona 
prawna – ważny element bezpiecznej turystyki górskiej [w:] Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce 
górskiej, wyd. Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2004, s. 51.

3 Zob. W. Skowron, Korzenie zorganizowanej turystyki pieszej PTK 1907–1950 [w:] S. Łuć (red.), 50 lat 
Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, wyd. PTTK, Warszawa 2002, s. 23; 
K. Bielecki, System znakowanych szlaków nizinnych [w:] S. Łuć (red.), 50 lat Komisji…, dz. cyt., s. 99.

4 Zob. Z. Boroński, Organizacyjne i prawne problemy szlaków rowerowych w Polsce na tle wybranych 
państw w Europie [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne… dz. cyt., , s. 171 i nast.

5 Zob. G. Orłowska-Rybicka, Szlaki górskiej turystyki jeździeckiej – szlakami bez barier – na przykładzie in-
tegracyjnych obozów i wycieczek konnych [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne…, dz. cyt., s. 165; 
M. Czerny, Znakowanie turystycznych szlaków wodnych [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne…, 
dz. cyt., s. 175 i nast.

6 A. Gordon, L. Drożdżyński, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wobec przestrzeni i szla-
ków turystycznych [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne…, dz. cyt., s. 26. 
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które obecnie może wytyczać w istocie każdy na dowolnych zasadach. Oprócz PTTK 

zajmują się tym w szczególności jednostki samorządu terytorialnego i liczne organizacje 

społeczne. Według danych GUS za 2009 r. łączna długość szlaków turystycznych wyty-

czonych i znajdujących się pod opieką oddziałów PTTK wyniosła ponad 70 tysięcy km7, 

a ogólna długość takich szlaków jest szacowana na ponad 100 tys. km8. Niestety ten 

rozwój szlaków turystycznych w Polsce nie doprowadził do stworzenia systemu organi-

zacyjno-prawnego wytyczania, znakowania, ewidencjonowania i konserwacji szlaków tu-

rystycznych. W konsekwencji występuje znaczne zróżnicowanie sposobów znakowania 

szlaków turystycznych oraz duża różnorodność umieszczanych znaków turystycznych, 

co wraz z częstym brakiem konserwacji szlaków turystycznych i rosnącą liczbą turystów 

i uczestników rekreacji korzystających ze szlaków znacznie zwiększa zagrożenia, na które 

są oni narażeni9. 

Wypadki zdarzające się coraz częściej na szlakach turystycznych uświadamiają, że po-

trzebne jest uchwalenie ustawy o szlakach turystycznych, gdyż dla tego rodzaju stosun-

ków społecznych okazują się niewystarczające ogólne regulacje ustawowe, a szczegółowe 

unormowania prawne są w tej dziedzinie jedynie fragmentaryczne. Zostało to dostrzeżo-

ne w nauce prawa turystycznego już kilka lat temu10. Zorganizowana w dniu 8 listopada 

2006 r. przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki ogólnopolska konferen-

cja związana z turystycznym planowaniem przestrzeni skupiła kilkudziesięciu naukow-

ców i praktyków zajmujących się problematyką szlaków turystycznych. Punkt wyjściowy 

do dyskusji stanowiła analiza prawna W. Robaczyńskiego będąca przeglądem uwarun-

kowań zagospodarowania przestrzeni oraz zasad tworzenia i funkcjonowania szlaków 

7 Turystyka w 2009 r., wyd. GUS, Warszawa 2010, s. 167.
8 J. Kapłon szacuje nawet, że jest ok. 150 tys. km szlaków w Polsce. Zob. J. Kapłon, Co dalej ze szlakami 

turystycznymi, „Gazeta Górska” 2010, nr 6 (71), s. 7.
9 Zob. J. Gospodarek, Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Tu-

rystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Eko-
logii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008, s. 275–276; M. Miller, Czynniki wpływające 
na bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, „Folia Turistica” 2009, nr 20, s. 51 i nast.

10 Myśl tę sformułowałem i uzasadniłem w pracy: J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2006, 
s. 65–68.
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turystycznych11. Konferencja zakończyła się przyjęciem wniosku o celowości uchwalenia 

ustawy o szlakach turystycznych. 

2. Dotychczasowe prace nad projektami ustawowej regulacji 

 szlaków turystycznych

Pierwsze projekty ustawowego uregulowania problematyki szlaków turystycznych 

miały wyraźnie komercyjny cel i zdecydowanie ograniczony zakres. Takim był poselski 

projekt ustawy o korzystaniu z nieruchomości do celów związanych z narciarstwem, 

wniesiony do laski marszałkowskiej pod koniec 2005 r.12 Już sam tytuł tego projektu 

wskazywał jasno na taki właśnie cel i zakres ustawowej regulacji. Miała ona wpro-

wadzić do polskiego prawa szczególną odmianę służebności gruntowej lub osobistej, 

zwaną prawem śniegu, której ustanowienia na swoją rzecz mógłby żądać od właścicie-

la nieruchomości każdy właściciel lub samoistny posiadacz sąsiedniej nieruchomości, 

prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność w zakresie organizacji wyciągu 

narciarskiego. Propozycja ta odwoływała się do koncepcji tzw. prawa górskiego, propa-

gowanej w literaturze przedmiotu przez J. Długopolskiego z nawiązaniem do rozwią-

zań w tym zakresie przyjętych we Francji13. To rozwiązanie prawne wchodziło w ko-

lizję z konstytucyjną zasadą ochrony własności oraz prowadziłoby do uprzywilejowa-

11 W. Robaczyński, Przegląd uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni, zasad tworzenia i funkcjono-
wania szlaków turystycznych (analiza prawna), Warszawa październik 2006, materiały konferencyj-
ne przygotowane na „Ogólnopolską konferencję związaną z turystycznym planowaniem przestrzeni, 
zwłaszcza tworzeniem i funkcjonowaniem szlaków turystycznych, w szczególności na podstawie szla-
ków i infrastruktury rowerowej w Polsce”, zorganizowaną w dniu 8 listopada 2006 r. przez Departa-
ment Turystyki Ministerstwa Gospodarki.

12 Druk sejmowy nr 642 z dnia 29 grudnia 2005 r.
13 J. Długopolski, Prawo górskie. Propozycje do projektu ustawy, BIP Naczelnej Rady Adwokackiej 

2006.03.31. Propozycje te były oparte na referacie powołanego autora nt. Problemy zagospodarowa-
nia i rozwoju turystycznego gór polskich, wygłoszonym na konferencji nt. Zrównoważony rozwój ziem 
górskich, Kraków, kwiecień 2002 r. Nawiązał do nich projekt ustanowienia nowego ograniczonego 
prawa rzeczowego w postaci tzw. prawa szlaku turystyczno-sportowego, autorstwa J. Długopol-
skiego i M. Kulig-Juźwiak, Prawo szlaku. Projekt zmian ustawodawczych w zakresie dostępu do tere-
nów dla uprawiania sportu, turystyki i rekreacji, „Palestra” 2008, nr 3–4, s. 103–107.
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nia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą kosztem interesów właścicieli 

nieruchomości nadających się do uprawiania narciarstwa i w konsekwencji wskazany 

projekt ustawy został negatywnie zaopiniowany przez rząd14.

Kompleksowe spojrzenie na problematykę prawną szlaków turystycznych nakazują 

„Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”15. Wskazują one jako jedną z misji roz-

woju turystyki uczynienie z niej dziedziny eksponującej i wykorzystującej efektywnie 

cenne potencjały Polski, w szczególności dziedzictwo kultury i tradycji oraz bogactwo 

przyrody, z równoczesnym respektowaniem zasad rozwoju zrównoważonego. Przy tym 

przewiduje się, że do zadań Międzyresortowego Zespołu ds. koordynacji zadań Rządu 

określonych w tym dokumencie rządowym16 należy inicjowanie, opiniowanie i reko-

mendowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie obowiązujących regulacji 

prawnych mających wpływ na rozwój turystyki. Wśród zadań zaś rekomendowanych 

wszystkim podmiotom działającym na rzecz rozwoju turystyki znalazło się w ramach 

obszaru priorytetowego 4 – obejmującego kształtowanie przestrzeni turystycznej – za-

danie kształtowania rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość 

przestrzeni. Realizując ten cel operacyjny, mają być tworzone podstawy prawne i zasa-

dy wyznaczania „obszarów użytku turystycznego”. Trzeba też wspomnieć o celu opera-

cyjnym obszaru priorytetowego 1 „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku – do-

tyczącego tworzenia produktu turystycznego o wysokiej konkurencyjności – albowiem 

jednym z celów operacyjnych tego obszaru jest rozwój infrastruktury turystycznej, 

a jego realizacja ma następować m.in. przez wzmacnianie bezpieczeństwa turystów17. 

Niewątpliwie wymienione zadania i sposoby ich realizacji odnoszą się również do szla-

ków turystycznych i ich uregulowań prawnych.

14 Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o korzystaniu z nieruchomości do celów związa-
nych z narciarstwem (druk sejmowy nr 642), przekazane 20 września 2006 r., DSP-140-95(4)/06.

15 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w dniu 
26.09.2008 r., Warszawa wrzesień 2008 r., BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

16 Wymieniony organ pomocniczy został powołany zarządzeniem Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rzą-
du określonych w „Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku (M.P. Nr 29, poz. 418).

17 Zob. Kierunki rozwoju turystyki…, s. 46–53, 58, 93–97 oraz 101.
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Wychodząc z powyższych założeń, w Ministerstwie Sportu i Turystyki podjęto 

w czerwcu 2009 r. prace nad przygotowaniem projektu „Założeń do projektu usta-

wy o szlakach turystycznych”. Chodziło o dokument prezentujący różne możliwości 

prawne potencjalnych rozwiązań i ich przewidywane skutki prawne i społeczne w za-

kresie rozwoju systemu szlaków turystycznych w Polsce. Prace te miały więc charakter 

wstępny18. Pierwsza wstępna wersja projektu „Założeń do projektu ustawy o szlakach 

turystycznych”, przygotowana przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, była przedmiotem oceny członków wspomnianego wyżej Międzyresorto-

wego Zespołu na jego III posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009 r. Po uwzględnieniu 

zgłoszonych uwag został przygotowany projekt z 8 lutego 2010 r.19 Do tego projektu 

zgłosiła swoje uwagi m.in. Federacja Obrony Podhala, która została włączona do prac 

legislacyjnych nad założeniami do ustawy o szlakach turystycznych20. Federacja ta pro-

testuje przeciwko naruszeniom konstytucyjnie chronionego prawa własności w razie 

wprowadzenia w projektowanej ustawie możliwości przyznawania gminom przez sądy 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci tzw. służebności szlaku. Te protesty nie 

spowodowały istotnej zmiany projektu założeń do projektu ustawy o szlakach tury-

stycznych w wersji z 14 maja 2010 r.21

18 Zostało to podkreślone w odpowiedzi ministra sportu i turystyki na interpelację posła Stanisława 
Ożoga w sprawie prac nad projektem ustawy o szlakach turystycznych (15542), Sprawozdanie Ste-
nograficzne z 66 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 maja 2010 r. ANEKS – In-
terpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania, zał. nr 2, s. 207–208.

19 Założenia do projektu ustawy o szlakach turystycznych (z uwzględnieniem wymagań wynikających 
z dokumentu Rządowego Centrum Legislacji z dnia 1 czerwca 2009 r. pt. „Wytyczne dotyczące opra-
cowywania projektów założeń projektów ustaw”), projekt z 8 lutego 2010 r., Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Departament Turystyki (obecnie nie jest dostępny w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki 
ani w BIP Rządowego Centrum Legislacji).

20 Zob. odpowiedź ministra sportu i turystyki na interpelację, powołaną w przypisie 17, s. 207–208.
21 Założenia do projektu ustawy o szlakach turystycznych (z uwzględnieniem wymagań wynikających 

z dokumentu Rządowego Centrum Legislacji z dnia 1 czerwca 2009 r. pt. „Wytyczne dotyczące opra-
cowywania projektów założeń projektów ustaw”), projekt z 14 maja 2010 r., Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Departament Turystyki (skorygowany na podstawie uwag zgłoszonych przez urzędy 
marszałkowskie pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego; obecnie nie jest dostępny w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki ani w BIP 
Rządowego Centrum Legislacji).
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Liczne zastrzeżenia i wątpliwości zgłaszane pod adresem projektu założeń do pro-

jektu ustawy o szlakach turystycznych opóźniły prace legislacyjne nad tym projektem 

i w końcu zostały one zawieszone. Projekt ten trafił do rządowego wykazu projektów 

niezrealizowanych w I półroczu 2010 r. i nieprzeniesionych do planu na II półrocze 

2010 r.22 Zespół ds. Programowania Prac Rządu podjął w dniu 17 maja 2010 r. decy-

zję o przeniesieniu prac nad tymi założeniami na rok 2011. W konsekwencji omawia-

ny projekt został umieszczony w planie legislacyjnym Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na 2011 r., z przewidywanym terminem przyjęcia założeń przez Radę Ministrów w IV 

kwartale br.23 Dalszym skutkiem było umieszczenie projektu założeń do projektu ustawy 

o szlakach turystycznych w wykazie dokumentów procedowanych bezterminowo w ra-

mach planu pracy Rady Ministrów na 2011 r.24 W praktyce oznacza to, że w VI kadencji 

Sejmu ustawa o szlakach turystycznych nie zostanie uchwalona.

Warto zauważyć, że projektowane założenia do projektu ustawy o szlakach tury-

stycznych pozostają w związku z komisyjnym projektem ustawy o bezpieczeństwie 

i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, wniesionym do 

laski marszałkowskiej w połowie 2010 r.25 Ten pełen niejasności, wątpliwych i wręcz 

błędnych ustaleń projekt, bardzo krytycznie oceniony pod wieloma względami26, 

zawierał w pierwotnej wersji liczne ustalenia dotyczące górskich szlaków turystycz-

nych. Jednak ze względu na prowadzone prace nad ustawą o szlakach turystycznych 

w uchwalonej nie bez problemów ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zrezygnowa-

no z wszelkich zapisów dotyczących górskich szlaków turystycznych27. Niewątpliwie 

22 Zob. wykaz projektów niezrealizowanych w I półroczu 2010 r. i nieprzeniesionych do planu na II 
półrocze 2010 r., s. 2, poz. 10, BIP Rady Ministrów, Plan pracy Rady Ministrów na 2011 r.

23 Zob. plan legislacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2011 r., s. 1, poz. 1, BIP Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, projekty aktów prawnych.

24 Zob. wykaz dokumentów procedowanych bezterminowo, s. 110, poz. 146, BIP Rady Ministrów, Plan 
pracy Rady Ministrów na 2011 r., wykaz projektów procedowanych bezterminowo.

25 Druk sejmowy nr 3447 z dnia 22 lipca 2010 r.
26 Zob. J. Gospodarek, Znaczenie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach 

dla rozwoju turystyki górskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, 
nr 157, s. 628–630 oraz 634.

27 Zob. wystąpienie posła sprawozdawcy P. van der Coghena podczas drugiego czytania w Sejmie pro-
jektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, 
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znacznie ułatwi to dalsze prace nad projektem założeń do projektu ustawy o szla-

kach turystycznych, gdyż nie będzie kolizji między regulacjami wskazanych aktów 

ustawodawczych.

3. Cele założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych

Jak wszystkie projekty założeń do rządowych projektów ustaw, projektowane za-

łożenia do projektu ustawy o szlakach turystycznych powinny być zgodne z zasada-

mi techniki prawodawczej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.28 oraz ustaleniami uchwały Nr 49 Rady Mini-

strów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów,29 dotyczącymi 

opracowywania, uzgadniania i wnoszenia projektów dokumentów rządowych, a także 

opartymi na wymienionych aktach normatywnych wytycznymi dotyczącymi opraco-

wywania projektów założeń projektów ustaw30. Nie są to akty normatywne powszech-

nie obowiązujące, co jest oczywiste w przypadku wskazanej uchwały Rady Ministrów, 

ale także zasady techniki prawodawczej ustalone powołanym rozporządzeniem nie są 

w istocie tego rodzaju aktem, gdyż nie wiążą bezpośrednio ustawodawcy,31 a Trybunał 

Konstytucyjny w swych orzeczeniach powołuje się na te zasady tylko subsydiarnie32. 

Sprawozdanie Stenograficzne z 95 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2011 r. 
(pierwszy dzień obrad), Warszawa 2011, s. 8. Ciekawostkę stanowi, że pan poseł przypisał sobie autor-
stwo tego projektu, chociaż w ostatecznej wersji tej ustawy nie zachował się bez zmian – i to z reguły 
istotnych – ani jeden artykuł komisyjnego projektu, a kilka jego artykułów zostało skreślonych i kilka-
naście dodanych, co gruntownie zmieniło treść wskazanej ustawy. Tamże, s. 9.

28 Dz. U. Nr 100, poz. 908. Zasady te są dalej powoływane skrótem ZTP.
29 M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm. Uchwała ta jest dalej powoływana jako regulamin pracy RM.
30 Wytyczne dotyczące opracowywania projektów założeń projektów ustaw, Rządowe Centrum Le-

gislacji, Warszawa, 1 czerwca 2009 r., http://www.rcl.gov.pl/attachment/076_Wytyczne.pdf. Dalej 
powoływane jako wytyczne RCL.

31 Zob. opracowanie Biura Trybunału Konstytucyjnego: Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych 
z procesem legislacyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 118, którego tekst jest do-
stępny na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego w katalogu e-publikacje pod adresem: 
http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm.

32 Podkreślają to S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warsza-



Cele i zakres założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych

229

Jednak niewątpliwie wymienione akty normatywne są wiążące dla rządowego prawo-

dawcy oraz wszystkich organów i podmiotów podległych Prezesowi Rady Ministrów. 

Muszą one więc być uwzględnione przy projektowaniu założeń do rządowego projektu 

ustawy o szlakach turystycznych.

Szczególna jest przy tym rola powołanych wytycznych przygotowanych przez Rządo-

we Centrum Legislacji, gdyż mają one spełniać rolę rekomendacji opracowanych w syn-

tetycznej formule według schematu określonego przez obowiązujące przepisy prawne33. 

Potrzeba ich opracowania wynikła z nowatorskich zmian wprowadzonych w 2009 r., 

które ustaliły zasadę, że obecnie to RCL przygotowuje rządowe projekty ustaw na pod-

stawie założeń projektu sporządzonych przez właściwy organ wnioskujący w uzgodnie-

niu z RCL oraz innymi organami i podmiotami, wymagających przyjęcia przez Radę Mi-

nistrów jako dokument rządowy34. W wytycznych podkreśla się, że prawidłowo sporzą-

dzony projekt założeń do projektu ustawy powinien składać się z trzech części i pierwsza 

z nich ma umożliwiać dokonanie przez Radę Ministrów oceny celowości ewentualnego 

opracowania projektu ustawy35. Jest to oparte na § 1 ZTP, w tym ustaleniach ust. 2 

pkt 3 wymagających określenia celów, jakie zamierza się osiągnąć przez wydanie nowej 

ustawy, oraz na § 9 ust. 3 regulaminu pracy RM, zobowiązującym organ wnioskujący 

do określenia m.in. potrzeby i celu uchwalenia projektowanej ustawy. Jak te wymagania 

zostały zrealizowane w powołanych wyżej wersjach projektu założeń do projektu ustawy 

o szlakach turystycznych?

W obu wersjach założeń zaprojektowanych przez Departament Turystyki Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki punkt dotyczący celowości opracowania projektu jest 

identyczny. Wskazano w nim na fragmentaryczność regulacji prawnej problematy-

ki szlaków turystycznych i potrzebę uregulowania takich zagadnień, jak kwestia od-

powiedzialności za szkody, praw autorskich do szlaku oraz finansowania wytyczania 

wa 2004, s. 20.
33 Wytyczne RCL, s. 4.
34 Zob. w tych kwestiach ustalenia ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Mi-

nistrów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 337) oraz uchwały Nr 38 Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę – Regulamin Rady Ministrów (M.P. Nr 20, poz. 246).

35 Wytyczne RCL, s. 3.
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i konserwacji szlaków turystycznych, jak również prawnej dostępności terenów, na 

których są urządzane takie szlaki, oraz problemy związane z jazdą małymi pojazdami 

terenowymi (tzw. quadami) zwłaszcza po szlakach turystyki pieszej i na obszarach 

szczególnie wartościowych przyrodniczo. Ponadto w tym punkcie projektowanych 

założeń zostało w sposób ogólny podkreślone niedostosowanie obowiązującego stanu 

prawnego do potrzeb rozwiniętej turystyki oraz zaznaczona konieczność ujednolicenia 

oznakowania i ewidencjonowania szlaków turystycznych, wyznaczanych w ostatnich 

latach nie tylko przez PTTK ale również przez gminy, stowarzyszenia oraz inne osoby 

prawne i osoby fizyczne36. Trzeba zauważyć, że w tej części zaprojektowanych założeń 

brak jasno określonych celów, które miałaby realizować przyszła ustawa o szlakach 

turystycznych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na znaczenie możliwie pre-

cyzyjnego określenia celów, które zamierza się osiągnąć przez wydanie danego aktu 

normatywnego, jak też na konieczność ustalenia hierarchii wyznaczonych celów oraz 

wpływ ich realizowania przez projektowany akt na realizację celów już obowiązują-

cych ustaw. Jest to po prostu warunek tworzenia spójnego systemu prawa37. Niestety 

ten warunek nie został spełniony w obu wersjach analizowanego projektu założeń do 

ustawy o szlakach turystycznych.

Niewątpliwie najważniejszym celem wyznaczonym przez projekt założeń do ustawy 

o szlakach turystycznych powinno być zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach tury-

stycznych. O słuszności tej tezy przekonuje ocena skutków realizacji ustawy dokonana 

w obu analizowanych wersjach projektu założeń. Mianowicie stwierdzono tam w pierw-

szej kolejności, że wejście w życie projektowanej ustawy „pozwoli w szczególności na za-

pewnienie osobom korzystającym ze szlaków wyższego poziomu bezpieczeństwa i realnej 

możliwości uzyskania odszkodowania w razie wypadku”38. W konsekwencji prowadzi to 

do potwierdzenia stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu o znaczeniu pro-

36 Zob. wersje projektu założeń powołane w przypisach 18 i 20, s. 3–6.
37 Tak S. Wronkowska, M. Zieliński, dz. cyt., s. 24–25.
38 Zob. wersja projektu założeń powołana w przypisie 18, s. 65–57, oraz wersja projektu założeń powo-

łana w przypisie 20, s. 56.
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jektowanej ustawy o szlakach turystycznych dla kwestii bezpieczeństwa turystów i użyt-

kowników rekreacji korzystających z tych szlaków39.

Obok powyższego głównego celu projektowane założenia powinny wskazywać 

szereg dalszych celów przyszłej ustawy o szlakach turystycznych. Należy do nich za-

liczyć zachowanie powszechnego, zasadniczo nieodpłatnego dostępu do szlaków tu-

rystycznych, przy równoczesnym respektowaniu praw właścicieli nieruchomości, za-

rządców i innych osób mających określone prawa do gruntów, na których są lub mają 

być wytyczone szlaki turystyczne. Wymaga to zarazem wyznaczenia celu w postaci 

zapewnienia niekomercyjnego charakteru systemu szlaków turystycznych, do którego 

współtworzenia powinien być dopuszczony każdy podmiot spełniający wymagania 

ustalone przez obowiązujące prawo. Względy bezpieczeństwa wymagają, aby projek-

towanie szlaków turystycznych, ich wyznaczanie, znakowanie i konserwowanie nastę-

powało sprawdzonymi, ujednoliconymi sposobami. W związku z tym jest celowe wy-

korzystanie w tym zakresie wieloletniego, olbrzymiego dorobku PTTK i powinno to 

znaleźć odpowiedni wyraz w projektowanych założeniach do projektu ustawy o szla-

kach turystycznych. Ponadto należałoby wskazać w tych założeniach dopełniający 

cel w postaci stworzenia ogólnopolskiego systemu rejestracji szlaków turystycznych 

i ich ewidencjonowania, co powinno się wiązać ze zleceniem PTTK funkcji zleco-

nych z zakresu administracji rządowej w tej dziedzinie. Byłoby to bowiem rozwiąza-

nie najtańsze i zarazem wykorzystujące doświadczenia wymienionego stowarzyszenia 

w tym zakresie40. 

Należy wyrazić pogląd, że jako dopełniający cel projektowanej ustawy o szlakach 

turystycznych powinna być też wskazana w założeniach kwestia realizacji przez szlaki 

ważnej roli w zakresie promocji dziedzictwa przyrody i kultury41. Powinno to się łączyć 

39 Zob. J. Gospodarek, Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych [w:] P. Ku-
leczka (red.), Szlaki turystyczne…, dz. cyt., s. 69–72; tenże, Bezpieczeństwo na szlakach…, dz. cyt., 
s. 282 i nast.; M. Miller, dz. cyt., s. 51 i 69–70; W. Robaczyński, Refleksje na temat prawnej regulacji 
szlaków turystycznych [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne…, dz. cyt., s. 61–64.

40 Na tę wyjątkową rolę PTTK w zakresie funkcjonowania sieci szlaków turystycznych w Polsce zwraca 
się od dawna uwagę w literaturze przedmiotu. Zob. np. J. Gospodarek, Celowość i konieczność…, 
dz. cyt., s. 70–72; M. Miller, dz. cyt., s. 57–58.

41 Zob. w tej kwestii A. Gotowt-Jeziorska, Znaczenie szlaków turystycznych w promocji dziedzictwa przy-
rody i kultury, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne…, dz. cyt., s. 117 i nast.
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z realizacją przez szlaki turystyczne niezmiernie istotnej funkcji ochronnej w stosunku 

do walorów przyrodniczych i kulturowych. Zastanawia całkowite pominięcie tej funkcji 

szlaków w najnowszej, bardzo interesującej pracy W. Radeckiego42.

4. Zakres założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych

Skoro w analizowanych wersjach projektu założeń do projektu ustawy o szlakach tu-

rystycznych kwestia celów tej ustawy i ich hierarchii nie została w sposób precyzyjny 

przedstawiona, to trudno wypowiadać się co do zakresu tych założeń. Cele bowiem każ-

dej projektowanej ustawy przesądzają o jej zakresie merytorycznym. W tej sytuacji trzeba 

ograniczyć się do powołania formalnych wymagań co zakresu spraw, które powinny być 

uwzględnione w projektowanych założeniach, wskazując przy okazji najważniejsze po-

stulowane rozwiązania w poszczególnych sprawach.

Trzeba najpierw powołać ustalenia § 2 ZTP, które nakazują, aby projektowana 

ustawa wyczerpująco regulowała daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakre-

sem swego unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny. W literaturze przed-

miotu wskazano, że należy przy tym kierować się tradycyjnym zakresem spraw dotąd 

normowanych lub niejako naturalnymi walorami przedmiotu bądź też wskazaniami 

nauki, wyróżniającej i opisującej określone dziedziny43. Wydaje się, że dziedzina szla-

ków turystycznych ma swoje specyficzne cechy i właśnie nimi oraz wskazaniami nauki 

w tym zakresie należy kierować się przy wyznaczaniu granic projektowanej ustawy 

o szlakach turystycznych.

Sprecyzowanie spraw, które powinny być przedstawione w projekcie założeń, aby 

umożliwić późniejsze opracowanie na tej podstawie – po przyjęciu założeń przez Radę 

Ministrów – projektu ustawy przez Rządowe Centrum Legislacji, nastąpiło w § 9 ust. 3 

pkt 2 regulaminu pracy RM. Ustalenia te wymagają przedstawienia niezbędnych propo-

zycji rozstrzygnięć i ich uzasadnienia w sprawach dotyczących:

42 Zob. W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011.
43 S. Wronkowska, M. Zieliński, dz. cyt., s. 25–27.
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zakresu podmiotowego i przedmiotowego projektowanej ustawy lub podmiotów  ▷

i spraw wyłączonych z zakresu jej regulacji;

objaśnień podstawowych określeń użytych w projektowanej ustawie; ▷

przepisów merytorycznych; ▷

upoważnień do wydania aktów wykonawczych; ▷

odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności karno-administracyjnej; ▷

wpływu projektowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo  ▷

ustaw dotychczasowych;

przepisów dostosowujących; ▷

przewidywanego terminu wejścia w życie projektowanej ustawy lub jej poszcze- ▷

gólnych przepisów.

Jak wskazano w wytycznych RCL, powołane ustalenia implikują potrzebę przed-

stawienia rekomendacji metodyki formułowania propozycji rozstrzygnięć projek-

towanej ustawy, w tym ewentualnej postaci wariantowej, oraz ich uzasadniania44. 

Powinna przy tym zostać uwzględniona specyfika przedmiotu i charakteru prawnego 

poszczególnych rodzajów przepisów ustawowych, wynikająca z zasad techniki pra-

wodawczej.

Zajmując stanowisko w najważniejszych z powyższych spraw przedstawionych 

w obu powołanych wersjach projektu założeń do projektu ustawy o szlakach tury-

stycznych, trzeba zgodzić się z zaproponowanym szerokim zakresem podmiotowym 

tej ustawy, obejmującym wszelkie podmioty, które wytyczyły lub zamierzają wytyczyć 

jakikolwiek szlak turystyczny. Natomiast co do zakresu przedmiotowego tej ustawy 

to trzeba wyrazić pogląd, że konieczna jest ustawowa definicja szlaku turystycznego 

oparta jednak nie na dorobku nauk geograficznych lecz odwołująca się do podstawo-

wej funkcji spełnianej przez taki szlak, którą jest funkcja turystyczna. Fundamental-

ny podział szlaków turystycznych powinien być dokonany na podstawie kryterium 

terytorialnego i odróżniać szlaki międzynarodowe, ponadregionalne, regionalne i lo-

kalne, przy czym za nieprecyzyjny i zbędny trzeba uznać podział szlaków ze względu 

44 Wytyczne RCL, s. 10.
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na stopień trudności. Uzupełniające znaczenie powinien mieć ustawowy podział szla-

ków turystycznych ze względu na charakter środowiska, w którym dany szlak jest lub 

ma być wytyczony, jak również z uwagi na środek transportowy przemieszczania się 

turysty po szlaku lub nieposługiwanie się żadnym takim środkiem. Poza zakresem 

przedmiotowym projektowanej ustawy powinny znaleźć się trasy narciarskie, ścieżki 

spacerowe,ścieżki dydaktyczne (edukacyjne), drogi dla rowerów, tzw. szlaki samocho-

dowe, szlaki miejskie oraz podziemne trasy turystyczne ze względu na ich specyficzne 

cechy oraz odmienne podstawowe funkcje.

Zakresem przedmiotowym projektowanej ustawy o szlakach turystycznych powin-

ny być objęte zasady projektowania, wytyczania i znakowania szlaków z uwzględnie-

niem uwarunkowań prawnych dostępności terenu, przez który ma przebiegać szlak. 

Wymaga to wprowadzenia pojęcia operatora szlaku turystycznego (OST), obejmujące-

go każdy podmiot prawa, który zamierza wytyczyć szlak turystyczny i spełnia warunki 

ustalone ustawowo, jak też wszystkie podmioty, które na podstawie dotychczasowego 

stanu prawnego dokonały wytyczenia takich szlaków. Stosunki między OST a właści-

cielami gruntów, na których mają być wytyczone szlaki turystyczne, oraz innymi pod-

miotami mającymi określone prawa do tych gruntów, powinny być oparte na umowie 

użyczenia lub innej umowie cywilnoprawnej. Nie do pogodzenia z konstytucyjnie 

chronionym prawem własności byłoby wprowadzanie w tym zakresie szczególnego 

rodzaju ograniczonego prawa rzeczowego lub specjalnej regulacji związanej z instytu-

cją wywłaszczenia45. Należy wyrazić pogląd, że projektowana ustawa powinna uznać 

istniejącą w chwili jej wejścia w życie sieć szlaków turystycznych za zgodną z obowią-

zującym prawem, jeśli w oznaczonym terminie właściciele gruntów, na których zostały 

wytyczone te szlaki, oraz inne osoby mające określone prawa do tych gruntów nie 

zakwestionują praw operatora szlaku turystycznego, przy równoczesnym obowiązku 

nałożonym na gminy uwzględnienia tego stanu rzeczy w miejscowych planach zago-

45 Por. w tej kwestii orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego powołane w opracowaniu Proces pra-
wotwórczy…, dz. cyt., s. 85–86. Nie można w tym zakresie poprzeć kontrowersyjnych propozycji 
wprowadzenia ograniczonego prawa rzeczowego, przewidzianych w obu wersjach analizowanego 
projektu założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych.
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spodarowania przestrzennego. Spory powstałe na tym tle powinny być rozstrzygane 

przez sądy powszechne.

W kwestii praw autorskich do szlaku turystycznego należy przychylić się do stanowi-

ska zaprezentowanego w obu wersjach analizowanego projektu założeń do ustawy o szla-

kach turystycznych, że zagadnienia te powinny zostać pominięte w projektowanej usta-

wie ze względu na przede wszystkim niejednoznaczność szlaku turystycznego jako dzieła. 

Odmienne w tym zakresie regulacje prawa francuskiego i oparte na nich orzecznictwo 

sądów francuskich, traktujące szlaki turystyczne jako szczególne dobro intelektualne, 

trudne byłyby do wykorzystania w Polsce46. Nie wyklucza to ewentualnego stosowania 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych47 do niektó-

rych szlaków turystycznych w celu ochrony praw ich twórców.

Zakresem przedmiotowym projektowanej ustawy o szlakach turystycznych należy 

objąć obowiązki w zakresie utrzymania i konserwacji szlaków, przewidując zarazem za-

sady finansowania wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków. Jest to kwestia ściśle 

powiązana z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, która 

powinna być uregulowana w projektowanej ustawie w taki sposób, że OST powinien 

odpowiadać na zasadzie winy za skutki wynikłe z braku utrzymania szlaku turystycznego 

w należytym stanie. Nie wykluczałoby to odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów 

w konkretnych sytuacjach na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Celowe wydaje 

się wprowadzenie do projektowanej ustawy szczególnej regulacji, przewidującej odpo-

wiedzialność opartą na zasadzie ryzyka osób jadących rowerami za szkody spowodowane 

na szlaku turystycznym przez ruch tych pojazdów. Stwarzają one coraz częściej poważne 

zagrożenia dla turystów pieszych, co ma znaczenie we wcale nierzadkich sytuacjach po-

krywania się szlaków rowerowych ze szlakami pieszymi.

Ponadto zakresem przedmiotowym projektowanej ustawy o szlakach turystycznych 

powinny być objęte zasady rejestracji i ewidencjonowania szlaków. Trudno jednak za-

aprobować przewidziane w projekcie założeń rozwiązanie, że to gminom zostałyby 

46 Nie podtrzymuję tym samym poglądu przedstawionego w pracach: J. Gospodarek, Szlaki turystyczne 
we Francji, „Wiadomości Turystyczne” 2004, nr 68 (14), s. 18; tenże, Prawo w turystyce…, dz. cyt., s. 67. 

47 Tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.
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powierzone zadania związane z rejestracja szlaków, a marszałkom województw – zadania 

w zakresie prowadzenia ewidencji szlaków na terenie danego województwa48. Nie byłoby 

to dobre rozwiązanie, gdyż jednostki samorządu terytorialnego nie mają wykwalifikowa-

nych pracowników w tym zakresie. Znacznie tańszym i bardziej efektywnym rozwiąza-

niem byłoby wspomniane wyżej powierzenie PTTK w tej dziedzinie funkcji zleconych 

z zakresu administracji rządowej.

Z innych zagadnień, które powinny zostać uregulowane w projektowanej ustawie 

o szlakach turystycznych, należy jeszcze wspomnieć potrzebę wprowadzenia do tej usta-

wy szczególnych regulacji odnoszących się do odpowiedzialności administracyjnej zwią-

zanej z naruszeniem przez OST obowiązku rejestracji szlaku turystycznego. Konieczne 

jest także uregulowanie ustawowe odpowiedzialności za wykroczenie polegające na nisz-

czeniu szlaku turystycznego przez kierujących quadami i innymi pojazdami.

5. Wnioski końcowe

Z dokonanych analiz prawnych wynikają trzy podstawowe wnioski. Obie wersje 

projektu założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych nie określają precyzyjnie 

celów tej ustawy, nie spełniając tym samym wymagań formalnych dla tego rodzaju do-

kumentu rządowego. Zawierają one przy tym co najmniej kilka błędnych merytorycznie 

propozycji rozwiązań ustawowych49. W sumie dobrze się stało, że prace nad tym pro-

jektem zostały zawieszone i można mieć nadzieję, że nowy projekt założeń będzie lepszy 

pod wieloma względami.

48 Zob. wersje projektu założeń powołane w przypisach 18 i 20, s. 43–44. 
49 Wiele krytycznych uwag o charakterze merytorycznym pod adresem analizowanego projektu zało-

żeń przedstawił zwłaszcza J. Kapłon, Co dalej ze szlakami…, dz. cyt., s. 4–9.
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Michał Koszowski 

Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie w Polsce i na świecie

1. Wiadomości wstępne

Coraz częściej w doktrynie i orzecznictwie patrzy się na zmarnowany urlop jako po-

tencjalną podstawę roszczenia. Nic tak nie potrafi zepsuć nam zasłużonego wypoczynku, 

jak nieodpowiednie miejsce noclegu (co było przedmiotem precedensowego orzeczenia 

Sądu Najwyższego1, dotyczącego zakwaterowania w hotelu w Egipcie na karygodnym 

standardzie). Potrzebna jest jasna informacja dla konsumenta, jakiej jakości usług powi-

nien się spodziewać w danym obiekcie hotelarskim. Stąd w Polsce, jak i w wielu innych 

krajach przyjęto procedurę zaszeregowania i kategoryzacji obiektów, w których są świad-

czone usługi hotelarskie.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tego postępowania oraz omó-

wienie głównych związanych z tym problemów w kontekście ochrony praw konsu-

mentów. W drugiej części zostanie położony akcent na perspektywie międzynarodowej 

1 Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. III CZP 79/10.
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kategoryzacji hoteli, porównaniu rozwiązań polskich z procedurami w innych krajach 

oraz przedstawieniu prób unifikacji procesu kategoryzacyjnego.

W Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług ho-

telarskie podlegają przepisom: ogólnym, regulującym działalność gospodarczą pod-

miotów, jak również szczegółowym, wynikającym z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych2 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 

19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 

są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. Nr 22, poz. 169). Nie sposób zapomnieć 

o przepisach odrębnym, tj. innych przepisach sanitarnych, ochrony przeciwpoża-

rowej, prawa budowlanego, itp., również wiążących przedsiębiorców świadczących 

tego typu usługi.

Zgodnie z art. 3. pkt 8 ustawy o usługach turystycznych, usługa hotelarska to krótko-

trwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, 

a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, 

w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Jak widać pojęcie to zbiorczo traktuje „noc-

leg” we wszystkich kategoriach obiektów hotelarskich. 

Decydujące znaczenie mają jednak normy kategoryzacyjne z rozdziału 5 ustawy, 

szerzej omawiające regulację wykonywania wyżej wspomnianej kategorii usług. We-

dług nich usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które 

spełniają wymagania ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zasze-

regowany oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne określone odrębnymi 

przepisami. Ustawa w art. 36 przewiduje ich 8 rodzajów: hotele, motele, pensjonaty, 

kempingi, domy wycieczkowe, schroniska i schroniska młodzieżowe oraz pola biwa-

kowe. Należy tu zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 43 niniejszej ustawy, są to nazwy 

chronione prawnie i ich stosowanie może być dozwolone wyłącznie po uzyskaniu 

odpowiedniej decyzji administracyjnej. Usługi hotelarskie mogą być świadczone 

również w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do 

wyposażenia określonych w rozporządzeniu wykonawczym oraz wspomniane wyżej 

wymagania bezpieczeństwa wspólne dla wszystkich obiektów. Należy tu wspomnieć, 

2 Tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz. 2268 ze zmianami.
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iż za należące do drugiej kategorii uważa się w świetle przepisów ustawy o usługach 

turystycznych również wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawia-

nie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, czyli tak zwaną 

agroturystykę.

W tym miejscu należy poświęcić parę słów na omówienie  różnic  między t r ze-

ma rodza jami obiektów hote larsk ich:  hote l i ,  mote l i  oraz  schronisk ,  jak 

również  tak zwanych „ innych obiektów”  – tak w zakresie definicji legalnych, 

jak i dość obszernej problematyki rozróżniania ich w praktyce.

2. Charakterystyka obiektów hotelarskich

W świetle art. 36. pkt 1 ustawy, hotel to obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, 

w tym większość miejsc w pokojach jedno-i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres 

usług związanych z pobytem klientów. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 

17 września 20103, dość trudno na podstawie samych przepisów odróżnić od tego 

rodzaju obiektu motel, definiowany jako obiekt położony przy drodze, dysponujący 

parkingiem, posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach 

jedno- i dwuosobowych. Zmiana ta de facto zrównuje ze sobą hotele i motele. Jedyną 

znaczącą różnicą pozostaje usytuowanie tych ostatnich przy drogach. Wydaje się to 

słusznym rozwiązaniem gdyż w obecnie jeszcze obowiązującym rozporządzeniu jeśli 

chodzi o kategorie różnice między oboma rodzajami obiektów hotelarskich są dość 

nikłe (obowiązek posiadania sal wielofunkcyjnych w hotelach 4 i 5 gwiazdkowych oraz 

przechowalni sprzętu rekreacyjnego w kategoriach od 3 do 5 gwiazdkowej przy obo-

wiązku świadczenia usług motoryzacyjnych nałożonym tylko na motele).

Na gruncie przepisów trudno pomylić ze sobą hotel i schronisko, czyli zgodnie 

art. 36. pkt 7 obiekt zlokalizowany poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach 

turystycznych, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. 

3 Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 672).
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Jednakże w praktyce coraz częściej turystom, szczególnie w górach, ciężko odróżnić 

te dwa rodzaje obiektów. Schronisko w górach to nie tylko obiekt świadczący usługi, 

ale bardzo ważne centrum zapewniające nie tyle komfort, co bezpieczeństwo osób 

przebywających w górach, szczególnie w związku z zakazem poruszania się po szlakach 

turystycznych położonych na terenie obszarów ochrony przyrody w nocy. Ze wzglę-

du na dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej, właściciele, czy częściej dzierżawcy 

schronisk, muszą stawiać na komercyjne wykorzystywanie tych obiektów. Stąd coraz 

powszechniejsze zjawisko zmiany kategorii obiektu ze schroniska na tak zwany „hotel 

górski”- czy to jako rodzaj obiektu z art. 36. pkt 1, czy jako „inny obiekt” (o kon-

sekwencjach czego poniżej). Ewenementem jest jednak prowadzenie schroniska jak 

hotelu. Najgłośniejszym tego przykładem jest schronisko PTTK Murowaniec4, któ-

re parę lat temu „czasowo/do odwołania” zawiesiło udostępnianie turystom „nocle-

gu awaryjnego”, powszechnie znanego jako „podłoga”. Argumentacją schroniska jest 

zapewnienie drożności dróg przeciwpożarowych na korytarzach (nie wspominając 

o fakcie, iż turystów w takiej sytuacji lokuje się raczej na stołówce czy świetlicy), jak 

również, tu cytat: „Turysta przychodzący do nas nawet w środku nocy może wejść do 

środka, przysiąść np. na schodach i przeczekać chociażby niekorzystne warunki atmos-

feryczne”5. Praktyka ta stoi w sprzeczności z punktem 6 regulaminu schroniska PTTK, 

który stanowi, iż Turyście, który nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do innego 

schroniska, stacji kolejowej, miejscowości a także ze względu na zjawiska atmosferycz-

ne, itp. schronisko obowiązane jest udzielić schronienia i jednego noclegu – nawet je-

żeli wszystkie miejsca noclegowe są zajęte6. Jak widać nie zawsze podwyższenie jakości 

usług odbywa się z korzyścią dla konsumentów, szczególnie gdy ich odbiorcami jest 

tak wrażliwa kategoria, jak turyści górscy.

Prawdziwą kopalnią problemów, szczególnie w zakresie nieuczciwych praktyk 

rynkowych i naruszeń praw konsumenta, stanowią „inne obiekty, w których mogą 

4 Strona Schroniska Murowaniec, http://www.e-tatry.pl/, dostęp: 20.03.2011.
5 Komentarz Kierownictwa Schroniska Murowaniec ws. przedstawionej sytuacji,
 http://www.e-tatry.pl/?m=komentarz, dostęp: 20.03.2011.
6 Regulamin Schroniska PTTK, http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=schronisko, dostęp: 

20.03.2011.
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być świadczone usługi hotelarskie”. Jak wspomniałem wcześniej, na podstawie 

art. 43. ustawy, nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich pod-

legają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów 

hotelarskich które uzyskały odpowiednią decyzję administracyjną o zaszeregowaniu 

i kategoryzacji. W następnym ustępie ustawodawstwa przewidział jednak, iż nazwy 

te mogą być używanie w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te 

nie są obiektami hotelarskimi w rozumieniu niniejszej ustawy. Oczywiście w praktyce 

jest dokładnie odwrotnie. 

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w „innych obiektach” masowo dokonują 

naruszeń tego przepisu, narażając się na odpowiedzialność z prawa wykroczeń z art. 601 § 47. 

Jako przykład warto przytoczyć dane z Informacji wybranych8 Wojewódzkich 

Inspektoratów Inspekcji Handlowej za rok 2010 o wynikach kontroli legalności 

i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. W każ-

dej z nich wykazano, iż spora część przedsiębiorców poddanych kontroli (odsetek 

wynosił ok. 50% kontrolowanych każdorazowo podmiotów!) używali nazw rodza-

jów obiektów hotelarskich i oznaczeń ich kategorii mimo braku lub odmiennie niż 

w wydanej decyzji w tym zakresie, czym wprowadzali w błąd konsumentów, przez 

nieprawidłowe i nierzetelne informowanie na piśmie w materiałach reklamowych. 

Zazwyczaj nadużycia polegały na posługiwaniu się nazwą „hotel” bez uzyskania odpo-

wiedniej decyzji, jak również posługiwaniem się nazwami, które zawierały w sobie ten 

prawnie chroniony rdzeń. Mowa tu o wszelkich HOTELikach, HOTELluxach, neo-

hotelach, których nazwa miała celowo wprowadzać konsumenta w błąd, sugerując, 

7 Art. 601. (…) § 4. Kto: (…)
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hote-

larskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją, 
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do 

rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, 
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, (…) – 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. (Dz. U. Nr 46, poz. 275 ze zmianami).
8 Skorzystano z informacji WIHH w Szczecinie (http://bip.wiih.pomorzezachodnie.pl/strony/180.

dhtml), Białymstoku (http://pwiih.pbip.pl/?event=informacja&id=555), Katowicach (http://www.bip.
ih.katowice.pl/index.php?podstrona_id=25) i Krakowie (http://www.ihkrakow.internetdsl.pl/kontro-
la/42%20_hotele_BSzP.pdf), dostęp: 20.03.2011.
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że ma do czynienia z hotelem. Ciekawe jest zestawienie małych i dużych liter, po-

wszechnie stosowanych przez przedsiębiorców w tego typu praktykach, co szczególnie 

przy wykorzystaniu takiej nazwy na szyldzie reklamowym może w sposób znaczny 

oddziaływać na percepcję konsumenta, a ostatecznie na jego proces decyzyjny w za-

kresie wyboru usługodawcy. W świetle obowiązującego prawa praktyki takie stano-

wią czyny nieuczciwej konkurencji – oznakowanie usług (lub jego brak), które może 

wprowadzić klientów w błąd co do jakości, sposobu wykonywania lub innych cech, 

a także zatajenie ryzyka wiążącego się z korzystaniem z nich9.

Jako cel utrzymania dotychczasowej swobody w podejmowaniu usług hotelar-

skich, autorzy ustawy o usługach turystycznych wskazują ograniczanie barier dla 

nowych przedsiębiorców, szczególnie o małym potencjale gospodarczym. Jako ar-

gument za liberalnym podejściem uznaje się również ochronę obiektów w fazie 

przekształceń, gdyż bezwzględne nałożenie obowiązkowej kategoryzacji miałoby być 

zmuszeniem do zakończenia działalności tych podmiotów10. Powyższe argumenty 

zdają się nie przystawać do współczesnej sytuacji w tej sferze działalności gospodar-

czej. Możliwości płynące z art. 35.2. są wykorzystywane przez podmioty niezależnie 

od ich możliwości ekonomicznych. Również dawno minął już czas na „dostosowa-

nie się” do przepisów, które obowiązują w Polsce przeszło dekadę. W rzeczywistości 

możliwość prowadzenia działalności hotelarskiej bez decyzji odpowiedniego organu 

w sprawie zaszeregowania i kategoryzacji stanowi spore pole do nadużyć ze strony 

przedsiębiorców i ich oszałamiającej wręcz pomysłowości w nadawaniu mylących 

nazw obiektom hotelarskim. Przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w branży, 

trzeba stawiać raczej na twardą, szczegółową regulację usług i dopuszczać możliwość 

świadczenia usług hotelarskich bez wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej 

tylko na zasadzie wyjątku. 

Ruchem w dobrą stronę jest dodanie ust. 3 w art. 42 na mocy którego ustano-

wiono obowiązek prowadzenia Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich. Ma 

on jawny i w zamierzeniu ustawodawcy ogólnodostępny, przez zamieszczenie go na 

9 J. Gospodarek, Prawa w turystyce i rekreacji, Warszawa 2008, s. 371.
10 J. Raciborski, Usługi turystyczne – przepisy i komentarz, Warszawa 1999, s. 179
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stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Należy tu zwrócić uwagę, jest 

to usankcjonowanie już ustabilizowanej praktyki Ministerstwa, jednakże jak dotąd 

rejestr ten jest prowadzony pod nazwą Internetowa Ewidencja Obiektów Hotelar-

skich11, co niezbyt dobrze świadczy o publicznym, oficjalnym rejestrze12. Dane po-

trzebne do jego utworzenia i późniejszych bieżących aktualizacji mają być przesyłane 

przez poszczególnych marszałków województw. Wspólna ewidencja obiektów hote-

larskich na poziomie krajowym to bardzo dobry pomysł, gdyż obowiązkowy, w jed-

nym miejscu prowadzony rejestr umożliwi łatwiejszy dostęp do tych jakże ważnych 

informacji konsumentom. 

3. Proces zaszeregowania i kategoryzacji

Zgodnie z art. 38. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodza-

jów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa 

właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego (z tym zastrzeżeniem, że 

czynności tych wobec pól biwakowych dokonuje wójt). 

Czynność ta wobec przedsiębiorcy następuje w formie decyzji administracyjnej na 

wniosek przedsiębiorcy (art. 42 ustawy). Skutki tej dobrowolności zostały omówio-

ne przeze mnie już przy okazji „innych obiektów hotelarskich.” Przedsiębiorca uzy-

skując decyzję o zaszeregowaniu i kategoryzacji w pewien sposób ogranicza własną 

autonomię. Właściwy marszałek województwa uzyskuje kompetencje władcze wobec 

niego w związku z możliwością przeprowadzania kontroli. Czynności kontrolne mogą 

w razie niedopełnienia wymagań przewidzianych w przepisach zakończyć się zmianą 

11 Dostępna na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:
 http://www.turystyka.gov.pl/, dostęp: 20.03.2011.
12 Na problem niezgodności nazwy rejestru z obowiązkiem ustawowym zwrócił uwagę dr P. Cybula 

[w:] O dwóch „rejestrach” prowadzonych przez Ministra Sportu i Turystyki, czyli o różnicy między teo-
rią a praktyką, http://prawoturystyczne.wordpress.com/2011/03/07/o-dwoch-rejestrach-prowadzo-
nych-przez-ministra-sportu-i-turystyki-czyli-o-roznicy-miedzy-teoria-a-praktyka/, dostęp: 20.03.2011.
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rodzaju lub kategorii obiektu lub nawet nakazem wstrzymania świadczenia usług ho-

telarskich (art. 41 ustawy).

Należy się zastanowić, czy wyposażenie organów samorządu terytorialnego w tego 

typu kompetencję jest dobrym rozwiązaniem. W doktrynie przyjmuje się, że zadania 

administracji publicznej powinny być powierzane samorządowi terytorialnemu wtedy, 

gdy potrzebne jest skorelowanie ich z potrzebami i warunkami lokalnymi13. Zgodnie 

z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego14 zadania organom samorządu powinny 

być powierzane, gdy są wykonywane w interesie mieszkańców danego obszaru. Nie 

sposób uznać, iż kategoryzacja i zaszeregowanie należy do tego typu zadań, raczej są 

one w interesie bardzo szeroko pojętego ogółu, nie tylko obywateli państwa, ale i tu-

rystów zagranicznych. Rozbicie terytorialne organów odpowiedzialnych za zaszerego-

wanie i kategoryzacje łatwo doprowadzić może do różnic w orzekaniu w zależności od 

położenia danego obiektu hotelarskiego. Wydaje się zasadne, by raczej widzieć w za-

szeregowaniu i kategoryzacji kompetencji dla organu, który dawałby lepszą gwarancję 

jednolitości wydawanych decyzji w sprawie. 

Pewne kroki w zbliżeniu marszałka województwa do tego miana poczyniła niedaw-

na nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Z jednej strony mamy wspomniany 

już przeze mnie Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich. Zapewni on lepszą wymianę 

informacji między marszałkami, a przez to miejmy nadzieję i ujednolicenie linii „orzecz-

niczej” organów władnych w kwestii zaszeregowania i kategoryzacji. Dodatkowo, w art. 

38 dodano ustępy od 4a do 4c, traktujące o zespołach oceniających obiekty hotelarskie, 

w zakresie wymagań co do świadczenia usług hotelarskich. Poza przedstawicielami mar-

szałka województwa mogą być do nich powoływane osoby wskazane przez samorząd go-

spodarczy oraz stowarzyszenia związane z turystyką i hotelarstwem, jak również przedsta-

wiciele służb, inspekcji i straży. Zabieg ten normuje współpracę marszałka z fachowcami, 

co zwiększa wartość merytoryczną oceny obiektu hotelarskiego. 

13 J. Zimmerman, Prawo Administracyjne, Warszawa 2010, s. 69.
14 Dokładnie: Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15.10.1985 r. z dnia 

15 października 1985 r. (Dz. U. 1994 Nr 124, poz. 607).
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4. Kategoryzacja hoteli – prawo krajowe i aspekty międzynarodowe

W Polsce kategoryzacja hoteli funkcjonowała już w latach 60. XX wieku. Podstawo-

wa różnica polegała na tym, że w PRL obowiązywały odgórne ceny urzędowe, a liczba 

gwiazdek decydowała o tym, jakie stawki hotel mógł stosować, co przyczyniało się do dą-

żenia do (często sztucznego) zawyżania kategorii obiektu. W okresie transformacji ustro-

jowej przyznawanie gwiazdek powiązano ze stawkami podatków, którym podlegały po-

szczególne obiekty hotelarskie, co z kolei przyczyniło się do prób zaniżania ilości gwiaz-

dek15. W latach 90. ubiegłego stulecia zwrócono uwagę, że przepisy kategoryzacyjne nie 

mają podstaw prawnych. Spowodowało to pewną przerwę w procesie zaszeregowania 

i kategoryzacji obiektów hotelarskich – pozostały wyłącznie obiekty, które wcześniej już 

posiadały kategoryzację, czyli w większości hotele orbisowskie i wojewódzkich przedsię-

biorstw turystycznych16. Stąd wynikła potrzeba wprowadzenia zasad kategoryzacyjnych 

obiektów hotelarskich znanych w obecnym kształcie z ustawy o usługach turystycznych. 

Dokładne wymagania co do odpowiednich kategorii hoteli, czyli zgodnie z art. 37.1.) 

ustawy o, pięciogwiazdkowej skali zawiera rozporządzenie ministra gospodarki i pracy 

z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 

są świadczone usługi hotelarskie. 

Główną wartością jest metraż pokoi, które jeśli chodzi o dwuosobowe zaczynają się 

od minimum 10 m2 w hotelach jednogwiazdkowych do 18 m2 w hotelach pięciogwiazd-

kowych. Wraz ze wzrostem liczby gwiazdek polepsza się również wyposażenie pokoi oraz 

jakość i ilość dodatkowych usług świadczonych gościom hotelowym. 

Nie wdając się tu w zbędne szczegóły warto odnotować najważniejsze tylko wyma-

gania kategoryzacyjne17. Tylko w hotelach jednogwiazdkowych łazienka może znajdo-

wać się na zewnątrz pokoju. Od dwóch gwiazdek w każdym pokoju musi znajdować 

15 Rafał Szubstarski, Kategoryzacja jest potrzebna hotelom i gościom – Rozmowa z Zygmuntem Barcikow-
skim z Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; „Hotelarz” 2011, 
z. 2, s. 30.

16 Tamże, s. 31.
17 Szczegółowe dane zawarte w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
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się telewizor, oraz na terenie hotelu możliwa musi być wymiana walut. O ile w hote-

lach jedno- i dwugwiazdkowych pościel może być wymieniana tylko co trzy dni, od 

trzech gwiazdek wzwyż goście powinni mieć ją zapewnioną codziennie. Hotele cztero- 

i pięciogwiazdkowe świadczą różnego rodzaju usługi dodatkowe. Goście mogą w nich 

liczyć na gorące napoje i room-service przez całą dobę. Standardem jest tu również 

nieodpłatny parking strzeżony. Hotele o najwyższym, pięciogwiazdkowym standardzie, 

stanowią profesjonalne centra biznesowe. Obiekty tego typu powinny mieć oddzielne 

wejście i wydzieloną drogę dla bagażu gości. W samym hotelu powinna też znaleźć się 

kwiaciarnia, a w pokoju – sejf, mini bar.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż standardy te są wyłącznie oparte na polskim 

ustawodawstwie, co jest w skali globalnej najbardziej palącym problemem kategoryzacji 

hoteli. Każdy kraj de facto posiada własny, swoisty system kategoryzacyjny, kategoryza-

cja hoteli nie była nigdy obiektem umów międzynarodowych, czy ustawodawstwa UE, 

stąd w danym kraju pięciogwiazdkowy hotel może nawet nie być w stanie konkurować 

z trzygwiazdkowym w innym.

Mnogość rozwiązań jeśli chodzi o kategoryzację jest w samej Europie ogrom-

na. Nie wszędzie maksimum gwiazdek to pięć. Niemcy18 i Francja19 znały do 2009 

roku kategorię hotelu bezgwiazdkowego, a maksymalną ilością gwiazdek było cztery. 

Obecnie jednak oba państwa zaczęły ujednolicać kryteria kategoryzacyjne względem 

siebie. Hiszpania20 i Wielka Brytania21 nie posiadają jednolitego ustawodawstwa 

w sprawie kategoryzacji, stąd różnice można zaobserwować pomiędzy poszczegól-

18 Die Deutsche Hotelklassifizierung, http://www.hotelsterne.de/system_beschreibung.php, dostęp: 
20.03.2011.

19 Le nouveau classement hotelier en France, http://hotrec.eu/files/view/1316-nouveau_classement_ho-
telier_france.pdf, dostęp: 20.03.2011.

20 El Sistema de Clasificacion Hotelera en Espana, http://www.cehat.com/frontend/cehat/El-Sistema-De-
Clasificacion-Hotelera-En-Espana-vn2681-vst300, dostęp: 20.03.2011.

21 Hotel Accommodation Quality Standard, http://www.qualityintourism.com/content/pdfs/Standards/
Hotel%20Standard%20INT.pdf, s.11–13, dostęp: 20.03.2011.
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nymi regionami kraju. We Włoszech22, Danii23, Polsce i Szwecji24 kategoryzacja to 

decyzja władz regionalnych. Ciekawą procedurę przyjęła Szwajcaria, gdzie odpowie-

dzialnym organem jest najstarsza i jedyna na świecie prywatna organizacja kategory-

zacyjna – hotelleriesuisse (Swiss Hotel Association)25.

W wyniku ogólnego chaosu w skali światowej, jeśli chodzi o kategoryzację hoteli, 

przedsiębiorcy próbują radzić sobie z problemem przez różnego rodzaju inicjatywy od-

dolne. Wspomnieć tu wypada o wewnętrznej standaryzacji hoteli dokonywanej przez 

duże sieci hotelarskie (np. konsorcjum hotelarskie Accor, które składa się z mniejszych 

sieci, których nazwy mają odpowiadać poszczególnym kategoriom hoteli)26. Równie 

ważną rolę odgrywają tak zwane Gwiazdki Michelin, przyznawane przez francuskie 

przedsiębiorstwo najlepszym ich zdaniem hotelom (jak również restauracjom i atrak-

cjom turystycznym) na świecie.

Na największą uwagę zasługuje jednak przedsięwzięcie związku hotelarzy siedmiu 

państw (Niemiec, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Czech i Węgier) – związek o na-

zwie Hotelstars Union27, założony 14 grudnia 2010 roku. Nowej formacji patronuje 

HOTREC. Jest to ujednolicony system klasyfikacji hoteli, który ma rzetelnie informo-

wać gości o kategorii danego obiektu. Członkowstwo w tej organizacji obliguje człon-

ków do lobbowania za wprowadzeniem w swoich krajach ujednoliconego, europejskiego 

systemu kategoryzacji hoteli.

22 Classification summary (Italy), http://hotrec.prod.altasys.be/files/view/305-classification_summary_
italy.pdf, dostęp: 20.03.2011.

23 Hotel Classification (Denmark), http://www.dkhotellist.com/about_hoteldk/Classification?languageId=1, 
dostęp: 20.03.2011.

24 Hotels in Sweden, http://shr.se/HotelsInSweden/English/, dostęp: 20.03.2011.
25 Hotelleriesuisse – History & development of the original, http://www.hotelsterne.ch/index.cfm?uuid=

A0F5C6001143DAD1544A54A56FBBCDD4&o_lang_id=2, dostęp: 20.03.2011.
26 Brands of Accor, http://www.accor.com/en/brands.html, dostęp: 20.03.2011.
27 Hotelstars Union – about us, http://www.hotelstars.eu/en/, dostęp: 20.03.2011.
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5. Zakończenie

Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich stanowi charakterystyczny 

element prawa turystycznego. Należy jeszcze raz podkreślić, iż jego główny celem jest 

ochrona praw konsumenta i umożliwienie mu uzyskania najpełniejszej możliwej infor-

macji o usługodawcy. Wszystkie pozostałe cele regulacji prawnej w tym zakresie powinny 

względem niego pozostawać służebne, w szczególności ułatwianie prowadzenia działal-

ności gospodarczej przedsiębiorcom, np. poprzez przepisy dopuszczającego świadczenie 

usług hotelarskich w „innych obiektach” w myśl art. 35. ust. 2. ustawy. Elastyczniejsze 

przepisy powinny dotyczyć tylko drobnych usługodawców o niskim potencjale ekono-

micznym, jak rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne. Brak obowiązkowego 

zaszeregowania i kategoryzacji powoduje, iż większość świadczących usługi hotelarskie 

pozostaje poza ramami zapewniającymi odpowiednią kontrolę świadczonych usług, co 

niebagatelnie wpływa na autorytet państwa i budzi wątpliwości co do utrzymywania 

procesu zaszeregowania i kategoryzacji w systemie prawa w ogóle.

Nie można pominąć tutaj aspektu międzynarodowego kategoryzacji. Jednym z ce-

lów Unii Europejskiej jest budowa wspólnego rynku wewnętrznego podlegającego jak 

najbardziej zbliżonym do siebie reżimom prawnym państw członkowskich. Wydaje się, 

że potrzeba unifikacji procesu kategoryzacji wewnątrz Unii jest szczególnie paląca, cho-

ciażby przez wydanie odpowiedniej dyrektywy unijnej. W innym wypadku zapewnienie 

równych praw konsumentom w całej Unii Europejskiej nadal będzie przedmiotem sta-

rań i inicjatyw samych przedsiębiorców, którzy bez pomocy ze strony ustawodawstwa nie 

osiągną ostatecznego celu, jakim jest przejrzysta i wspólna dla całej Europy procedura 

kategoryzacyjna. Mając na względzie specyfikę procesu legislacyjnego Unii, polegającego 

w przeważającym zakresie na mozolnych negocjacjach między państwami członkowski-

mi, należy przedsięwziąć odpowiednie środki jak najszybciej.

Można posłużyć się na określenie potrzebnych zmian w procesie zaszeregowania i ka-

tegoryzacji sloganem „Bez regulacji nie ma liberalizacji” – trzeba ustanowić jasne zasady 

gry o klienta, by obiekty hotelarskie mogły konkurować ze sobą na uczciwych zasadach, 

a nie dawać im narzędzia do wprowadzania w błąd konsumentów.
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Olga Sachanbińska

Ocena systemu zabezpieczeń finansowych 
na wypadek niewypłacalności organizatora 

turystyki i pośrednika turystycznego

1. Potrzeba nowelizacji

Ustawa nowelizująca ustawę o usługach turystycznych oraz ustawę – Kodeks wy-

kroczeń z dnia 29 kwietnia 2010 r.1 weszła w życie z dniem 17 września 2010 r.(cyt. 

dalej jako: ustawa nowelizująca). Dokonała ona istotnych zmian w wielu przepisach 

ustawy o usługach turystycznych2. W branży turystycznej wyrażono nawet opinię, że 

zamiast nowelizacji powinien zostać przedłożony projekt zupełnie nowej ustawy3. Pro-

cesowi powstawania projektu ustawy nowelizującej już od samego początku towarzy-

szyły kontrowersje, czego wyrazem były liczne postulaty kierowane pod adresem Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki. Po przestudiowaniu dokumentów nadsyłanych przez pod-

mioty biorące udział w konsultacjach społecznych, można zaryzykować stwierdzenie, 

1 Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – 
Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 672).

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 nr 223 poz. 2268 z późn. zm.); 
dalej – u.u.t.

3 Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce, Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy 
Kodeks wykroczeń (z 16 października 2009), Skutki dla branży turystycznej, s. 2. http://dit.wroc.pl/doc/
poslowie-uzasadnienie.pdf, dostęp: 18.03.2011.
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że jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień była regulacja systemu zabezpie-

czeń finansowych. 

Zmiana dotychczasowej treści art. 5 u.u.t. była konieczna ze względu na jej nie-

zgodność z treścią ar t .  7  dyrektywy Rady 90/314/EWG 4, czego konsekwencją 

był sformułowany przez Komisję Europejską pod adresem Polski zarzut  nieprawi-

dłowej  t ranspozycj i  te j  dyrektywy 5. Głównym celem wprowadzenia dyrektywy 

było usunięcie barier hamujących rozwój rynku imprez turystycznych we Wspól-

nocie, których przyczyną były różnice w regulacjach poszczególnych państw człon-

kowskich6. Z przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2007 r. konsultacji 

społecznych wynika jednak, że w przypadku zabezpieczeń finansowych wymaganych 

od przedsiębiorców turystycznych, przepisy poszczególnych państw nie zostały nadal 

zharmonizowane7.

Przepis art. 5 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu sprzed noweliza-

cji dopuszczał proporcjonalne obniżenie wypłat ze środków zabezpieczenia finansowego 

w przypadku, gdy okazały się one niewystarczające dla pokrycia całości roszczeń klien-

tów. Natomiast w myśl art. 7 dyrektywy organizator, na wypadek swojej niewypłacalno-

ści, powinien zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot  nadpła-

conych pieniędzy oraz powrót  konsumenta  z  podróży. Według orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza to konieczność pełnego zabez-

pieczenia roszczeń klientów, a w przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe nie nałożyło 

takiego obowiązku na przedsiębiorców turystycznych i wypłacona konsumentom suma 

nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów, powinni mieć oni możliwość dochodze-

4 Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, waka-
cji i wycieczek (Dz.Urz. WE L 158/59, 23.06.1990 ); dalej – dyrektywa.

5 Por. projekt ustawy i aktów wykonawczych (nowy tekst) skierowany 16 października 2009 r. do 
rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Uzasadnienie, s. 4. http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/125/341/
Ustawa_o_zmianie_ustawy_o_uslugach_turystycznych_oraz_o_zmianie_ustawy___Kodeks_.html, 
dostęp: 18.03.2011.

6 H. Zawistowska, Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE, [w:] P. Cybula i J. Raciborski 
(red.), Turystyka a prawo, Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki 
i Ekologii, Sucha Beskidzka–Kraków 2008, s. 29.

7 H. Zawistowska, Systemy zabezpieczenia…, dz. cyt., s. 240–245. 
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nia odszkodowania od państwa8. Ważne jest też wskazanie, że przepis art. 7 dyrektywy 

przyznaje indywidualne prawa jednostce, miało to bowiem istotne znaczenie dla dalszej 

wykładni tego przepisu9. Trybunał, w ramach dokonywania wykładni art. 7 dyrektywy, 

zaznaczył, że zakres zabezpieczenia, poza zwrotem kosztów powrotu do kraju, obejmuje 

także kwoty, które nabywca imprezy turystycznej jest zmuszony, z powodu niewypłacal-

ności organizatora, ponownie zapłacić hotelarzowi za zakwaterowanie10. Zwrócił także 

uwagę, iż art. 7 stanowi pewien minimalny standard ochrony konsumenta, co pozwala 

państwu na ustanowienie wymogu, aby zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości nie 

tylko zostało ustanowione, ale także było natychmiast dostępne dla zapewnienia po-

wrotu turystów11. Co więcej Trybunał zaznaczył, że art. 7 dyrektywy ma zastosowanie 

również do imprez turystycznych oferowanych jako prezent, do z góry określonej liczby 

odbiorców, w których konsument pokrywa jedynie część kosztów. Nie ma bowiem pod-

staw, aby zakładać, że przepisy dyrektywy odnoszą się wyłącznie do ofert skierowanych 

do nieograniczonej liczby osób12.

2. Zabezpieczenia finansowe przewidziane w ustawie nowelizującej

W przekonaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, przepis znowelizowanego art. 5 ust. 

1 pkt 2 jest zgodny z prawem unijnym13. Stanowi on, że zarówno organizator imprezy 

turystycznej jak i pośrednik turystyczny obowiązani są zapewnić klientom, na wypadek 

swojej niewypłacalności, pokryc ie  kosztów powrotu  lub planowanego powrotu 

8 TSUE, 08.10.1996, Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, 
Ursula and Trosten Knor v Bundesrepublik Deutschland, C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94, 
C-190/94.

9 P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane za-
gadnienia prawne, Kraków 2007, s. 225.

10 TSUE, 14.05.1998, Verein für Konsumenteninformation v Österreichische Kreditversicherungs AG, 
C-364/96.

11 TSUE, 01.12.1998, Postępowanie karne przeciwko André Ambry, C-410/96.
12 TSUE, 15.06.1999, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister i in. v Republik Öster-

reich, C-140/97.
13 Projekt ustawy…, Uzasadnienie, s. 8. 
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z imprezy turystycznej oraz zwrot  wpłat  lub częśc i  wpłat  wnies ionych tytu-

łem zapłaty. Przepis ten wymienia 4  formy zabezpieczenia , którymi są umowa 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia na rzecz klientów 

oraz przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, przy czym ta 

ostatnia metoda zabezpieczenia została ograniczona do sytuacji, gdy organizator lub 

pośrednik turystyczny wykonuje usługi wyłącznie na terenie kraju i złoży oświadczenie 

marszałkowi województwa14. Posiadanie jednej ze wskazanych form zabezpieczenia jest 

warunkiem wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie 

organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa turystycznego15. Ma on obo-

wiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania 

działalności16. 

Przechodząc do krótkiego omówienia powyższych form zabezpieczenia należy za-

uważyć, że gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że 

po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych wa-

runków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu doku-

14 Por. art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.t.
 „Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycz-

nych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycz-
nych jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

  1) (uchylony); 
2) zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności: pokrycie kosztów powrotu klien-

tów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy tury-
stycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi 
nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem 
zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki 
lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie 
zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem 
zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zosta-
nie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego 
oraz osób, które działają w ich imieniu, przez: 

a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub 
b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub 
c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usłu-

gi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadcze-
nie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy;”.

15 Por. art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 4 u.u.t.
16 Art. 5 ust. 3 u.u.t.
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mentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania 

zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – 

bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku17. Ustawa prawo bankowe nie 

normuje wyraźnie ani treści, ani sposobu zawarcia umowy gwarancji, natomiast we-

dle przeważającego w tej kwestii poglądu, do jej zawarcia dochodzi poprzez złożenie 

oferty ze strony banku i jej przejęcie przez beneficjenta. Gwarant formułuje treść swo-

jego zobowiązania w dokumencie, nazywanym listem gwarancyjnym lub po prostu 

„gwarancją”, wskazującym wszystkie istotne elementy umowy. W szczególności okre-

śla on zobowiązanie (świadczenie), które jest przedmiotem zabezpieczenia, sposób 

zgłoszenia żądania zapłaty i termin, w którym beneficjent może to uczynić, a także 

sumę gwarancyjną. Momentem, w którym umowa zostaje definitywnie zawarta jest 

złożenie przez beneficjenta żądania zapłaty sumy gwarancyjnej. Dopuszczalne jest 

także uznanie milczenia oblata za przyjęcie oferty, co będzie uzasadnione przede 

wszystkim „kontekstem sytuacyjnym”18. Umowę gwarancji bankowej zawierają więc 

bank oraz klient organizatora lub pośrednika turystycznego (beneficjent gwaran-

cji), natomiast organizator i pośrednik turystyczny występują jako zleceniodawcy 

gwarancji, zawierający z bankiem umowę zlecenia udzielenia gwarancji. Sformuło-

wanie zawarte w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.a u.u.t. należy interpretować w ten sposób, 

że ustawodawca nakłada na organizatorów i pośredników turystycznych obowiązek 

zawarcia umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, a nie umowy gwarancji19. 

Zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych zaliczone zostało do czynności 

ubezpieczeniowych w art. 3 ust. 3 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpie-

czeniowej20, w przeciwieństwie jednak do PrBank, nie zawiera ona nawet szczątkowej 

17 Art. 81 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 nr 72 poz. 665 z późn. zm.), 
dalej – PrBank.

18 A. Koch, Umowa gwarancji bankowej [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 8. 
Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004, s. 486–488.

19 J. Orlicka Ubezpieczenia i gwarancje [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Warszawa 
2006, s. 146. Inaczej jednak – J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2006., s. 24. Autor stoi na 
stanowisku, że umowę gwarancji bankowej zawiera przedsiębiorca turystyczny z bankiem.

20 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1151 
z późn. zm).
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regulacji określającej elementy umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Należy więc 

przyjąć, że konstrukcja stosunku prawnego (i umowy) gwarancji ubezpieczeniowej 

jest taka sama jak w przypadku gwarancji bankowych21.

Charakter umowy ubezpieczenia na rzecz klientów jest w doktrynie sporny. 

W myśl jednego z poglądów jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i sta-

nowi umowę ubezpieczenia obowiązkowego22, kolejny pogląd zakłada natomiast, że 

umowa ubezpieczenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.b u.u.t. nie ma charakteru ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej i tym samym nie jest umową ubezpieczenia obowiąz-

kowego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej23. Zgodnie 

z trzecim stanowiskiem ubezpieczenie to ma charakter obowiązkowy, jednak jego za-

kres wykracza poza odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego i obejmuje elementy 

gwarancyjne, a w ubezpieczeniach tego rodzaju konieczne jest wyraźnie wskazanie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela także wtedy, gdy szkoda spowodowana jest winą 

umyślną ubezpieczającego24.

Rachunek powierniczy jest formą zabezpieczenia, której nie przewidywała dotych-

czasowa ustawa o usługach turystycznych25. Na rachunku powierniczym mogą być 

gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku (czyli 

w przypadku zabezpieczeń turystycznych – przedsiębiorcy turystycznemu), na pod-

stawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią (czyli przez klienta). Stronami umowy 

rachunku powierniczego będą więc bank i przedsiębiorca turystyczny (powiernik). 

W umowie rachunku powierniczego muszą być określone warunki, jakie powinny być 

spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich (klientów) mogły być wypłacone posia-

daczowi rachunku26. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa środków wpłacanych przez 

21 J. Orlicka, Ubezpieczenia…[w:] P. Cybula (red.), dz. cyt., s. 152.
22 J. Gospodarek, Prawo…, dz. cyt., s. 244.
23 J. Orlicka, Ubezpieczenia…[w:] P. Cybula (red.), dz. cyt., s. 155–159.
24 J. Raciborski, Ochrona konsumenta usług turystycznych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i do-

browolnych [w:] B. Gnela (red.), dz. cyt., s. 241–242.
25 Por art. 59 PrBank oraz W. Pyzioł, Rachunki powiernicze [w:] J. Panowicz-Lipska (red.), dz. cyt., 

s. 390–392. Autor wskazuje, że rachunek powierniczy jest odmianą umowy rachunku bankowego 
w rozumieniu art. 725 Kodeksu cywilnego i mają do niej, w zakresie nienormowanym w art. 59 
PrBank, zastosowanie przepisy ogólne o rachunkach bankowych zawarte w KC oraz w PrBank. 

26 Tamże, s. 391. Autor zaznacza, że wymóg ten wydaje się o tyle zbędny, a nawet niezrozumiały, że 
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klientów ma fakt, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku nie podlegają zaję-

ciu w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku, 

a w przypadku ogłoszenia jego upadłości podlegają wyłączeniu z masy upadłości. W li-

teraturze przedmiotu zauważono jednak, że zabezpieczenie w postaci rachunku po-

wierniczego sprawia, iż opłaty za wcześniejsze rezerwacje, np. przewoźnika czy w ho-

telu, przedsiębiorca turystyczny będzie musiał regulować z własnych środków, dlatego 

też korzystniejsze dla biur może okazać się wybór tradycyjnych form zabezpieczenia27. 

Podkreśla się także, iż zabezpieczenie w postaci rachunku powierniczego może mieć 

charakter iluzoryczny, jeżeli w umowie nie zostaną zawarte dodatkowe postanowienia, 

rzeczywista ochrona klienta będzie więc zależeć od treści takich umów28.

Należy zauważyć, że usunięcie z art. 5 przepisu o proporcjonalnym obniżeniu 

wypłat na rzecz konsumentów, spowodowało, że jego obecne brzmienie jest zgodne 

z prawem unijnym. Nie przesądza to jednak o skutecznym funkcjonowaniu systemu 

zabezpieczeń jako całości, ważną bowiem jego konkretyzację mają stanowić rozporzą-

dzenia wykonawcze.

3. Krytyka ustawy nowelizującej i rozporządzeń wykonawczych

Jednym z najpoważniejszych zarzutów zgłaszanych w toku konsultacji społecznych 

pod adresem twórców projektu było wadliwe skonstruowanie systemu zabezpieczeń, 

który nie  pozwala  na  e l iminację  z  r ynku przeds iębiorców turystycznych 

o z łe j  sytuac j i  f inansowej  oraz, wbrew stwarzanym pozorom, nie  da je  gwaran-

c j i  ca łkowitego pokrycia  kosztów powrotu oraz  zwrotu wpłat  k l ientów 

powierzający, jako osoba trzecia, nie ma żadnego wpływu na kształt postanowień umowy o rac-
hunek powierniczy.

27 J. Torbé, Gwarancja w nowej odsłonie, „Wiadomości Turystyczne”, 1.07.2010. http://www.wiadomo-
sciturystyczne.pl/index.php?action=artykuly&start=artykul&ID=212, dostęp: 18.03.2011.

28 P. Cybula, Czy ostatnia nowelizacja ustawy o usługach turystycznych poprawiła sytuację klientów w za-
kresie zabezpieczenia finansowego biur podróży? 19.11.2010. http://turystykamalopolska.pl/eksperci/
uid/124/item/blog, dostęp: 18.03.2011.
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w przypadku niewypłaca lnośc i  organizatora  turystyki  lub pośrednika 

turystycznego.

W uzasadnieniu pierwszego zarzutu podniesiono, że w ustawie nowelizującej nie zna-

lazły się rozwiązania prawne, które umożliwiałyby usuwanie z rynku odpowiednio wcze-

śnie podmiotów o złej sytuacji finansowej. Polska Izba Turystyki29 (PIT) oraz Polska Izba 

Ubezpieczeń30 podkreślają, że działanie takie musiałoby być powiązane przede wszyst-

kim z nieustanną kontrolą ich sytuacji finansowej, a do pełnienia tej funkcji właściwe 

jest wyłącznie zabezpieczenie w postaci gwarancji. Postulowane jest więc wprowadzenie 

ustawowego zakazu zawierania nowych umów o usługi turystyczne przez przedsiębior-

cę turystycznego, który odmówił gwarantowi, wbrew umowie gwarancji, ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia roszczeń regresowych31. Postulat taki należy uznać za słusz-

ny, bowiem stałe monitorowanie sytuacji podmiotów oferujących usługi na rynku tury-

stycznym zwiększyłoby w znacznym stopniu ochronę konsumentów, stanowiąc działanie 

prewencyjne, uzupełniające uruchamiany w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy 

turystycznego mechanizm zabezpieczeń finansowych.

Rozważając drugi z zarzutów należy bliżej przyjrzeć się rozporządzeniom wykonaw-

czym Ministra Finansów oraz projektowi rozporządzenia wykonawczego Ministra Spor-

tu i Turystyki. Na podstawie art. 10 u.u.t., Minister Finansów wydał w grudniu 2010 r. 

dwa rozporządzenia wykonawcze – rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości 

sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej32 oraz rozporządzenie w sprawie obo-

29 Jest to największa ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. 
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.pit.org.pl/.

30 Jest to organizacja samorządu branżowego reprezentująca wszystkie zakłady ubezpieczeń działające 
w Polsce. Więcej informacji na stronie: http://www.piu.org.pl/.

31 Uwagi Polskiej Izby Turystyki do projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie 
ustawy – Kodeks wykroczeń, pkt 2.1., 27.04.2009; Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń dot. projektu usta-
wy o zmianie o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks Wykroczeń, pkt 3., 7.05.2009 
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/125/341/Ustawa_o_zmianie_ustawy_o_uslugach_turystycznych_
oraz_o_zmianie_ustawy___Kodeks_.html, dostęp: 18.03.2011.

32 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy 
gwarancji bankowej lun ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1584); dalej – rozp. 
MF 16.12.2010.
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wiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów33. Należy w pierwszej kolejności zauważyć, 

że oba akty  prawne wprowadzają  t r zy  takie  same kategor ie  dz ia ła lnośc i 

organizatorów turystyki  i  pośredników turystycznych, przy czym z pierwszą 

z nich powiązany jest największy stopień ryzyka ubezpieczeniowego oraz jednocześnie 

najwyższe stawki określające minimalną wysokość sumy gwarancyjnej, które następnie, 

wraz ze spadkiem ryzyka, maleją w kolejnych kategoriach. Każda z kategorii odnosi się 

do działalności organizatora lub pośrednika turystycznego, przy czym: 

pierwsza kategoria dotyczy terytorium państw pozaeuropejskich niezależnie od  ▷

środka transportu oraz terytorium państw europejskich z wykorzystaniem trans-

portu lotniczego w ramach przewozu czarterowego (stawka podstawowa wynosi 

12% rocznych przychodów);

druga kategoria dotyczy terytorium państw europejskich z wykorzystaniem in- ▷

nego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego 

(stawka podstawowa wynosi 7% rocznych przychodów);

trzecia kategoria dotyczy terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecz- ▷

pospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej obszaru obwodu kalinin-

gradzkiego, a także świadczenia krajowych usług turystycznych, w tym imprez 

zagranicznej turystyki przyjazdowej (stawka podstawowa wynosi 3% rocznych 

przychodów).

System stosowanych stawek procentowych jest dość skomplikowany i zróżnicowany 

ze względu na przynależność do jednej z trzech kategorii działalności oraz na termin 

i wysokość pobieranych przedpłat. Minimalną granicę wysokości sumy gwarancji dla 

każdej z kategorii wyznaczają dodatkowo stawki kwotowe34.

Należy zauważyć, że Ministerstwo Finansów dokonało ujednol icenia  sposobu 

usta lenia  minimalnej  wysokośc i  sumy gwarancyjnej  zarówno w umo-

wie  gwarancj i  jak  i  obowiązkowego ubezpieczenia  na  rzecz  k l ientów. 

33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-
nia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośred-
ników turystycznych (Dz. U. 2010, Nr 272, poz. 1690); dalej – rozp. MF 21.12.2010.

34 Por.§ 5 i § 6 rozp. MF 16.12.2010 oraz § 7 i § 8 rozp. MF 21.12.2010. 
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W poprzednim stanie prawnym wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej na rzecz 

jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia dla imprez organizowanych przez 

przedsiębiorców niewykonujących działalności na terytorium RP stanowiła równo-

wartość ceny imprezy turystycznej35. PIT wskazuje, że suma gwarancyjna w przypad-

ku obowiązkowego ubezpieczenia kształtowała się wtedy na poziomie co najmniej 

100% rocznych obrotów przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży imprez na rzecz klientów 

(ponieważ stanowiła iloczyn liczby klientów i maksymalnych cen płaconych przez 

nich za udział w imprezie turystycznej) oraz uważa, że obecne rozwiązanie jest ko-

rzystniejsze dla biur podróży36.

Określenie w rozporządzeniu stawek podstawowych w odniesieniu do umów gwa-

rancji na poziomie 12%, 7% i 3% dla przedsiębiorców turystycznych pobierających 

przedpłaty w okresie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprez turystycznych spotka-

ło się z krytyką środowisk związanych z branżą turystyczną. W opinii PIT są to stawki 

wygórowane i nie mające racjonalnych podstaw. W przypadku bowiem pobierania 

płatności od klientów w tak krótkim okresie przed imprezą, środki finansowe znajdują 

się w ich posiadaniu przez bardzo krótki czas, gdyż prawie natychmiast przekazywane 

są kontrahentom jako przedpłaty za zamówione świadczenia37. Izba Turystyki Rzecz-

pospolitej Polskiej38 (ITRP) podkreśla, że stawki bazowe do wyliczenia sumy zabezpie-

czenia oraz ich wzrost muszą uwzględniać różny poziom ryzyka, a obecne rozwiązanie, 

zakładające względny wzrost stawki o min. 66% w stosunku do stawki bazowej dla 

każdej z grup ryzyka (12%–20%, 7%–12%, 3%–5%) nie spełnia tego wymogu39.

35 Por. § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych (Dz. U. 2005, Nr 32, poz. 281).

36 Stanowisko Polskiej Izby Turystyki w sprawie rozporządzeń do ustawy z dnia 28 grudnia 2010. Zmia-
ny. Nowe minima gwarancji i ubezpieczeń wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych, http://www.pit.org.pl/index.php?navi=006,004&id=1406, dostęp: 18.03.2011.

37 Tamże.
38 Jest to organizacja samorządu gospodarczego branży turystycznej, która powstała w 2009 r. jako 

kontynuacja działalności Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce. Więcej informacji znajduje się na 
stronie: http://www.itrp.pl/.

39 Stanowisko ITRP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9-12-2010 w sprawie 
zabezpieczeń finansowych dla biur podróży, 15.12.2010. http://www.itrp.pl/aktualnosci.html, dostęp: 
18.03.2010.
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Jako kolejną wadę regulacji zawartej w rozporządzeniach Ministra Finansów poda-

je się zrównanie pod względem wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej usług tury-

stycznych z wykorzystaniem lotniczego przewoźnika regularnego i lotniczego przewoź-

nika czarterowego, co ma miejsce w przypadku imprez turystycznych organizowanych 

na terytorium pozaeuropejskim. PIT zaznacza, że od początku obowiązywania ustawy 

o usługach turystycznych, a więc od 1998 r., nie było przypadku sprowadzania do kraju 

klientów biur turystycznych podróżujących regularnymi liniami lotniczymi, a więc taka 

forma transportu nie powinna być obarczona najwyższą, dwunastoprocentową, stawką40. 

ITRP natomiast zauważa, że w myśl obecnej regulacji takim samym ryzykiem, a więc tak 

samo wysoką stawką procentową i kwotową objęta jest podróż turysty do Turcji auto-

karem, samolotem czarterowym, a także zapewnienie wczasów z dojazdem własnym, co 

jest rozwiązaniem błędnym, warianty te generują bowiem zupełnie różny stopień ryzyka 

ubezpieczeniowego41.

Ostatnim ze zgłaszanych zastrzeżeń, jest zarzut błędnego uregulowania sytuacji, 

w której organizator lub pośrednik turystyczny wykonuje jednocześnie działalność 

w więcej niż jednej ze wspomnianych kategorii. W myśl przyjętej regulacji, mini-

malna wysokość sumy gwarancji jest wtedy określana na poziomie wyższej wartości 

procentowej lub kwotowej42. Nawet więc procentowo znikoma liczba imprez czarte-

rowych przesądzać będzie o wyższej sumie gwarancji, co jest krzywdzące dla przed-

siębiorcy43.

Dnia 3 stycznia 2011 roku Minister Sportu i Turystyki opublikował, na podstawie 

art. 5 ust. 6 u.u.t., projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy umów – gwa-

rancji bankowej, ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenia na rzecz klientów44. Warto za-

uważyć, że w stanie prawnym sprzed nowelizacji wzory te nie były uregulowane aktem 

40 Stanowisko Polskiej Izby Turystyki…, dz. cyt.
41 Stanowisko ITRP.…, dz. cyt.
42 Por § 4 rozp. MF 16.12.2010 oraz § 5 rozp. MF 21.12.2010.
43 Stanowisko Polskiej Izby Turystyki…, dz. cyt.
44 Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formu-

larzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia 
na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów tury-
styki i pośredników turystycznych; dalej – proj. rozp.



Olga Sachanbińska

260

normatywnym powszechnie obowiązującym, a przepisy u.u.t. określały jedynie wytycz-

ne dotyczące wymaganych od organizatorów turystki i pośredników turystycznych za-

bezpieczeń finansowych.

Odpowiedź branży turystycznej na projekt sugeruje, po raz kolejny, wadliwą regula-

cję systemu zabezpieczeń. Za błędnie sformułowany uznany został przepis § 2 wzoru for-

mularza umowy gwarancji, który stanowi, iż górną granicą odpowiedzialności gwaranta 

będzie zawsze z góry określona kwota45. Polska Izba Turystyki podnosi, iż o każdej sumie 

gwarancyjnej określonej stałą kwotą można powiedzieć tylko tyle, że prawdopodob-

nie  wystarczy na pokrycie wszystkich szkód turystycznych46. 

Ministerstwo Finansów zwraca natomiast uwagę na treść § 2 ust. 4 wzoru formularza 

umowy gwarancji, zgodnie z którą każda wypłata z gwarancji odpowiednio zmniejsza 

odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji – aż do wyczerpania sumy gwarancji47. 

Jeśli kwota gwarancji może ulec „wyczerpaniu”, to tak skonstruowany zapis zdaje się za-

kładać, że będą także klienci, którzy nie będą mogli otrzymać zwrotu wydatków z uwagi 

na wykorzystanie środków kwoty gwarancji na wcześniejsze wypłaty. Zdaniem Minister-

stwa Finansów, powołany przepis jest niezgodny z art. 7 dyrektywy48. W odpowiedzi na 

powyższe uwagi, Ministerstwo Sportu i Turystyki stanęło na stanowisku, iż nie zasługują 

one na uwzględnienie, uzasadniając to m. in. stwierdzeniem, że formy zabezpieczenia są 

zdeterminowane przez ustawę, skuteczne natomiast wykonywanie zabezpieczenia praw 

klientów powinno nastąpić poprzez ustalenie przez Ministra Finansów sum gwarancyj-

nych na odpowiednio wysokim poziomie49. 

45 Tamże, Załącznik nr 1 § 2 ust. 1.
46 Uwagi PIT do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów formularzy umów, 

19.01 2011. http://www.pit.org.pl/index.php?navi=006,004&id=1422, dostęp: 18.03.2011.
47 Proj. rozp., Załącznik nr 1 § 2 ust. 4.
48 Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki wobec uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Mini-

stra Sportu i Turystyki w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji 
ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów wymaganych w związku z działal-
nością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, nadesłanych w wy-
niku konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, 3.01.2011, s. 15.

http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/21/678/Projekt_Rozporzadzenia_Ministra_Sportu_i_Turystyki_z_
dnia_3_stycznia_2011_r.html, dostęp: 18.03.2011.

49 Tamże.
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Dostrzegając istniejący problem, należy odnotować, że MSiT – będące przecież 

projektodawcą ustawy nowelizującej – nie czuje się odpowiedzialne za obecną, patową 

sytuację, przenosząc odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu zabez-

pieczeń na Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów jednak, biorąc pod uwagę 

możliwości finansowe polskich biur podróży, nie może określić stawek gwarancyjnych 

na dowolnie wysokim poziomie. Jest to sytuacja o tyle niekorzystna, że skutkiem tych 

międzyresortowych „przepychanek” jest osłabiona ochrona konsumenta, a także niepew-

ność na rynku turystycznym.

4. Fundusz gwarancyjny

Zastrzeżenia ustawy nowelizującej, jak również do rozporządzeń Ministra Finansów 

oraz projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki, są więc elementem szerszego 

problemu, jakim jest sugerowana przez środowiska związane z branżą turystyczną błędna, 

ewentualnie niepełna, regulacja systemu zabezpieczeń przyjętego przez ustawę noweli-

zującą. Odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia ochrony klienta może być utworzenie 

dodatkowej instytucji w postaci funduszu gwarancyjnego.

Kwestia wprowadzenia niekomercyjnego funduszu gwarancyjnego, finansowanego 

ze składek odprowadzanych przez biura podróży, była przedmiotem ożywionych dys-

kusji w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych. PIT przedsta-

wiła propozycję utworzenia Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych oraz sformułowała 

jego podstawowe założenia, jednak część z nich nie spotkała się z uznaniem ITRP 

i ostatecznie nie zostały one wprowadzone do ustawy nowelizującej. Środowiska zwią-

zane z branżą turystyczną wydają się być jednak zgodne co do tego, że sama idea utwo-

rzenia funduszu jest słuszna, kontrowersyjne okazały się jednak pewne rozwiązania 

zaproponowane przez PIT, takie jak przekazanie kompetencji marszałka województwa 

funduszowi czy utworzenie funduszu w formie spółki akcyjnej50. Ministerstwo Sportu 

50 J. Torbé, M. Szostak, Musimy uregulować kwestię gwarancji, „Wiadomości Turystyczne”, 1.01.2010, http://
www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=artykuly&start=artykul&ID=267, dostęp: 18.03.2011.
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i Turystyki stanęło na stanowisku, że powołanie funduszu gwarancyjnego jako nowej 

instytucji finansowej, która uzupełniałby system zabezpieczeń finansowych przewi-

dzianych w ustawie o usługach turystycznych jest pożądane, powinno jednak nastąpić 

w drodze odrębnej ustawy51.

PIT oraz Polska Izba Ubezpieczeń sygnalizowały konieczność oparcia systemu zabez-

pieczeń finansowych wymaganych od biur podróży na dwóch filarach. Pierwszy z nich, 

istniejący obecnie, obejmuje gwarancje i ubezpieczenia udzielane przez banki i zakłady 

ubezpieczeń (tzw. zabezpieczenia podstawowe). Drugi z nich miałby charakter specjalne-

go funduszu pochodzącego ze składek biur podróży (tzw. zabezpieczenia uzupełniające). 

Ze gromadzonych na nim środków finansowane byłyby odszkodowania w zakresie prze-

kraczającym wysokość zabezpieczeń podstawowych52.

Uzasadniając swój postulat PIT tłumaczy, że w praktyce, w przypadku upadłości pol-

skich biur podróży, środki z gwarancji zawsze pozostawały niewystarczające w stosunku 

do słusznych roszczeń klientów. Przestrzega też, że kroczenie ścieżką podwyżek sum gwa-

rancji jest zabiegiem niebezpiecznym. Zwraca w szczególności uwagę, że podwyższenie 

poziomu gwarancji z 6% do 12% musi wiązać się ze znacznym wzrostem opłat za ich 

otrzymanie. Otrzymanie gwarancji wymaga posiadania odpowiedniego majątku pod za-

staw. Majątku wymaganego po podwyższeniu wysokości sum gwarancyjnych większość 

polskich biur podróży (z których ponad 98% zatrudnia mniej niż 10 osób), może nie 

posiadać53.

Przedstawiciele biur podróży zwracają natomiast uwagę, że podniesienie stawek 

sumy gwarancyjnej spowoduje wzrost cen wyjazdów i spowodowany tym spadek licz-

by klientów, co, przy podwyższonym koszcie uzyskania zabezpieczenia, może okazać 

się zabójcze dla mniejszych firm turystycznych oraz doprowadzić do powiększenia 

51 Por. projekt ustawy i aktów wykonawczych…, Uzasadnienie, s. 13. Por. także K. Wójcik – Adamska, 
Rozmowa z Katarzyną Sobierajską, Wiceminister Sportu i Turystyki, Fundusz Zabezpieczeń Turystycz-
nych zagwarantuje pokrycie roszczeń klientów upadłych biur podróży, Gazeta Prawna, 14.08.2009. 
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/344817,fundusz_zabezpieczen_turystycznych_zagwaran-
tuje_pokrycie_roszczen_klientow_upadlych_biur_podrozy.html, dostęp 18.03.2011.

52 Nowelizacja ustawy – list do premiera, Polska Izba Turystyki, 16.09.2010. http://www.pit.org.pl/index.
php?navi=006,004&id=1352, dostęp: 18.03.2011.

53 S. Piśko, Dlaczego fundusz?, „Wiadomości Turystyczne” nr 191/ 2009. http://www.pit.org.pl/index.
php?navi=031&id=1135, dostęp: 18.03.2011.
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tzw. „szarej strefy”. Z kolei zmniejszenie liczby organizatorów doprowadzi do ogra-

niczenia oferty dostępnej na rynku turystycznym i tym samym dalszego wzrostu cen, 

a więc, paradoksalnie, chęć  ochrony k l ienta  może spowodować u niego 

wymierne s t raty . Polskiemu rynkowi usług turystycznych grozi też zmonopolizo-

wanie przez zagraniczne rynki turystyczne54. Dlatego też tak atrakcyjną alternatywę 

dla obecnego rozwiązania stanowi wspomniany fundusz, którego środki mogłyby być 

zasilane z opłat pobieranych od każdej imprezy turystycznej, której cena przekra-

cza pewną wysokość. Projektowana jest także ścisła współpraca funduszu z bankami 

i ubezpieczycielami w zakresie monitorowania i eliminowania z rynku biur zagrożo-

nych upadłością.

Krytycy powyższej koncepcji podnoszą, że opłata na fundusz stanowi dodatkowe 

obciążenie  d la  przeds iębiorców oraz stanowi sk ładkę na upadające  biura 

podróży. W odpowiedzi na ten zarzut PIT zwraca uwagę na fakt, że obecne podwyż-

szenie wysokości sum gwarancyjnych stanowi także dodatkowe obciążenie, być może 

wyższe od potencjalnej opłaty za fundusz, a jego ustanowienie może stanowić barierę 

nie do pokonania dla wielu mniejszych biur podróży. Odpierając drugi zarzut zazna-

cza, że obecna podwyższona suma gwarancji jest także składką na upadające biura, 

a jeżeli kwota pochodząca z umowy gwarancji lub ubezpieczenia nie wystarczy, rosz-

czenia klientów będą musiały zostać zaspokojone z budżetu państwa, a więc de facto 

z kieszeni podatników55. 

Argumenty przytaczane za utworzeniem funduszu wydają się znacznie bardziej 

przekonujące, a wrażenie to potęguje dodatkowo fakt, że obecne rozwiązanie kryty-

kowane jest także przez przedstawicieli praktyki. Wprowadzenie funduszu gwarancyj-

nego – jako instytucji uzdrawiającej obecną, niezadowalającą sytuację oraz umożli-

wiającej pełną ochronę klienta – jest jak najbardziej pożądane, natomiast zadaniem 

specjalistów będzie określenie jego ram organizacyjnych i kompetencji, tak, aby 

jak najlepiej spełniał on swoją funkcję. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że czołowi 

54 Wyższe Gwarancje = Droższe wycieczki, „Rynek Turystyczny” 5/2009 i przytoczone tam wypowiedzi Ro-
berta Ochwata z Biura Turystycznego Olimp oraz Remigiusza Talarka z Rainbow Tours S.A. http://www.
rynekturystyczny.pl/artykul/19957/Wyzsze_gwarancje_drozsze_wycieczki.html, dostęp: 18.03.2011.

55 S. Piśko, Dlaczego…, dz. cyt.
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przedstawiciele samorządu branży turystycznej dojdą do porozumienia co do osta-

tecznego kształtu tej instytucji, gdyż nie budzi wątpliwości, iż głównym celem ich 

działania jest dobro polskiej turystyki. Końcowo już tylko można wskazać, że fundusz 

gwarancyjny funkcjonuje na przykład w Danii56, Włoszech57, Belgii58 i Australii59.

5. Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania należy uznać, że system zabezpieczeń finanso-

wych w obecnym kształcie nie zapewnia klientom dostatecznej ochrony przed upadłością 

biura podróży. Próba dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych, w postaci 

znacznego podwyższenia stawek sum gwarancyjnych zabezpieczeń, nie służy ani polskim 

przedsiębiorcom turystycznym, ani konsumentom. Co więcej, Polska jest nadal narażo-

na na zarzuty ze strony Komisji Europejskiej. Rozwiązaniem powinno być utworzenie 

uzupełniającego funduszu gwarancyjnego (i obniżenie obowiązujących obecnie stawek), 

nie wiadomo jednak, kiedy możemy spodziewać się zapowiedzianej ustawy wprowadza-

jącej tę instytucję.

56 Travel Guarantee Fund Act http://www.consumereurope.dk/Menu/Consumer-laws/Danish-laws/
Travel-Guarantee-Fund-Act/Travel-Guarantee-Fund-Act, dostęp: 18.03.2011.

57 Por. art. 100 włoskiego Kodeksu Konsumenta (Codice del Consumo); dokument dostępny w wersji 
angielskiej (Consumer Code). http://www.ecc-netitalia.it/inglese/Legislation/Legislation.htm, dostęp: 
18.03.2011.

58 Garantiefonds Reizen, Fonds de Garantie Voyages, http://www.gfg.be, dostęp: 18.03.2011.
59 Travel Compensation Fund, http://www.tcf.org.au/, dostęp: 18.03.2011.
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dr Monika Tomaszewska

Między świadomością, bezpieczeństwem 
a przyjemnością. – Współczesny turysta na szlaku 

turystycznym (wybrane zagadnienia)

1. Wstęp 

Turystyka stanowi jedno z wyzwań XXI w. i jak każde wielokulturowe, prawne, 

społeczne, ekonomiczne, przestrzenne zjawisko ma rożne oblicza. Niezależnie jed-

nak, od tego, w jakim wymiarze będziemy rozpatrywać współczesną turystykę, to 

jednym z jej uwarunkowań i walorów staje się bezpieczna podroż. Bezpieczeństwo 

jest pojęciem, który stanowi przedmiot refleksji niemalże od zarania dziejów. W no-

wożytnym dyskursie problem bezpieczeństwa stał się nurtującym i wszechobecnym 

zagadnieniem. Posługiwano się nim w odniesieniu do różnych płaszczyzn egzysten-

cji ludzkiej. Dziś bezpieczeństwo poza zdrowiem stanowi wartość najważniejszą. To 

także pojecie, które trudno przypisać do jednej, spójnej, definicji. Jednak o bezpie-

czeństwie można mówić na płaszczyźnie prawnej, ekonomicznej, społecznej. Proble-

matykę bezpieczeństwa można tez rozpatrywać w ujęciu lokalnym, regionalnym, czy 

międzynarodowym. 

Jednak dla kształtowania się poczucia bezpieczeństwa turysty, istotne znaczenie ma 

świadome podróżowanie. Problem świadomości można rozpatrywać na wiele różnych 

sposobów. 
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Turystyka, to sprzedaż marzeń, emocji i wrażeń. Stad szczególna satysfakcjonujący 

staje się dostarczający przyjemności wypoczynek. „Motyw przyjemnego urlopu” pojawia 

się w orzeczeniu Sadu Najwyższego z 2010 r. poświeconego problematyce zadośćuczy-

nienia za zmarnowany urlop. 

Często, przy okazji analizy aktów normatywnych z obszaru turystyki zastanawiamy 

się nad pytaniem, czym jest bezpieczeństwo, jak rozumieć świadomość, zwłaszcza w kon-

tekście zachowań świadomego, wyedukowanego turysty.

2. Uwarunkowania i koncepcje świadomości

Świadomość jest pojęciem, które trudno jest przypisać do jednej, właściwej defini-

cji. To termin wieloaspektowy i wielowymiarowy. Jako samodzielne termin funkcjonu-

je w obrębie nauk filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, czy prawnych1. 

Świadomość wywodząca się z Łacińskiego wyrażenia conscientia, pochodzi od „con” – „z” 

i „scientia” – „wiedza”. „Conscientia” oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, często wiedzę 

tajną, dzieloną pomiędzy konspiratorami, jednak w metaforycznym sensie oznaczać 

może „wiedzę dzieloną z samym sobą”, wskazując na intymny, dostępny jedynie dla do-

świadczającego, charakter świadomego doświadczenia. Z łacińskiej nazwy „conscientia” 

wywodzą się określenia świadomości w wielu językach europejskich, np. ang.: „conscio-

usness”, fr. „conscience”, wł. „coscienza”)2. Przez pojęcie „świadomość” można rozumieć 

wiele stanów – od zdawania sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, 

aż do świadomości istnienia swojego życia psychicznego3. 

 Mimo, iż stan świadomości towarzyszy człowiekowi od zarania wieków, zdaniem 

wielu autorów nie udało się skonstruować jednej uniwersalnej definicji4. Niektórzy 

1 K. Zeidler, Świadomość, jako termin socjologiczny,[w:] tenże, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, War-
szawa 2007. 

2 L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wisniakowska, Słownik języka polskiego, Warszawa 2007, 
s. 625.

3 Tamże, s. 626.
4 D. Wolski, Ryzyko i odpowiedzialność turysty ty w turystyce górskiej[w:]Transformacje prawa tury-

stycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009, s. 67.
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twierdza, iż ze względu na wieloznaczność tego pojęcia próba stworzenia spójnej definicji 

skazana jest na niepowodzenie. Pośród zabiegów związanych z definiowaniem świado-

mości, zwraca uwagę fakt definiowania jej w rożnych wymiarach, kontekstach i przy 

uwzględnieniu rozmaitych kryteriów. 

W języku prawniczym najczęściej spotykamy się z pojęciem świadomości prawnej, 

przez niektórych badaczy traktowanej jako forma świadomości w znaczeniu psycholo-

gicznym5. Tymczasem pojecie świadomości prawnej jest szersze niż świadomości, jako 

pewnej kategorii psychologicznej, bowiem nie wyczerpuje „kategorii latentnej” tj. wie-

dzy jednostki o jej opiniach, postawach6. Nie identyfikuje się tez z koncepcja świado-

mości, jako stanu czuwania. Świadomość prawną nie da się ująć wyłącznie w ramach 

psychologii społecznej7. Tak rozumiane pojecie świadomości prawnej jest przede wszyst-

kim kategoria teoretyczna, trudna do zoperacjonalizowania, bowiem z jednej strony 

stanowi odbicie oderwanej i nieusystematyzowanej wiedzy i postaw społecznych wobec 

prawa, z drugiej odbicie systemu prawnych poglądów, idei i dążeń określonej klasy, czy 

społeczeństwa globalnego, w którym opracowywaniu partycypują teoretycy, działacze 

polityczni i prawnicy. S. Ehrlich8, z kolei definiuje świadomość prawna, jako całokształt 

ocen odnoszących się do obowiązujących lub postulowanych instytucji politycznych 

i prawnych, ocen, które opierają się na pewnej świadomości prawa, znajomości jego 

zastosowania oraz co najmniej elementarnym rozeznaniu funkcjonowania instytucji po-

litycznych. W jego opinii świadomość prawna wykazuje cechy ciągłości, większą statycz-

ność, mniejsza kontrowersyjność. A. Burda9 traktuje świadomość prawna nie tylko, jako 

postać świadomości społecznej, które pokrywa się z poglądami uznającymi za przedmiot 

problem powinności prawnej oraz podstawowe poglądy moralne, polityczne, obycza-

jowe, i inne z nimi bezpośrednio związane. Z kolei, w ocenie A. Turskiej10 świadomość 

prawna, stanowi cześć składowa opinii publicznej. Świadomość prawna, jako element 

5 A. Gryniuk, Świadomość prawna. Studium teoretyczne, Toruń, 1979, s. 6.
6 Tamże, s. 7.
7 Tamże, s. 8. 
8 S. Ehlich, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1971, s. 69.
9 A. Burda, Demokracja a praworządność, Warszawa 1965, s. 28.
10 A. Turska, Świadomość …,s. 26.
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świadomości społecznej pozostaje w ścisłym związku z innymi formami świadomości, 

w tym miedzy innymi ze świadomości moralna. 

Współcześnie coraz większą uwagę skupia wokół siebie koncepcja społecznej świa-

domości, której kształtowanie odbywa się w różny sposób, jednak pozostając w czasie 

i w związku z treścią norm prawnych. Społeczna świadomość może być ujmowana sze-

roko, gdy obejmuje świadomość organów państwa, a raczej osób zajmujących określone 

stanowiska w administracji publicznej i wypełniających określone zadania11. Jak pisze 

J. Menkes12 „przemianom, którym podlegają stosunki społeczne, towarzysza powiąza-

ne niebezpośrednim układem zależności przemiany prawa międzynarodowego”. Każdy 

przejaw aktywności w tym zakresie jest pożądany stad niezwykle ważna staje się świado-

mość społeczeństwa, co do potrzeby ochrony dziedzictwa, w tym elementów ochrony 

dziedzictwa przyrody13. W rezultacie konsekwencje obniżenia społecznej świadomość 

lub jej braku staja się źródłem konfliktów społecznych, stanowiąc jedna z wielu negatyw-

nych konsekwencji14. 

Natomiast, z punktu widzenia szeroko pojętej turystyki niezwykle ważna jest świa-

domość ekologiczna15. Świadomość ekologiczna w turystyce przydatna jest zarówno jej 

samej, jak i ogólnie społeczeństwu, w celu uczynienia turystyki przyjazna dla środo-

wiska, wzmocnieniu jej funkcji wypoczynkowych i poznawczych. Wzrost świadomości 

ekologicznej wśród turystów wyraża się zmianami stylu życia oraz stosowanymi kryte-

riami zachowań i wyboru usług turystycznych. Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym 

ekologizacji staje się wykształcenie preferencji proekologicznych wśród społeczeństwa 

i rządzących16. 

11 K. Zeidler, Świadomość, dz. cyt., s. 145.
12 J. Menkes, Środowisko naturalne w świetle prawa miedzynarodowego, Aspekty teoretyczne, [w:] 

Prawno-miedzynarodowa ochrona, pod red. J. Galiasa, Warszawa 1990, s. 48.
13 K. Zeidler, Prawne formy ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 283 i nast.
14 L. Starosta, Konflikt społeczny a władza w państwie, Gdańsk 1987, s. 45. 
15 I. Jedrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Katowice 1995, s. 41, J. Kamieniecka, 

Ekologizacja polskiej turystyki, „Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie” 1997, 
nr 2, s.169–171, A. Mroczka, S. Sacha, Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycz-
nego, „Folia Turistica” 2001, nr 9, s.163–173.

16 A. Gotowt-Jeziorskiej, A. Śledzińska Edukacja ekologiczna w turystyce, Kraków 1998, s. 45, L. Rorty, 
Edukacja i wyzwania postnowoczesności,[w:] Spory o edukacje. Dylematy i kontrowersje we współcze-
snych pedagogikach, pod red. Z. Kwiecinskiego, Gdańsk 1993, s. 13 i nast.
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Jednak na świadomość w turystyce należy tez spojrzeć przez pryzmat świadomego tu-

rysty. Takie „spojrzenie” determinuje prowadzenie powszechnej edukacji w tym obszarze. 

Odbiorca „informacji turystycznej” staje turysta o większych walorach edukacyjnych, 

świadomy podejmowanych wyborów, którego priorytetem staje się bezpieczna podróż. 

Ale tez świadomy niebezpieczeństwa związanego z podróżowaniem. Świadomość turysty 

należy rozwijać droga edukacji zaczynającej się już we wczesnym dzieciństwie, zanim za-

przepaszczona zostanie szansa zbudowania właściwej wrażliwości estetycznej i wpisania 

w psychikę pewnych wartości, zanim przekształci się w twarda i nieprzenikniona skorupę 

nawyku17. 

Problematyka świadomego i wyedukowanego, oświeconego turysty (konsumenta) 

znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości18. 

Model świadomego konsumenta cechuje stanowczość i krytycyzm, umiejętność korzy-

stania z możliwości stwarzanych mu przez politykę informacyjną, dostrzeganie wartości 

płynących z edukacji. W tym ujęciu, świadomość to zdolność rozumienia skierowanych 

do niego informacji, pozwalająca na ocena stopnia ryzyka związanego z podejmowania 

decyzji na rynku usług turystycznych19. Konsument świadomy i wyedukowany jest jed-

nocześnie dostatecznie dobrze poinformowany, ostrożny i uważny20. Oceny cech konsu-

menta dokonuje się uwzględniając czynniki społeczne, kulturowe, językowe oraz przy-

należności do szczególnej grupy konsumentów. I choć w Polsce wciąż dominuje model, 

w którym ograniczona polityka informacyjno-edukacyjna determinuje aktywność kon-

sumentów, wzrastająca rola samoświadomości konsumenckiej i towarzyszące jej ostatnie 

zmiany legislacyjne stanowi niewątpliwie kroki w dobrym kierunku. 

17 T. Kotarbinski, Sprawność i błąd, Warszawa 1981, s. 18. 
18 Orz. z 2.02.1994 r. w sprawie Verbant Sozialer Wettbewerb v. Clinique Laboratories SNC, GmBH, 

sprawa C-315/92,ECR 1994, s.1–317, wyr. z  6.07. zb. Orz 1995, s. 1–1923, wyr. z  16.01.1992 r. w spra-
wie Nissan C-337/90, ECR 1992, s. 1–0131, B. Gnela, Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane 
zagadnienia prawne, Warszawa 2007, s. 22, E. Łętowska, Ustawa o ochronie niektórych praw konsu-
mentów. Komentarz, Warszawa 2000, s. 86.

19 E. Łętowska, Ustawa, dz. cyt., s. 86.
20 Leksykon prawa ochrony konsumentów, pod red. A. Powałowskiego, Warszawa 2010, s. 114, Usta-

wa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171, 
poz. 1206) – art. 8 ustawy i zdefiniowane tam pojęcie przeciętnego konsument, który ma być dobrze 
poinformowany, ostrożny i uważny. 
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Świadomość jest pojęciem expressis verbis nie występującym w treści ustawy o usłu-

gach turystycznych. Zarówno przepisy ustawy z 1997r. o usługach turystycznych21, jak 

i przepisy nowelizującej ustawy o usługach turystycznych z 2010r.22 wprost nie posługują 

się tym terminem. Natomiast, niewątpliwie można „wyczytać” w pośredni sposób z sze-

regu poświeconych turystyce aktów legislacyjnych. 

Świadomość konsumenta usług turystycznych można rozpatrywać na wielu 

płaszczyznach. Z jednej strony, to świadomość unikania ryzyka związanego z podró-

żowaniem po niebezpiecznych obszarach, świadomość odpowiedzialnego uprawiania 

turystyki, uwzględniającego warunki środowiskowo-klimatyczne, czy geomorfologie 

terenu, z drugiej to świadomość uwzględnienia przez turystę własnych ograniczeń 

zdrowotnych, wiekowych, psychofizycznych przy wyborze modelu podróżowania. 

Szczególnie istotne staje się to przy realizacji projektów w obszarze górskiej tury-

styki kwalifikowanej, czy ekstremalnej, ze względu na zwiększony stopień ryzyka 

wiążący się z uprawianiem tej formy turystyki23. W tych warunkach utajnienia wła-

snych schorzeń, czy psychofizycznych ułomności jest zachowaniem nie tylko skraj-

nie nieodpowiedzialnym, ale i narażającym na zagrożenia życia i zdrowia pozosta-

łych uczestników wyprawy24. Podobnie świadomość o konieczności odpowiedniego 

przygotowania i wyposażenia, a także odpowiedzialnego uprawiania form turystyki 

kwalifikowanej np. turystyki górskiej, speleologicznej, przyczyni się do uniknięcia 

ryzyka narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, czy ewentualne skutki 

przyszłych wypadków25. 

Turysta „dobrze wyedukowany” łączy w sobie umiejętność odczytywania kodów kul-

turowych, obyczajowych związanych z podróżowaniem po nieznanych sobie obszarach 

umiejętnością samego doświadczenia podroży. Nieznajomość norm kulturowych, lokal-

21 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Dz. U. 1997,Nr. 133, poz. 884 z późn. 
zmianami tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268. 

22 Ustawa z dnia 19 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych  oraz o zmianie ustawy – 
Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 331.

23 D. Wolski, Ryzyko, dz. cyt., s. 65.
24 K. Sondel, Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki, [w:] Transformacje prawa tury-

stycznego,  pod red. P. Cybuli Kraków 2009, s. 93.
25 D. Wolski, Ryzyko, dz. cyt., s. 65.
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nych tradycji, czy uwarunkowań religijnych może przyczynić się do powstania ryzykow-

nych dla życiu i zdrowiu turystów sytuacji. Przyjęta na turystycznym szlaku „ostrożność 

i uważność”, umiejętność poszanowania norm zwyczajowych, kulturowych, czy zwycza-

jów plemiennych, oznacza unikanie niepotrzebnego ryzyka, nieprzewidywalności i nie-

pewności, która zawsze towarzyszy podróżowaniu. 

3. Doktrynalne ujęcie bezpieczeństwa

Termin bezpieczeństwa ma charakter wieloaspektowy, niejednoznaczny i niejednolity, 

stanowiąc wartość o charakterze egzystencjalnym26.

Z pojęciem bezpieczeństwa spotykamy się we wszystkich dziedzinach aktywności 

ludzkiej. Poświecono mu wiele opracowań, w szczególności szeroko prezentowane jest 

w ramach prawa międzynarodowego, prawa karnego, czy prawa administracyjnego27. 

Bezpieczeństwo jest zjawiskiem wielowymiarowym o różnym stopniu złożoności28. Nie-

wątpliwie potrzeba bezpieczeństwo jest jedną z elementarnych potrzeb ludzkich, która 

„towarzyszy” człowiekowi w każdej fazie życia. Stanowi przedmiot analizy myślicieli i ba-

daczy29. Dbałość o bezpieczeństwo- przedmiot uwagi i troski każdego człowieka determi-

nuje charakter potrzeby bezpieczeństwa i sposób jej zaspokojenia. 

W klasycznej teorii sformułowanej przez A. H. Maslowa bezpieczeństwo leży u pod-

staw egzystencji wszelakich istot żywych. Sformułowana przez A. H. Maslowa orga-

nizacja potrzeb cechuje się hierarchicznością30. Hierarchiczność organizacji potrzeb 

26 J. Lipiec, Świat wartości, Kraków 2001, s. 208–209. 
27 R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Między-

narodowe” 1990, nr 10, s. 49.
28 S. Jarmoszko, Ku pedagogii bezpieczeństwa w mikroskali, Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku, 

Warszawa–Poznań 2003, s. 61 i nast. 
29 R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995, s. 31, R. Zięba, Kategorie bezpieczeństwa w nauce 

o stosunkach międzynarodowych u schyłku XX wieku, Warszawa 1977, s. 6, J. Stanczyk, Współczesne 
pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996, s.15–16, J. Kukulka, Nowe uwarunkowania i wymiary 
bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, Warszawa 1995, s.198.

30 Hierarchia potrzeb A. H. Maslowa, W. Dąbrowski, Analiza zmian kształtujących trendy w międzynaro-
dowym ruchu turystycznym, [w:] Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, pod red. W. Siwińskie-
go, R. Taubera i E. Muchy-Szajek, Poznań 2008, s. 302.
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oznacza, że realizacja potrzeby każdego kolejnego poziomu hierarchii staje się możliwa, 

dopiero pod warunkiem zaspokojenia potrzeby z poziomu niższego31. Umiejscowienie 

potrzeby bezpieczeństwa na drugim poziomie hierarchii, po potrzebach fizjologicz-

nych wskazuje na jej kluczowy charakter i nadrzędne miejsce na szczeblach pirami-

dy potrzeb. Potrzeba bezpieczeństwa, rozumiana jako potrzeba stabilizacji, zależno-

ści, troski, uwolnienia od strachu, struktury, porządku i prawa stanowi podstawową, 

naturalna, potrzebę człowieka32. Zakłada życie normalne i spokojne, bez konfliktów, 

strachu, krzywd, ofiar i udręki, a zatem implikuje konieczność uzyskania stanu biopsy-

chicznej równowagi opartej na świadomości dysponowania podstawowymi zasobami 

egzystencji swobodnego rozwoju33. Ten stan – pewność swego bezpieczeństwa, pozwa-

la na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb, zwanych wyższymi. Po zaspokojeniu potrzeb 

podstawowych człowiek dąży do zaspokajania potrzeb wyższych, co pozostaje w zgo-

dzie z koncepcja piramidy potrzeb Masłowa34.

W doktrynie, termin bezpieczeństwo może być rozumiany jako przeciwwaga niebez-

pieczeństwa, czyli występowania stanu zagrożenia35. W ocenie J. Czapskiej36 bezpieczeń-

stwo może być rozumiane jako pewien stan lub proces. W pierwszym ujęciu oznacza 

„stan obiektywnie istniejący w negatywnym ujęciu – jako stan bez zagrożeń, w pozy-

tywnym – jako stan nienaruszalności dóbr”. Taka klasyczną, negatywną i statyczną de-

finicje bezpieczeństwa, jako stanu spokoju i pewności odnajdziemy w Słowniku Języka 

Polskiego37. Bezpieczeństwo jest stanem w ujęciu sytuacyjnym – hic et nunc38. Ciągłym 

procesem, gdy rozpatrujemy jego status w perspektywie ludzkiej egzystencji, uwzględ-

niając strategie „budowania bezpieczeństwa”, czy rozpatrując sposób jego kształtowania. 

31 A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990, s. 642.
32 Tamże, s. 215.
33 M. Tesoro, Options for Avoiding Assault, Sant Luis Obsipo 1994, s. 42. 
34 hh ttp://www.maslow.com. dostęp z 17.03.2011 oraz prace tam zamieszczone.
35 R. Rubin, The theory and Conceptof National Security In the Warsaw Pact Countries, International Af-

fairs, 1982, nr 4, s. 648.
36 J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Kraków 2004, s. 14.
37 Słownik Języka Polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1978, s. 147.
38 S. Jarmoszko, Ku pedagogii, dz. cyt., s. 61. 
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W ramach tego procesu podmioty starają się doskonalić mechanizmy zapewniające im 

poczucie bezpieczeństwa39.

To stan subiektywny, który polega na psychologicznym poczuciu bycia niezagrożonym. 

Bezpieczeństwo stanowi złożoną strukturą składającą się z komponentów psychicznych 

i niepsychicznych, a wśród nich z czynników materialnego, niematerialnego, organizacyj-

nego i innych czynników zabezpieczenia40. 

W międzynarodowym ruchu turystycznym ze względu na wzmożone działania ter-

rorystyczne, kataklizmy i wojny regionalne, które stały się częścią świata współczesnego 

wzrasta zapotrzebowania na „bezpieczną podróż”. W turystyce przekłada się to na wybór 

destynacji podróży i wybór kierunków wyjazdów do krajów, postrzeganych jako te bez-

pieczne41. 

Bezpieczeństwo, jest bez wątpienia ta kategoria współczesnej cywilizacji, która 

w znacznym stopniu determinuje model współczesnej turystyki. Jak wiadomo, w za-

kres umowy o podróż wchodzi zobowiązanie zapewnienie bezpieczeństwa turystom42. 

W literaturze43 można spotkać stanowisko, iż zapewnienie bezpieczeństwa uczestniko-

wi imprezy turystycznej, stanowi jeden z obowiązków organizatora turystyki wobec 

turysty, w postaci obowiązku opieki. Mając to na uwadze, jednym z założeń bezpiecz-

nej turystyki jest unikanie sytuacji stwarzającej zagrożenia dla życia i zdrowia tury-

stów i zaniechanie organizacji imprez turystycznych na uznanym za niebezpieczny 

obszarze44. Dlatego, w kontekście oceny szczególnych zagrożeń dla życia i zdrowia 

39 J. Kukułka, Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, Warszawa 1995, 
s 198. 

40 M. Siemieński, W. Czarnecki, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2001, s. 11.
41 W. Dąbrowski, Analiza..., dz. cyt., s. 303.
42 M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Toruń 2007, s. 82.
43 K. Sondel, Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki, [w:] Transformacje prawa tury-

stycznego, pod red. P. Cybuli Kraków 2009, s. 93 i przywołana tam literatura. 
44 K. Sondel, Bezpieczeństwo w turystyce w świetle przepisów prawa, [w:] J. Raciborski, J. Sondel, K. Son-

del, H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Warszawa 2003, s. 311–312, J. Gospodarek, Prawo w turystyce, 
Warszawa 2006, s. 283, J. Sondel, Odpowiedzialność karna w turystyce, [w:] J. Raciborski, J. Sondel, 
K. Sondel, H. Zawistowska, Prawo turystyczne, Warszawa 2003, M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, 
Kraków 2006, s. 82.
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turystów, tak ważna staje się realizacja obowiązków informacyjnych organizatora tury-

styki, zwłaszcza objętych treścią art. 13 ust. 2 u.t.t.45 Rzetelna informacja np. o szcze-

gólnych zagrożeniach życia i zdrowia na zwiedzanym obszarze jest pierwszym krokiem 

ku realizacji założeń bezpiecznej turystyki. Z punktu widzenia bezpieczeństwa klienta 

niezwykle ważny jest art. 13 ust.1 u.t.t. ustawy o usługach turystycznych, nakładający 

na organizatora turystyki obowiązek informowania turysty o szczególnych zagroże-

niach dla życia i zdrowia turysty na obszarach odwiedzanych.

Termin bezpieczeństwo pojawia się również w kontekście obowiązków przewod-

ników turystycznych wobec turysty. Szczególnym wymogom w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa objęto turystów uprawiających turystykę wysokogórska. Troska o bez-

pieczeństwo turysty w górach, w szczególności podczas wyjść wymagających odpowied-

nich technik i specjalistycznego sprzętu wynika exspresis verbis z treści art. 20 ust. 2 u.t.t. 

Stworzone rozwiązania legislacyjne maja na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystów 

odbywających wspinaczkę wysokogórska przy użyciu specjalistycznych sprzętu, kiedy 

zwiększony stopień ryzyka związany z uprawianiem tego rodzaju turystyki, powoduje 

narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. 

Za jeden z filarów bezpieczeństwa, uznać należy profesjonalizacja usług przewodnic-

kich. Turysta, tylko wówczas będzie „czuł się bezpiecznie”, kiedy sprawujący nad nim 

opiekę przewodnik turystyczny posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania 

swojego zawodu. Stad wzrastająca rola specjalistycznych szkolenia dla kandydatów na 

przewodników turystycznych, stad reglamentacja działalności w zakresie przewodnictwa 

turystycznego, stad wreszcie rosnąca specjalizacja wśród samych przewodników tury-

stycznych46. 

W podobnym tonie można odczytać zapis art. 39 ust. 1 ustawy o sporcie47, na-

kładający na legitymowane podmioty odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeń-

45 P. Cybula, Istota obowiązku informacyjnego organizatora turystyki względem klienta z art.12 ustawy 
o usługach turystycznych, [w:] Konsument na rynku turystycznym. Polski system informacji turystycz-
nej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach”, Katowice 2010, s. 41 i nast.

46 J. Raciborski, Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego, „Folia Turistica” 
2002, nr 13, s. 76.

47 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz.857.)
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stwa turystom w górach, poprzez realizacje szeregu obowiązków, wśród których 

obowiązek informacyjny o zagrożeniu lawinowym jest wymieniony przykładowo. 

Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków górskich, tras narciar-

skich oraz uprawiających sporty górskie należy do osób prawnych i osób fizycznych 

prowadzących w górach działalność w tym zakresie oraz do organów administracji 

rządowej i właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrek-

cji parków narodowych. 

Kwestia bezpieczeństwa w górach poruszona została w projekcie ustawy o ra-

townictwie i bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 

z dnia 24 lutego 2009 r.48, w którym powraca koncepcja stworzenia regulacji uza-

sadniających finansowa odpowiedzialność turysty za nieodpowiedzialna i bezmyślna 

wyprawę górska uzasadniająca konieczność prowadzenia akcji ratowniczej (naraża-

jąca na uratę życia i zdrowia współuczestników). W projekcie wskazano podmioty 

odpowiedzialne za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach, sformułowano 

reguły odpowiedzialności za skutki zdarzeń towarzyszących uprawianiu turystyki 

w górach. 

Bezpieczeństwo na szlaku turystycznym poruszano w treści poddanego pod dysku-

sje projektu ustawy o szlakach49. Dotychczasowy brak jednolitych regulacji ustawowych 

w obszarze znakowania szlaków turystycznych prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa 

turystów wędrujących po szlakach. Do wzrostu skali niebezpieczeństw i ryzyka wypad-

ków na szlakach przyczynia się wzrost wędrujących po nich50. 

48 Projekt Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych szlakach narciar-
skich-dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; http://
www.mswia.gov.pl/.

49 Dz. U. z 2010 nr 142, poz.1591. (druk 4278).
50 J. Gospodarek, Prawo, jako wyraz błędów w polityce turystycznej państwa, [w:] Polityka turystyczna, 

pod red. A. Panasiuka, Szczecin-Kopenhaga 2006, s. 15.
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4. Przyjemny wypoczynek

Według słownika języka polskiego przyjemność stanowi to, „co wywołuje uczucie 

zadowolenia, sprawia dodatnie, miłe wrażenie, dostarcza przyjemnych doznań, co się 

podoba”51. 

Międzynarodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo określiła ruch turystyczny, 

jako „podróże podejmowane dla przyjemności, wypoczynku lub leczenia”52.

Podobnie różnice terminologiczne w rozumieniu pojęcia przyjemności z urlopu wy-

stępują w pragmatyce orzeczniczej. Sady posługiwały się różnorodnymi określeniami 

traktując prawo do wypoczynku, jako „utracony urlop”, „utracona przyjemność z podro-

ży”, czy „ujemne przeżycia psychiczne”53.

Termin przyjemności z podróży pojawia się w kontekście odpowiedzialności organiza-

tora turystyka za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz w kontekst 

zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Kwalifikacja utraconej przyjemności z podróży, 

jako szkody majątkowej lub niemajątkowej determinuje przyjecie określonej podstawy 

prawnej zasadzonego następnie odszkodowania54. 

W sporze o to, jak traktować zmianowany urlop kluczowe znaczenia miał wyrok 

ETS z 12 marca 2000 r.55 Trybunał uznał, iż jednym z elementów ochrony klienta jest 

możliwość domagania się odszkodowania za szkodę niemajątkowa, jaka stanowi utrata 

przyjemności z pobytu na wczasach. Wykładnia Trybunału nie przesadziła jednak kwe-

51 L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wisniakowska, Słownik języka polskiego, Warszawa 2007, 
s. 112.

52 A. Nowakowska, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzen-
nych, „Monografie” 1989, nr 88, s. 20–21.

53 A. Koronkiewicz-Wiórek, Zmarnowany urlop w praktyce- kilka uwag na tle orzecznictwa, „Rejent” 
2009, s. 60.

54 A. Koronkiewicz-Wiórek, dz. cyt., s. 55 i nast. 
55 Wyrok ETS z dnia 12.03.2000 w sprawie Simone Leitner v. Tui Deuschland 168/00(orzeczenie wstęp-

ne). Polskie omówienie sprawy przed Trybunałem M. Adamczak-Ratecka, Zakres pojecie szkoda 
w prawie wspólnotowym, OSP 2005, nr 1–2, s. 243–250, T. Koncewicz, Zmarnowany urlop podstawa 
odszkodowania, „Ruch Prawniczy”  2002, nr 6/25, s. C3, M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie za zmarno-
wany urlop podczas wycieczki turystycznej, „Państwo  i Prawo”  2002, nr 10, s. 76–77, M. Boszko, Od-
szkodowanie za szkodę niematerialna oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywni 
w sprawie zorganizowanych podróży, wycieczek i wakacji. Glosa, TPP 2007, nr 1, s. 58.



Między świadomością, bezpieczeństwem a przyjemnością. – Współczesny turysta…

277

stii w sprawie rekompensaty za utratę przyjemności z podróży, traktowanej odmiennie 

na tle porządków prawnych niektórych państw członkowskich56. Jednak w uzasadnieniu 

orzeczenia z 2010r., Sadu Najwyższego pojawiła się propozycja przyznania możliwość 

dochodzenia przez klienta zadośćuczynienia za zmarnowany urlop w ramach odpowie-

dzialności kontraktowej. 

Zarówno w treści orzeczenie ETS w sprawie Simone-Leiter, jak i treści orzeczenia 

Sadu Najwyższego pojawia się termin przyjemności z podroży. Tymczasem, w doktry-

nie pojecie uszczerbku polegającego na utracie przyjemności z podróży nie znalazło 

powszechnie akceptowanej definicji57. De lege lata szczególną trudność orzeczniczą 

sprawiały roszczenia o naprawienie szkody w postaci określanej jako „utrata przyjem-

ności z wakacji”, „utracony wypoczynek” lub „zmarnowany (stracony) urlop”. Jedno-

znaczny, jurydyczny opis szkody leżącej u podłoża tych roszczeń, skupiających żąda-

nia oparte na rozmaitych stanach faktycz nych, nie jest łatwy, zawsze jednak chodzi 

o szkody niematerialne poniesione przez podróżnego (klienta) w wyniku niewykona-

nia lub nienależytego wykonania przez orga nizatora turystyki umowy o podróż. W pi-

śmiennictwie i judykaturze najczęściej używanym terminem był „zmarnowany urlop” 

(wasted holiday), będącego w istocie skrótem se mantycznym, oddającym zwięźle istotę 

szkody polegającej na utracie oczekiwanych w związku z zawarciem umowy przyjem-

nych przeżyć, wiązanych najczęściej z podróżą, relaksem i wypoczynkiem. Można za-

sadnie mówić o prawie do niezakłóconego wypoczynku, jako o prawnie chronionej 

wartości, ściśle związanej z osobą konsumenta, który zawiera umowę o świadczenie 

usług turystycznych. 

Problematykę związana z przyjemnością, jako źródłem satysfakcji z wypoczynku 

porusza, ostatnio coraz bardziej popularna w naukach ekonomicznych koncepcja 

znana pod nazwa marketingu doznań58. Koncepcja marketingu doznań opiera się 

za przyjęciu za podstawę pozaekonomicznych determinant postępowania nabywcy. 

56 Holandia i Węgry uwzględniają rekompensatę szkody niemajątkowej, ustawa duńska zezwala konsu-
mentowi na rekompensatę znacznej niewygody.

57 A. Koronkiewicz-Wiórek, dz. cyt., s. 54 i nast.
58 A. Niezgoda, Marketing doznań – nowe narzędzie czy nierozłączny element turystyki, [w:] Współczesne 

podróże kulturowe, pod red. A. Kazimierczaka, Poznań 2009, s. 124. 
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W świetle teorii marketingu doznań, zdolność postrzegania konsumenta jest uwa-

runkowana jego emocjami, które należy wywołać, aby doprowadzić do pozytyw-

nej oceny konsumenta. Wynikiem badań w kontekście marketingu doznań staje się 

określenie „profilu doznań’ kreującego tło doznań, kształtującego osobiste odczucia 

konsumenta, na który wpływa zestaw cech charakteryzujący nabywców w postaci: 

poziomu i jakości życia, predyspozycji do radości życia, a wiec odczuwania przy-

jemności, umiejętność komunikowania się. Niewątpliwie jednym z niematerialnych 

doświadczeń związanych z podróżą jest odczuwanie przyjemności. Zaspokojenie do-

znań turysty w postaci odczuwania przyjemności z podróży, umożliwienie przyjem-

nego odpoczynku i relaksu determinuje decyzje nabywcy w obszarze wyboru oferty 

turystycznej. Zmiany w zachowaniach i postawach konsumentów wynikają zatem ze 

odczuwania zmian w sferze emocjonalnej, a wiec np. przyjemności z podróży. Tło 

doznań, a wiec kształtowanie odczuć konsumenta uzależnione jest od ukształtowa-

nia subiektywnych odczuć tego konsumenta, w tym miedzy innymi np. przyjemno-

ści z podroży. Przyjemność została zaliczona do jednych z tych doznań, determinują-

cych ocenę jakość realizacji oferty organizatora turystyki. 

5. Wnioski

Poruszony przeze mnie problem zarysowuje terminologiczne różnice w uję-

ciu przykładowych pojęć z obszaru szeroko rozumianej turystyki. Ujawnia tez 

pewien chaos terminologiczny. Jednak, usprawiedliwienie może stanowić fakt, iż 

w doktrynie nie brakuje jednolitego stanowiska, w zakresie rozumienia znaczenia 

pojęć bezpieczeństwo, czy świadomość. Przyczyn zaistniałych różnic jest wiele: inna 

etymologia badanych zjawisk, zróżnicowane uwarunkowania historyczne, zróżnico-

wane obszar badawczy, czy perspektywa, w której badamy określone zjawisko. Po-

dobnie, recypowanie przyjętych z obcego porządku prawnego koncepcji nie zawsze 

okazuje się satysfakcjonujące. 

Wieloaspektowość i złożoność pojęcia bezpieczeństwa  uzmysławia, iż proble-

matykę bezpieczeństwa w turystyce należy rozpatrywać w wielopłaszczyznowej per-
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spektywie. Wydaje się, iż dla dokonania całościowych analiz procesów zachodzą-

cych w obszarze bezpieczeństwa w turystyce  nie wystarcza sformułowanie formalnej 

definicji, lecz celowa jest próba szerszego zrozumienia istoty zjawiska. Tylko taka 

interdyscyplinarna perspektywa uwzględniająca relacje wzajemnych powiązań wielu 

czynników i perspektyw badawczych jest szansa na „naukowy kompromis”.  Mimo 

że, ostatnie nowelizacje ustawy o usługach turystycznych odwołują się do terminu 

bezpieczeństwo w kontekście odpowiedzialności przewodników turystycznych są 

krokiem w dobrym kierunku, to jednak zmiany tego stanu rzeczy wymagają kom-

pleksowych regulacji. Człowiek jest istotą doświadczająca, poszukująca nowych do-

znań i przeżyć, zdolna do przyjmowani różnej liczby wrażeń. W tym kontekście, za-

stanawiając się nad treścią pojęcia przyjemności z podroży warto uzmysłowić sobie, 

iż zrozumienie, czym jest przyjemność wymaga odniesienia się do sfery niematerial-

nych doświadczeń, sfery doznań i przeżyć, które  niewątpliwie staja się elementem 

każdej podroży, przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji jednostki do od-

czuwania określonych stanów emocjonalnych.
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Łukasz Wieczorek

„HOTEL” i „HOTELik”. Ochrona konsumentów 
przed wprowadzającymi w błąd oznaczeniami 

na rynku usług turystycznych

1. Wprowadzenie

Jak dowodzi praktyka orzecznicza Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów (dalej: Prezes UOKiK), rynek usług turystycznych jest miejscem, gdzie intere-

som konsumentów zagrażają rozmaite nieuczciwe praktyki przedsiębiorców świadczą-

cych usługi turystyczne. Wystarczy wspomnieć, iż prowadzony przez Prezesa UOKiK 

Rejestr Klauzul Niedozwolonych zawiera najwięcej wpisów właśnie z dziedziny „tu-

rystyka”1. W tym kontekście działania przedsiębiorców wymierzone w interesy kon-

sumentów można analizować nie tylko na gruncie przepisów ustawy o usługach tury-

stycznych, ale także ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.), ustawy 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (u.p.n.p.r.) czy ustawy o zwal-

czeniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.). Wskazuje na to choćby generalne brzmie-

nie art. 11 ustawy o usługach turystycznych, zgodnie z którym w zakresie nieuregu-

lowanym ustawą do umów zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników  

1 Według stanu na dzień 2 marca 2011 r. w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych znajdowało się ponad 
650 wpisów z dziedziny „turystyka” (na ogólną sumę 2243 wpisów).
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turystycznych stosuje się reżim ochrony konsumenta określony w Kodeksie cywilnym 

oraz innych ustawach. 

Jedną z empirycznych postaci naruszeń interesów konsumentów jest praktyka po-

legająca na zamieszczaniu przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie na 

szyldach firmowych, tablicach, banerach itd. oznaczeń swoich obiektów hotelarskich 

w postaci wyrazu „HOTELik”. W oznaczeniu tym istotna jest warstwa graficzna oraz 

nieodłącznie z tym związana warstwa percepcyjna. Istotne jest nieprzypadkowe zesta-

wienie wielkich i małych liter w powyższym oznaczeniu, z wyraźnym rozróżnieniem 

składowego wyrazu „HOTEL” oraz cząstki „-ik”. Poprzez zastosowanie tego drugiego 

członu składowego uzyskany zostaje efekt zdrobnienia wyjściowego wyrazu, jakim jest 

słowo „hotel”. Jednocześnie nie sposób pominąć faktu, że cząstka „-ik” jest wizualnie 

marginalizowana na tle całościowego układu kompozycyjnego tak skonstruowanego 

oznaczenia. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza powyższej praktyki stosowania ozna-

czeń obiektów hotelarskich w świetle przepisów mających na celu ochronę interesów 

konsumentów w Polsce. Jako że problem „HOTELików” zasadza się na określonym wra-

żeniu percepcyjnym, rozważania prawne zostaną poszerzone o wnioski płynące z tzw. 

teorii organizacji percepcji. Wychodząc z kolei od psychologii konsumenckiej problem 

wprowadzających w błąd oznaczeń obiektów hotelarskich zostanie ponadto przeanali-

zowany w kontekście tzw. small print law. Poglądowo przedstawione zostaną także inne 

przykłady antykonsumenckich praktyk, które funkcjonują w oparciu o podobny mecha-

nizm co kazus „HOTELików”. 

2. Oznaczenia obiektów hotelarskich

Jak zasygnalizowano na wstępie, materia będąca przedmiotem niniejszego artykułu 

została zawężona do kwestii wprowadzającego w błąd oznaczania obiektów hotelar-

skich w Polsce. W pierwszej kolejności należy zatem spojrzeć na relewantne regula-

cje ustawy o usługach turystycznych, odnoszące się do obiektów hotelarskich. W tym 

kontekście należy zauważyć, iż zgodnie z art. 36 wyróżnia się aż 8 rodzajów obiektów 
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hotelarskich. Kryterium podziału na poszczególne rodzaje jest standard usług świad-

czonych w każdym z obiektów hotelarskich. Wspomniany standard usług skorelowa-

ny jest z liczbą pokoi, zakresem usług związanych z pobytem klientów, wyżywieniem 

oferowanym klientom, zakresem innych specjalistycznych usług czy lokalizacją danego 

obiektu hotelarskiego.

Hotel jest obiektem hotelarskim posiadającym najszerszy zakres usług oraz roz-

budowaną bazę noclegową dla przebywających w nim klientów. Ustawa określa przy 

tym jedynie minimalne wymagania, które musi spełniać obiekt hotelarski dla jego 

zaszeregowania do rodzaju „hotele” (szeroki zakres usług oraz przynajmniej dziesięć 

pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych). W związku 

z tym zarówno hotele, jak i motele i pensjonaty poddawane są dalszej kategoryzacji 

w skali pięciogwiazdkowej. Określenie szczegółowych wymogów co do wyposażenia 

oraz zakresu świadczonych usług dla hotelu oraz pozostałych rodzajów i kategorii 

obiektów hotelarskich delegowano ministrowi właściwemu do spraw turystyki (tzw. 

przepisy kategoryzacyjne)2. Zaszeregowania do właściwego rodzaju dokonuje mar-

szałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskie-

go (art. 38 ust. 1). Organ ten nadaje ponadto kategorię oraz prowadzi ewidencję 

obiektów hotelarskich. Procedura oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań 

niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wiąże się 

z pobraniem opłaty3.

Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca zamierzający prowadzić usługi hote-

larskie zobowiązany jest do uzyskania indywidualnego zaszeregowania swojego obiektu 

hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii (art. 39 ust. 1)4. W razie zaistnie-

nia okoliczności uzasadniających zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, 

2 Zob. w szczególności załącznik nr 1 do rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. 
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

3 Na podstawie rozp. Ministra Sportu i Turystyki z dn. 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych 
z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54) w przypadku hotelu opła-
ta ta wynosi od 600–1500 zł, w zależności od wnioskowanej kategorii gwiazdkowej.

4 Por. np. wyr. WSA w Warszawie z dn. 24 lutego 2005 r., VI SA/Wa 805/04, http://www.nsa.gov.pl/
index.php/pol/NSA/Orzecznictwo/Baza-orzeczeń.
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przedsiębiorca obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania właściwego organu 

ewidencyjnego. Jak się zatem okazuje, stosowanie prawidłowych oznaczeń obiektów 

hotelarskich stanowi przedmiot szczegółowej regulacji ustawowej, samo zaś oznaczenie 

„hotel” podlega ochronie prawnej (expressis verbis art. 43 ust. 1).

3. Naruszenie prawa turystycznego

Przechodząc do analizy prawnej praktyki polegającej na posługiwaniu się oznacze-

niem „HOTELik”, należy wskazać na istniejący podział na obiekty hotelarskie oraz 

inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przedsiębiorca, który planując 

świadczenie usług hotelarskich decyduje się na uczestnictwo w systemie standaryzacji 

i kategoryzacji obiektów hotelarskich musi spełnić określone kryteria, niezbędne do po-

sługiwania się w obrocie określonym chronionym oznaczeniem. Realizacja wymogów 

przewidzianych w ustawie o usługach turystycznych dla danego rodzaju obiektu hote-

larskiego podwyższa prestiż i renomę danego obiektu, a jednocześnie gwarantuje klien-

towi, że będzie mógł skorzystać z pewnego minimalnego zakresu usług, jaki wyznacza 

obowiązujące ustawodawstwo. Jak stwierdził Prezes UOKiK w decyzji z dn. 22 grudnia 

2010 r., 

wydanie decyzji przez stosowny organ administracji o zaszeregowaniu obiektu do grupy 

„hoteli” gwarantuje konsumentowi, że dany obiekt spełnia standardy hotelu, a co za tym 

idzie zapewnia wyższą jakość warunków bytowych i obsługi5. 

W przypadku innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie ist-

nieją wymagania co do wielkości obiektu czy zakresu świadczonych usług (choć oczywi-

ście przedsiębiorca prowadzący takie usługi powinien stosować się do innych przepisów, 

np. sanitarnych, przeciwpożarowych, budowlanych itd.). Przedsiębiorca prowadzący taki 

obiekt może pominąć kategoryzację, lecz nie może przy tym prowadzić działalności pod 

5 Dec. Prezesa UOKiK z dn. 22 grudnia 2010 r., RBG-22/2010, www.uokik.gov.pl, s. 7.
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nazwą będącą rodzajem obiektu hotelarskiego, określoną w ustawie o usługach turystycz-

nych. W praktyce spotyka się więc takie oznaczenia jak zajazd, rezydencja, apartamenty, 

ośrodek wczasowy itd.

Zarysowany podział obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie 

wpływa na ocenę praktyki polegającej na używaniu oznaczenia „HOTELik”. Nie ulega 

wątpliwości, że posługiwanie się oznaczeniem „HOTELik” na określenie działalności 

prowadzonej w obiekcie hotelarskim, który nie spełnia norm wymaganych dla zasze-

regowania do rodzaju „hotele”, stanowi naruszenie ustawy o usługach turystycznych. 

Umieszczając na szyldzie napis „HOTELik” przedsiębiorca zdaje się aspirować do na-

zywania swojego obiektu hotelarskiego mianem hotelu, podczas gdy w rzeczywistości 

obiekt ten nie jest hotelem (lecz innym rodzajem obiektu hotelarskiego) bądź wręcz 

w ogóle nie kwalifikuje się do żadnego z rodzajów obiektów hotelarskich (jest innym 

obiektem hotelarskim, w którym świadczone są usługi hotelarskie). Zabieg ten polega 

na wykorzystaniu pozytywnych skojarzeń z wyrazem „hotel” dla skłonienia konsu-

menta do zakwaterowania się w „HOTELiku”. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia kryte-

riów niezbędnych do zaszeregowania swojego obiektu hotelarskiego do rodzaju „ho-

tel”, celowe dopisywanie sufiksu „-ik” do wyrazu „HOTEL” na tablicy informacyjnej 

można postrzegać jako wywoływanie u potencjalnego klienta błędnego wrażenia, że 

obiekt hotelarski jest hotelem. Dodatkowo przedsiębiorca intencjonalnie omija prze-

pisy o ochronie prawnej nazwy „hotel”. 

4. Ochrona publicznoprawna

W kontekście naruszeń ustawy o usługach turystycznych posługiwanie się ozna-

czeniem „HOTELik” można rozpatrywać w kategorii praktyki naruszającej zbiorowe 

interesy konsumentów z u.o.k.k. W swym orzecznictwie Prezes UOKiK wielokrot-

nie uznawał oznaczanie obiektów hotelarskich oraz używanie w materiałach rekla-

mowych bądź na stronach internetowych prawnie chronionej nazwy z naruszeniem 

przepisów ustawy o usługach turystycznych za praktykę naruszającą zbiorowe inte-

resy konsumentów, polegającą na naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom 



Łukasz Wieczorek

286

rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz na stosowaniu wprowadzającej w błąd 

reklamy6. Zgodnie z art. 24 u.o.k.k. przez praktykę naruszającą zbiorowe intere-

sy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, 

w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdzi-

wej i pełnej informacji (ust. 2 pkt 2) oraz nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny 

nieuczciwej konkurencji (ust. 2 pkt 3). Z tego wynika, że nie sposób analizować 

tematycznej praktyki stosowania oznaczenia „HOTELik” w oderwaniu od u.p.n.p.r. 

czy u.z.n.k. Rozważania w świetle tych dwóch aktów normatywnych zaprezento-

wane zostaną w kolejnym rozdziale. W tym miejscu przedstawione zostaną uwagi 

dotyczące ochrony publicznoprawnej, jaką sprawuje względem konsumentów Pre-

zes UOKiK.

Pod koniec 2010 r. Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie, gdzie stan faktyczny był 

podobny do analizowanej kwestii posługiwania się oznaczeniem „HOTELik”. Organ 

antymonopolowy przyjął, że słowa „HOTELlux” lub „HOTELux” mogą w odbiorze 

sugerować, że 

obiekt oznaczony taką nazwą jest hotelem w rozumieniu ustawy o usługach turystycz-

nych, zaś dodane sufiksy mają za zadanie bądź to uatrakcyjnić nazwę obiektu wskazując 

na pomysłowość twórcy, bądź zasugerować, że jest to hotel luksusowy7.

W dalszej części wywodu Prezes UOKiK stwierdził, że zdrobnienie słowa „ho-

tel” albo dodanie słowa „mały” („MAŁY HOTEL”) bądź „mini” („MINIHOTEL”) 

mogłoby wskazywać niejako na „niepełnowartościowy” hotel. Prezes UOKiK nie 

przywołał w ramach przykładu praktyki posługiwania się oznaczeniem „HOTELik”, 

jednakże w świetle przytoczonej wypowiedzi organu antymonopolowego jest ona 

nieuczciwą praktyką rynkową, a zatem może stanowić podstawę zarzutu stosowania 

praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ust. 2 

6 Zob. np. dec. Prezesa UOKiK z dn. 31 grudnia 2004 r., RGD-35/2004; dec. Prezesa UOKiK z dn. 26 kwietnia 
2007 r., RKR-38/2007; dec. Prezesa UOKiK z dn. 2 maja 2007 r., RKR-41/2007.

7 Dec. Prezesa UOKiK z dn. 22 grudnia 2010 r., RBG-22/2010, www.uokik.gov.pl, dostęp 14.10.2011, s. 7.
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pkt 3 u.o.k.k. W tym kontekście naruszenie wspomnianego przepisu u.o.k.k. można 

rozpatrywać dwutorowo: (i) jako naruszenie obowiązku udzielania konsumentom 

rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji – w tym przypadku o oferowanej usłudze 

hotelarskiej; oraz (ii) jako nieuczciwą praktykę rynkową lub czyn nieuczciwej kon-

kurencji – w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o obiek-

cie, co zniekształca zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem 

umowy oraz wprowadza go w błąd. Obie sytuacje składają się na opis tego samego 

naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, rozumianych jako pewna niemoż-

liwa do identyfikacji, nieokreślona grupa osób8. Z jednej strony interesy konsumen-

tów zostają naruszone wskutek deficytu informacyjnego, jaki powoduje stosowanie 

oznaczenia „HOTELik” (konsumenci myśląc o pewnym wysokim standardzie, z ja-

kim na ogół wiąże się zakwaterowanie w hotelu, nie otrzymują należytej informacji 

o rzeczywistym zakresie usług, jakich należy się spodziewać podczas pobytu w „HO-

TELiku”). Z drugiej strony przedsiębiorca umieszczając na szyldach, w materiałach 

reklamowych czy na stronie internetowej oznaczenie „HOTELik” rozpowszechnia 

nieprawdziwe informacje o właściwościach swojego obiektu (usługach tam świad-

czonych lub posiadanej bazie noclegowej).

Mając na uwadze powyższe nie można zgodzić się z J. Raciborskim, który zdaje się 

dopuszczać stosowanie takich określeń jak „mini hotel” czy „hotelik” twierdząc, że nie 

powinny one wprowadzać klientów w błąd9. W świetle dotychczasowego orzecznictwa 

Prezesa UOKiK wykorzystanie nazwy rodzajowej obiektu hotelarskiego w oznaczeniu 

obiektu, niezależnie czy z sufiksami, czy z prefiksami, stanowi naruszenie przepisów usta-

wy o usługach turystycznych, jeżeli przedsiębiorca nie posiada stosownej kategoryzacyjnej 

decyzji administracyjnej właściwego marszałka województwa. Tak identyfikowana bez-

prawność działania przedsiębiorcy wprowadza konsumentów w błąd co do właściwości 

8 Zob. szerzej M. Sieradzka, [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumen-
tów. Komentarz, Warszawa 2008, s. 646; w tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z wyr. Sądu Naj-
wyższego z dn. 12 września 2003 r., I CKN 504/01, naruszenie interesów pojedynczego konsumenta 
nie oznacza ipso facto, że nie doszło również do naruszenia nieograniczonego kręgu konsumentów. 

9 J. Raciborski, Ustawa o usługach turystycznych. Komentarz, LexPolonica/el. 2011, pkt 5.6.
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obiektu i świadczonych usług, bazując na niedostarczeniu odpowiednich informacji ko-

niecznych do podjęcia świadomej decyzji transakcyjnej.

Warto zauważyć, że opisywany kazus „HOTELików” to tylko jedna z prawdo-

podobnie wielu form praktyk zagrażających interesom konsumentów w zakresie 

oznaczania obiektów hotelarskich. W tym miejscu można wspomnieć o ciekawym 

przypadku – jak należy sądzić – usiłowania obejścia przepisów o ochronie praw-

nej oznaczeń obiektów hotelarskich poprzez rejestrację znaku towarowego zawiera-

jącego określoną nazwę rodzaju obiektu hotelarskiego. W przedmiotowej sprawie 

przedsiębiorca prowadzący „Motel Polonus” zarejestrował w Urzędzie Patentowym 

słowno-graficzny znak towarowy na oznaczenie prowadzonej przez siebie działalno-

ści gospodarczej i uzyskał świadectwo ochronne na ten znak. Jednocześnie jednak 

„Motel Polonus” nie spełniał wymogów określonych w ustawie o usługach turystycz-

nych, koniecznych do uzyskania zaszeregowania do rodzaju „motele” (ze względu na 

niewystarczającą liczbę pokoi). Przedsiębiorca nieposiadający decyzji kategoryzacyj-

nej bronił się, że posługuje się w obrocie oznaczeniem „Motel Polonus” wyłącznie 

jako znakiem towarowym, zwłaszcza że art. 43 ust. 1 ustawy o usługach turystycz-

nych dopuszcza wykorzystywanie nazw rodzajów obiektów hotelarskich używanych 

w kontekście, z którego jednoznacznie wynika, że obiekty te nie są obiektami hote-

larskimi w rozumieniu tej ustawy. 

W przedstawionym stanie faktycznym słusznie orzekł Naczelny Sąd Administra-

cyjny stwierdzając, że przepisy ustawy o znakach towarowych (obecnie: ustawa z dnia 

30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej) nie mogą w sposób dorozumia-

ny wyłączać stosowania przepisów ustawy o usługach turystycznych10. Rejestracja 

znaku towarowego nie legitymuje żadnej działalności gospodarczej, w szczególności 

nie może być podstawą do prowadzenia motelu lub innego obiektu hotelarskiego. 

Ponadto nie znajduje zastosowania art. 43 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, 

ponieważ niewątpliwie nazwa „Motel Polonus” jest używana dla oznaczenia obiektu 

hotelarskiego w rozumieniu tej ustawy. Rozważania prawne NSA można uzupełnić 

o stwierdzenie, że posługiwanie się oznaczeniem „Motel Polonus” mogło wprowa-

10 Wyr. NSA z dn. 6 czerwca 2006 r., I SA 1554/2001, LexPolonica nr 2271482.
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dzać konsumentów w błąd co do jakości świadczonych usług i oferowanej bazy noc-

legowej. Podobne rozstrzygnięcia można odnaleźć w praktyce orzeczniczej Prezesa 

UOKiK. W decyzji nr RKR-28/2008 organ antymonopolowy również uznał fakt 

rejestracji graficznego znaku towarowego, zawierającego element w postaci wyrazu 

„HOTEL”, za irrelewantny z punktu widzenia obowiązków określonych w ustawie 

o usługach turystycznych11.

W jednej ze swych decyzji Prezes UOKiK przyjął ponadto, że rejestracja jed-

noosobowej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod 

nazwą „HOTELux SOLAR PALACE” nie ma znaczenia z punktu widzenia przepi-

sów ustawy o usługach turystycznych, chroniących oznaczenia poszczególnych nazw 

rodzajowych obiektów hotelarskich12. Procedura wpisu do ewidencji nie obejmuje 

badania tego, czy przedsiębiorca uzyskał stosowną decyzję administracyjną zaszere-

gowującą jego obiekt hotelarski do konkretnego rodzaju. Nie sposób bronić stano-

wiska, że sama rejestracja firmy, pod którą osoba fizyczna zamierza prowadzić dzia-

łalność hotelarską uprawnia ipso facto do posługiwania się w obrocie gospodarczym 

prawnie zastrzeżoną nazwą „hotel”.

5. Ochrona prywatnoprawna

Jak już zasygnalizowano, stosowanie oznaczenia „HOTELik” można zakwalifiko-

wać jako nieuczciwą praktykę rynkową z u.p.n.p.r. Zgodnie z art. 4 u.p.n.p.r. nieuczci-

wą praktyką rynkową jest sprzeczne z dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, 

w istotny sposób zniekształcające zachowanie rynkowe konsumenta na etapie przed- 

i potransakcyjnym. Zgodnie zaś z art. 5 praktyka rynkowa wprowadza w błąd, jeżeli 

działanie przedsiębiorcy w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie 

przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. 

Wprowadzeniem w błąd może być w szczególności rozpowszechnianie nieprawdziwych 

11 Zob. dec. Prezesa UOKiK z dn. 25 września 2008 r., RKR-28/2008, www.uokik.gov.pl.
12 Dec. Prezesa UOKiK z dn. 22 grudnia 2010 r., RBG-22/2010, www.uokik.gov.pl, s. 8.
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informacji lub rozpowszechnianie informacji prawdziwych w sposób mogący wprowa-

dzić w błąd. 

Analizując w świetle przywołanych przepisów praktykę umieszczania na obiek-

tach napisu „HOTELik” nie budzi wątpliwości, że takie działanie przedsiębiorcy 

wprowadza konsumentów w błąd, wywołując mylne wrażenie co do rzeczywistych 

usług lub znajdującej się tam bazy noclegowej. Po wpływem tego zaburzony zostaje 

proces decyzyjny konsumenta, u którego może powstać przekonanie, że dany obiekt 

posiada cechy przypisywane w społecznym przekonaniu hotelowi. Konsument ma 

bowiem prawo przyjąć, że obiekt oznaczony jako „HOTELik”, nawet pomimo za-

stosowania zdrobnienia wyrazu „hotel”, gwarantuje określony, z reguły wyższy stan-

dard usług. Samo zaś zdrobnienie może zostać błędnie zinterpretowane np. jako 

dowód troskliwej opieki hotelowej lub przytulnej, kameralnej atmosfery panującej 

w tak oznaczanym obiekcie. Praktyka taka jest przy tym sprzeczna z dobrymi oby-

czajami, ponieważ posługiwanie się w obrocie oznaczeniem „HOTELik” w rzeczy-

wistości zmierza do wykorzystania łatwowierności konsumenta, a także ewentualnej 

niewiedzy co do faktu ochrony prawnej przynależnej poszczególnym nazwom rodza-

jowym obiektów hotelarskich.

Na mocy art. 12 ust. 1 u.p.n.p.r. konsumentowi przyznana została legitymacja 

czynna do indywidualnego występowania z roszczeniami z tytułu stosowania nieuczci-

wych praktyk rynkowych (tzw. relacje B2C; business-to-consumer). Konsument, któ-

rego interes został zagrożony lub naruszony wskutek stosowania przez przedsiębiorcę 

oznaczenia „HOTELik” mógłby zatem domagać się m.in. zaniechania tej praktyki czy 

naprawienia wyrządzonej szkody (w związku z zawarciem umowy o usługi hotelarskie 

w obiekcie, który w rzeczywistości nie okazał się hotelem w rozumieniu ustawy o usłu-

gach turystycznych). 

Dla pełnego obrazu naruszeń związanych z posługiwaniem się oznaczeniem „HO-

TELik” należy jeszcze spojrzeć na tę kwestię przez pryzmat katalogu czynów nieuczci-

wej konkurencji z u.z.n.k. (tzw. relacje B2B; business-to-business). Art. 25 u.o.k.k. 

prawnie sankcjonuje dualizm stosowania reżimu administracyjnoprawnego ochrony 

konsumentów z regulacjami o charakterze prywatnoprawnym, tj. u.p.n.p.r. i u.z.n.k. 

Ochrona konsumentów przed zachowaniami przedsiębiorców, które godzą w zbiorowe 
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interesy konsumentów może być zatem realizowana również na podstawie przepisów 

u.z.n.k.13 Jednocześnie uwagi na tle u.z.n.k. są o tyle istotne, że na mocy art. 24 ust. 2 

pkt 3 in fine u.o.k.k. zachowanie przedsiębiorcy stanowiące czyn nieuczciwej konku-

rencji uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Na gruncie u.z.n.k. posługiwanie się oznaczeniem „HOTELik” można analizo-

wać w świetle art. 10 u.z.n.k., który zakazuje stosowania wprowadzającego klientów 

w błąd oznaczenia towarów lub usług. Tytułowanie się mianem „HOTELiku”, podczas 

gdy w rzeczywistości nie są tam świadczone usługi normalnie wymagane przez usta-

wę o usługach turystycznych, niewątpliwie wprowadza klientów w błąd. Nawet jeżeli 

klient skorzysta z usług przedsiębiorcy posługującego się przedmiotowym oznaczeniem 

i nie zorientuje się (np. przez swą niewiedzę), że nie zaoferowano mu usług standardowo 

świadczonych przez hotel (a co wymusza prawo obowiązujące przedsiębiorców prowa-

dzących hotele), nie powinno to wpływać na jednoznacznie negatywną ocenę oznaczenia 

„HOTELik” w świetle u.z.n.k.

Przedmiotowe oznaczenie można rozpatrywać jeszcze w kontekście czynu nieuczci-

wej konkurencji z art. 14 u.z.n.k., który zakazuje rozpowszechniania wprowadzających 

w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu 

przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Na gruncie art. 14 u.z.n.k. nazywanie 

obiektu „HOTELikiem” można interpretować jako rozpowszechnianie wprowadzają-

cych w błąd informacji o swoim przedsiębiorstwie dla przysporzenia korzyści. Wydaje 

się, że nie istnieją przeszkody do przyjęcia przedmiotowego rozumienia (w myśl art. 551 

Kodeksu cywilnego) tak oznaczanego obiektu jako zespołu czynników umożliwiających 

prowadzenie działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług hotelarskich. Jeżeli 

przedsiębiorca nie posiada stosownej decyzji kategoryzacyjnej, oznaczanie przedsiębior-

stwa przy pomocy napisu „HOTELik” jest podawaniem informacji nieprawdziwej, któ-

ra wedle słusznego poglądu doktryny także należy do kategorii informacji wprowadzają-

cych w błąd14.

13 Zob. M. Sieradzka [w:] K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ko-
mentarz, Warszawa 2008, s. 654.

14 J. Sroczyński, M. Mioduszewski, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. 
M. Zdyba, M. Sieradzkiej, Warszawa 2011, s. 428.
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6. Organizacja percepcyjna

W przedstawionych powyżej rozważaniach natury prawnej ustalono, że posługiwanie 

się oznaczeniem „HOTELik” może być rozpatrywane w kategorii praktyki naruszającej 

zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwej praktyki rynkowej, a także czynu nieuczci-

wej konkurencji. Jeżeli spojrzeć na kazus „HOTELików” od strony percepcyjnej, poja-

wiają się dodatkowe argumenty wzmacniające dotychczasowe wywody.

Kompozycja napisu „HOTELik” zawiera określone bodźce marketingowe. 

A. Falkowski i T. Tyszka wyróżniają dwa poziomy analizy bodźców marketingowych: 

(i) sensoryczny, odnoszący się do wrażliwości zmysłowej (np. kolor, kształt, głośność); 

(ii) poziom organizacji percepcyjnej, łączący w sobie wyższe procesy poznawcze (pa-

mięć, kategoryzacja, myślenie)15. W przypadku powyższego oznaczenia szczególnie 

istotna jest kwestia organizacji percepcyjnej. Zastosowany układ graficzny może 

bowiem wpływać na sposób postrzegania napisu „HOTELik” przez konsumentów. 

Warto w tym miejscu przytoczyć słynne złudzenie Ebbinghausa, gdzie przedmiot tej 

samej wielkości umiejscowiony wokół większych bądź mniejszych od niego przed-

miotów wpływa na jego postrzeganie jako odpowiednio mniejszego bądź większego. 

Istotny zatem jest kontekst towarzyszący spostrzeganiu przedmiotów16. Co prawda 

konsument sam grupuje różne elementy bodźców znajdujących się w percypowa-

nym komunikacie, lecz czyni to pod wpływem zastosowanych zabiegów bazujących 

na manipulacji kontekstem. 

Przekładając to na kazus „HOTELiku” można stwierdzić, że przedsiębiorca posłu-

gujący się tym oznaczeniem celowo zestawia wyraz „HOTEL” z sufiksem „-ik”. Obie 

części składowe przedmiotowego oznaczenia składają się na dwie różne figury, przy czym 

cząstka „-ik” jest tłem dla „HOTEL”. Wynika to z zastosowania odmiennej, kontrastu-

jącej wielkości liter. Odwołując się do praw organizacji percepcyjnej (tzw. prawa Gestalt), 

sformułowanych przez psychologię postaci, obie wspomniane figury podlegają prawu 

podobieństwa i bliskości. Zgodnie z prawem podobieństwa, podobne elementy two-

15 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2009, s. 17.
16 Tamże, s. 35.
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rzą odrębną postać. Prawo bliskości z kolei stwierdza analogicznie, że w porównaniu 

z elementami oddalonymi od siebie, elementy położone blisko siebie tworzą figurę17. 

W odniesieniu do „HOTELiku” wyraz „HOTEL” jest organizowany w osobną figurę 

ze względu na podobieństwo i bliskość względem siebie poszczególnych wielkich liter. 

Takie postrzeganie figury „HOTEL” wspomagane jest postępującym położeniem znacz-

nie krótszego sufiksu „-ik”, który na zasadzie przeciwieństwa sprawia wrażenie małego, 

nieistotnego, pomijalnego18. Jak należy sądzić, osobnemu grupowaniu figury „HOTEL” 

służą ponadto na ogół pozytywne skojarzenia związane z hotelem (jako obiektem o do-

brym standardzie świadczonych tam usług).

W konsekwencji można przyjąć, że konsument będzie postrzegał oznaczenie „HO-

TELik” przede wszystkim jako „HOTEL”, marginalizując cząstkę „-ik”. W sensie psy-

chofizycznym sufiks „-ik” będzie widziany, lecz najprawdopodobniej nie zostanie mu 

przypisana znacząca rola w rekonstruowaniu komunikatu zawartego w oznaczeniu „HO-

TELik”. To z kolei oznacza, że przedsiębiorca stosujący przedmiotowe oznaczenie se-

lektywnie kieruje uwagą konsumenta, wpływając na jego przyszłej decyzje transakcyjne. 

Warto jeszcze dodać, że do pewnego stopnia pokrewny mechanizm manipulacji uwagą 

konsumenta znajduje zastosowanie w sprawie „TAKI”/”TAXI”. Prezes UOKiK uznał 

praktykę umieszczania na dachu samochodów przedsiębiorcy lamp z napisem „TAKI” za 

czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k.19 W tym przypadku działanie przedsię-

biorcy bazowało na wykorzystaniu potencjalnego błędu percepcyjnego klienta, o który 

łatwo w przypadku oznaczenia „TAKI”, łudząco podobnego do powszechnie znanego 

i spotykanego „TAXI”. 

17 Pozostałe prawa organizacji percepcyjnej (prawo domykania, dobrej figury, wspólnej drogi) omawia 
A. Falkowski i T. Tyszka, dz. cyt., s. 36–43.

18 Por. także organizację poszczególnych figur w przypadku napisu „BEZ dodatku CUKRU”.
19 Dec. Prezesa UOKiK z dn. 10 kwietnia 2006 r., RWA-15/2006, www.uokik.gov.pl.
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7. Small print law

Na zakończenie warto jeszcze poczynić kilka uwag odnośnie sufiksu „-ik” w kon-

tekście tzw. small print law (problemu małej czcionki). Problem czytelności przeka-

zu informacji w relacjach handlowych z konsumentem był przedmiotem orzeczenia 

SOKiK z dn. 22 grudnia 2004 r.20 W wyroku tym Sąd uznał, że przedsiębiorca świadczą-

cy usługi w systemie konsorcyjnym naruszył zbiorowe interesy konsumentów posługując 

się w przekazie reklamowym mało czytelną wzmianką „umowa konsorcyjna”. Informa-

cja o rzeczywistym charakterze umowy, szczególnie istotna z punktu widzenia interesów 

konsumentów, była zatem maskowana. W świetle rozstrzygnięcia SOKiK należy przyjąć, 

że nieczytelna dla konsumentów forma przekazywania informacji może być uznana za 

praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów21.

Problem zbyt małej czcionki coraz częściej pojawia się w orzecznictwie organów 

antymonopolowych. Warto w tym miejscu przywołać choćby raport brytyjskiego Of-

fice of Fair Trading, gdzie wszechstronnie przeanalizowano problem małej czcionki 

w kontraktach stosowanych w relacjach B2C22. Również Prezes UOKiK w jednej ze 

swych ostatnich decyzji ukarał operatora sieci komórkowej za praktykę naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów, polegającą na posługiwaniu się w regulaminie usług 

zbyt małą i graficznie nieczytelną czcionką23. W odniesieniu do kazusu „HOTELiku” 

istnieje pewne prawdopodobieństwo, że cząstka „-ik” wręcz nie zostanie dostrzeżo-

na przez potencjalnego klienta. Sprzyja temu dodatkowo omówiony wcześniej efekt 

marginalizacji sufiksu w procesie organizacji percepcji. Stanowi to zatem kolejny argu-

ment za twierdzeniem o nieuczciwym charakterze praktyki posługiwania się w obrocie 

oznaczeniem „HOTELik”.

20 Wyr. SOKiK z dn. 22 grudnia 2004 r., XVII Ama 23/04, LEX nr 158045.
21 Zob. także, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. C. Banasińskiego, 

E. Piontka, Warszawa 2009, s. 429. 
22 Zob. raport brytyjskiego Office of Fair Trading, Consumer Contracts, luty 2011, www.oft.gov.uk, 

dostęp: 14.10.2011.
23 Dec. Prezesa UOKiK z dn. 13 grudnia 2010 r., RPZ-29/2010, www.uokik.gov.pl.
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8. Podsumowanie

Analiza oznaczenia „HOTELik” dowodzi, że posługiwanie się nim zagraża interesom 

konsumenta na rynku usług turystycznych. Choć w niniejszym artykule analizowano 

przedmiotowe oznaczenie przede wszystkim przez pryzmat potencjalnego błędu per-

cepcyjnego, należy podkreślić, iż posługiwanie się wyrazem „hotel” występującym obok 

jakichkolwiek przedrostków czy przyrostków będzie stanowiło naruszenie ustawy o usłu-

gach turystycznych, jeżeli dany przedsiębiorca nie posiada w ogóle bądź posiada decyzję 

kategoryzacyjną na inny rodzaj obiektu hotelarskiego niż hotel. W tym kontekście ka-

zus „HOTELiku” to interesujący przykład wzajemnych korelacji pomiędzy przepisami 

składającymi się na reżim ochrony konsumenta sensu largo. Stosowanie przedmiotowego 

oznaczenia przez przedsiębiorcę nieposiadającego żadnej decyzji kategoryzacyjnej bądź 

posiadającego decyzję na inny obiekt hotelarski niż hotel stanowi każdorazowo narusze-

nie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o usługach turystycznych. To z kolei 

wpływa na kwalifikację takiej praktyki jako nieuczciwej praktyki rynkowej (wymierzo-

nej bezpośrednio w konsumentów) lub czynu nieuczciwej konkurencji (skierowanego 

przeciwko innym przedsiębiorcom prowadzącym hotele). W oparciu o tę alternatywę 

można z kolei rekonstruować naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w reżimie 

ochrony publicznoprawnej (administracyjnej). 

Należy przy tym podkreślić mechanizm percepcyjny, który wykorzystuje przedsię-

biorca posługujący się oznaczeniem „HOTELik”. Choć stosowanie określonych mani-

pulacji kontekstem i poszczególnymi figurami w polu spostrzeżeniowym nie może być 

traktowane ipso facto jako nieuczciwy zabieg marketingowy, to jednak w przypadku 

przedmiotowego oznaczenia trudno przyjąć, że nie utrudni to przeciętnemu konsumen-

towi podjęcia właściwej decyzji transakcyjnej. Jeżeli konsument nie zostanie wprowadzo-

ny w błąd w związku z zupełnym niedostrzeżeniem sufiksu „-ik”, może to nastąpić na 

etapie rozumowego przetwarzania komunikatu zawartego z oznaczeniu „HOTELik” (np. 

konsument może snuć domysły, że obiekt jest „małym hotelem”, o standardzie równym 

bądź zbliżonym do hotelowego, lecz stosunkowo tańszym). Celowe działanie przedsię-

biorcy zmierzające do zaburzenia i utrudnienia poprawnego odczytania tego komunika-

tu zagraża interesom konsumenta na rynku usług turystycznych. 
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Krzysztof Wilk

Pozycja konsumenta w sporze z organizatorem turystyki

1. Wstęp

Zagadnienie, które chciałbym przedstawić, a mianowicie „pozycja konsumenta 

w sporze z organizatorem turystyki” dotyczy powiązania kontraktowego występujące-

go stosunkowo najczęściej w branży turystycznej. Jest to spór pomiędzy turystą – kon-

sumentem na gruncie realizacji umowy zawartej z profesjonalnym podmiotem jakim 

jest organizator turystyki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.) charakteryzuje w art. 3 pkt 5 organizatora 

turystyki jako przedsiębiorcę organizującego imprezę turystyczną czyli przygotowują-

cego, oferującego i realizującego tę imprezę. Potocznie używane określenie biuro po-

dróży nie wynika z ustawowej regulacji1 i obejmuje stosunkowo szeroki zakres przed-

siębiorców, a tylko niektórzy z nich są faktycznie organizatorami turystyki. Impreza 

turystyczna została zdefiniowana w pkt 2 tego samego art. jako co najmniej dwie usłu-

gi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obej-

mują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miej-

sca pobytu. Konsumenci mają do dyspozycji szereg pojedynczych usług turystycznych 

1 H. Zawistowska, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce, Warszawa 2010, 
s. 46.
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takich jak świadczenie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, usługi przewodnickie 

czy choćby ubezpieczenia, a organizator turystyki jest tym przedsiębiorcą który te ele-

menty łączy w jedną całość i oferuje w postaci kompleksowej usługi.

2. Umowa o podróż – ramy ustawowe

Umowa zawierana pomiędzy organizatorem turystyki a konsumentem, której przed-

miotem jest uczestnictwo w imprezie turystycznej nazwana została w nauce prawa umową 

o podróż2. Jest to kompleksowa usługa złożona z pojedynczych świadczeń w ramach re-

alizacji programu objętych wspólną ceną. Ustawa o usługach turystycznych w rozdziale 

trzecim zatytułowanym „ochrona klienta” kształtuje reżim prawny dla tego typu umów. 

Postanowienia mniej korzystne dla klientów są zgodnie z art. 19 nieważne, a w ich miejscu 

obowiązują przepisy ustawy. W zakresie nieuregulowanym ustawą o usługach turystycz-

nych do umów z klientami zawieranych przez organizatorów turystyki stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta (art. 11).

Podstawowym zagadnieniem umowy o podróż uregulowanym w art. 11a ustawy 

o usługach turystycznych, które wymaga krótkiej charakterystyki jest kwestia odpowie-

dzialności organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy3. Ma ona 

zazwyczaj charakter kontraktowy i podlega ograniczeniu lub wyłączeniu tylko w ściśle 

określonych w ustawie przypadkach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie działa-

niem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczest-

niczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub za-

niechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą. Ustawa pozwala or-

ganizatorowi turystyki ograniczyć w umowie swoją odpowiedzialność do dwukrotności 

ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta jednak ograniczenie to nie może 

dotyczyć szkód na osobie.

2 M. Nesterowicz, Prawo turystyczne wyd. 3, Warszawa 2009, s. 46.
3 Tamże, s. 56.
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Ustawa o usługach turystycznych stawia przed organizatorem szereg obowiązków 

informacyjnych4 określając co powinno zostać przekazane klientowi w materiałach re-

klamowych oraz w umowie (art. 12–14). Niektóre z tych zastrzeżeń wiążą się z konkret-

nymi uprawnieniami dla obu stron. Jest tak chociażby w przypadku uprawnień klienta 

do odstąpienia od umowy bez konsekwencji finansowych lub możliwości wyboru innej 

oferty jeżeli organizator zmieni istotne warunki umowy oraz szczegółowych regulacji 

dotyczących dopuszczalnego podwyższenia ceny imprezy turystycznej przez organizatora.

Ustawa przewiduje również możliwość wykonania w trakcie trwania imprezy tu-

rystycznej świadczenia zastępczego przez organizatora turystyki w miejsce świadczenia 

zagwarantowanego w umowie, a klient w takim przypadku posiada uprawnienie do od-

stąpienia od umowy tylko z uzasadnionych powodów (art. 16a). Powyższe rozwiązanie 

w pewnych warunkach jest bardzo niekorzystne dla turystów i pozwala organizatorowi 

turystyki swego rodzaju nadużycie. Biuro podróży zamiast informować klientów przed 

wyjazdem np. o koniecznej zmianie hotelu, może zdecydować się ukryć ten fakt, a do-

piero po rozpoczęciu imprezy zakwaterować w innym obiekcie w ramach świadczenia 

zastępczego. W pierwszym przypadku, przed wyjazdem, klient miałby prawo odstąpić 

od umowy i odzyskać wniesione wpłaty lub wybrać inną ofertę, ale po rozpoczęciu im-

prezy turystycznej do odstąpienia musi mieć uzasadnione powody. Nieostrość tego po-

jęcia utrudnia klientowi dochodzenie swoich praw względem biura podróży, a o tym 

czy turysta znajdzie się w uprzywilejowanej sytuacji dowiadując się o zmianie istotnych 

warunków umowy przed wyjazdem czy w trakcie wypoczynku decyduje sam organizator 

turystyki, który może stać się później stroną ewentualnego sporu.

W ramach uprawnień organizatora turystyki ustawa reguluje również kwestie dotyczą-

ce możliwości odwołania imprezy turystycznej oraz konsekwencję takiego faktu dla biu-

ra podróży i turystów, o czym chciałbym wspomnieć przy okazji omawiania przykładów 

niejasnej sytuacji w przypadku zaistnienia siły wyższej. Innemu ważnemu elementowi 

umowy uregulowanemu w rozdziale trzecim ustawy jakim jest reklamacja i postępowa-

nie reklamacyjne poświęciłem osobny fragment w dalszej części referatu.

4 K. Sondel, Obowiązek opieki a obowiązki informacyjne organizatora turystyki [w:] P. Cybula (red.), 
Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009, s. 94.
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3. Niedozwolone klauzule umowne

Organizatorzy turystyki bardzo często stosują ogólne warunki uczestnictwa w im-

prezie, które są dołączane do umowy i stanowią jej integralną część. To właśnie ten 

dokument zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące płatności, obowiązków obu 

stron, rezygnacji z wycieczki oraz postępowania reklamacyjnego. Warunki uczestnictwa 

jako wzorzec umowny zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązują turystę jeżeli zostały 

mu dostarczone przed podpisaniem umowy (art. 384 § 1 KC) ale ich postanowienia 

nie mogą kształtować jego praw i obowiązków w sposób sprzeczny z przepisami prawa, 

a w przeciwnym razie nie wiążą go (art. 385 § 1 KC). Poza faktem, iż Sąd może w indy-

widualnej sprawie uznać niekorzystne dla turysty postanowienie umowy za niewiążące 

istnieje również abstrakcyjna kontrola umów stosowanych przez biura podróży polega-

jąca na możliwości złożenia pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ta 

możliwość zaowocowała szeregiem pozwów na przestrzeni ostatnich kilku lat wnoszo-

nych przez organizacje pro-konsumenckie bardzo aktywne w branży turystycznej. Pomi-

mo wielu wątpliwości natury etycznej odnośnie tej działalności w mojej opinii pozytyw-

nym skutkiem jest wzrost świadomości przedsiębiorców odnośnie ryzyka posługiwania 

się niekorzystnymi dla turystów warunkami uczestnictwa. Wyegzekwowana przez nie-

zależne stowarzyszenia poprawność wzorców umownych pośrednio wpływa na pozycję 

konsumenta w ewentualnym sporze z organizatorem turystyki ponieważ postępowanie 

reklamacyjne opiera się coraz częściej na zapisach umowy, które nie stoją w sprzeczności 

z przepisami prawa gwarantującymi turyście określone uprawnienia.

Na podstawie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznającego posta-

nowienie umowne za niedozwolone Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

dokonuje wpisu do rejestru niedozwolonych klauzul umownych. Stosowanie postanowień 

wpisanych do rejestru przez przedsiębiorcę5 stanowi naruszenie zbiorowych interesów kon-

sumentów i może spotkać się z dotkliwą karą finansową na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

5 E. Rutkowska-Tomaszewska, Stosowanie niedozwolonych klauzul umownych przez organizatorów tu-
rystyki jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów [w:] P. Cybula (red.), Transformacje 
prawa turystycznego, Kraków 2009, s. 172.
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16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 

z późn. zm.). Istnienie rejestru, kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

oraz obawa przed ewentualnym pozwem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

wpływają stopniowo na polepszenie sytuacji konsumentów korzystających z usług biur po-

dróży i choć nadal wielu przedsiębiorców nie zdecydowało się jeszcze dostosować swoich 

warunków uczestnictwa to jednak sytuacja zmienia się powoli na korzyść turystów.

4. Sytuacje nadzwyczajne

Jakość przepisów prawnych bardzo często ujawnia się w tzw. nadzwyczajnych sytu-

acjach gdy dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń i konieczne jest oparcie odpowie-

dzialności stron umowy o podróż na przejrzystych regulacjach prawnych. Branża tury-

styczna w ciągu ostatniego roku spotkała się z dwoma takimi przypadkami, które chciał-

bym krótko omówić.

Pierwszym z nich był wybuch islandzkiego wulkanu w okresie wiosennym 2010 roku, 

który zatrzymał ruch lotniczy w dużej części Europy a tym samym uniemożliwił wielu 

turystom rozpoczęcie wakacji. 21 kwietnia na stronie internetowej Ministerstwa Sportu 

i Turystyki ukazał się komunikat Departamentu Turystyki6, w którym zawarte zostały 

informacje dla klientów biur podróży o ich prawach wynikających z ustawy o usługach 

turystycznych.

W komunikacie omówione zastały dwa przypadki:

gdy poszkodowany turysta nie może wrócić z wakacji; ▷

gdy poszkodowany turysta nie może wyjechać na wakacje. ▷

W pierwszym przypadku zgodnie z komunikatem 

organizator turystyki ma obowiązek udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej po-

mocy poszkodowanemu klientowi. W przypadkach, w których klienci biur podróży wyjechali 

6 Komunikat Departamentu Turystyki, http://msport.gov.pl/print/1526, dostęp: 17.05.2010.
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już na wyjazd turystyczny i nie mogą powrócić do kraju, organizator wyjazdu powinien, bez 

obciążania turystów dodatkowymi kosztami, zapewnić im opiekę swojego przedstawiciela 

oraz zagwarantować nocleg wraz z wyżywieniem do czasu powrotu do Polski7.

Według relacji turystów, którzy powrócili z „przedłużonych” wakacji, najczęściej byli 

oni kwaterowani w tych samych warunkach i zajmowali miejsce tych klientów, którzy 

pozostali w Polsce nie mogąc wylecieć na wczasy. Niejednokrotnie jednak zdarzyły się 

przypadki, że po umownym terminie wypoczynku, na czas oczekiwania, turyści zostali 

umieszczeni w obiektach o znacznie niższym standardzie lub nawet w skandalicznych 

warunkach. Tylko od woli organizatora zależało jaki standard usługi zaoferuje w sytuacji 

nadzwyczajnej, a ponieważ działo się to na jego koszt, można było spodziewać się próby 

maksymalnego ograniczenia strat.

W odniesieniu do drugiego wariantu, w treści komunikatu odnajdziemy informację, iż 

organizator wyjazdu powinien niezwłocznie poinformować swoich klientów o koniecz-

ności zmiany istotnych warunków umowy oraz o związanym z tym prawem klientów do 

uczestniczenia w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (chyba, że 

zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie) albo żądania 

natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat8.

Dalsza część komunikatu przesądza o braku możliwości dochodzenia odszkodowa-

nia w przypadku zaistnienia siły wyższej. Nie podlega jednak wątpliwości, iż zgodnie 

z komunikatem, klienci, którzy przez chmurę pyłu nie wyjechali na wakacje będą mogli 

uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty albo pojechać na inne wakacje.

Inaczej jednak wyglądały w praktyce działania biur podróży. Nie zawsze istnieje 

możliwość zaproponowania innej imprezy turystycznej zwłaszcza gdy kolejne turnusy 

odbywają się w ciągu, a loty w inne miejsca również są wstrzymane. W pismach do 

klientów niejednokrotnie pojawiły się stwierdzenia, iż zobowiązanie po stronie biura 

7 Tamże.
8 Tamże.
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podróży, ze względu na wystąpienie siły wyższej, wygasło. Spełnione już świadczenie 

klienta w postaci wpłaty ceny wycieczki podlega zwrotowi na zasadach określonych 

w kodeksie cywilnym jako bezpodstawne wzbogacenie (art. 475 § 1). Sytuacja klienta 

w porównaniu do komunikatu Departamentu Turystyki jest o tyle gorsza, iż jeżeli 

biuro podróży uzyskane pieniądze przekazało swoim kontrahentom (linie lotnicze, 

hotele itp.) to w tym zakresie nie jest już zobowiązane do zwrotu, ponieważ nie jest 

już wzbogacone. Obowiązek ten przechodzi na osoby trzecie czyli kontrahentów biu-

ra podróży. Podkreślić należy, iż w podanej sytuacji organizator turystyki nie może 

na odwołanej wycieczce zarobić. Nawet jeżeli zapłacił już za poszczególne składniki 

usługi (płatność „przed” powszechna jest np. w przypadku usługi przelotu samolotem 

natomiast rozliczenia z hotelami, przynajmniej częściowo, regulowane są zazwyczaj 

„po” imprezie turystycznej) zachowaną dla siebie marżę powinien zwrócić. Do tego 

stanowiska przychyliła się Polska Izba Turystyki stwierdzając, iż w sytuacji zamknięcia 

przestrzeni lotniczej 

mamy do czynienia z wygaśnięciem zobowiązania a więc z sytuacją przewidzianą w art. 

475 kodeksu cywilnego, który ma tu posiłkowe zastosowanie na podstawie art. 11 ustawy 
o usługach turystycznych9.

Zaistniały w tej sytuacji znaczne rozbieżności pomiędzy korzystną dla konsumentów 

interpretacją przepisów wydaną przez ministerstwo, a praktyką biur podróży przy czym 

należy nadmienić, iż komunikat Departamentu Turystyki nie stanowi podstawy do żad-

nych uprawnień po stronie turystów.

Kolejnym przykładem niejasnych rozstrzygnięć była niedawna sytuacja w ogarniętym 

zamieszkami Egipcie, która wpłynęła na plany wakacyjne wielu Polaków mających za-

miar spędzić w tym kraju zimowy urlop. W związku z komunikatem ostrzegawczym na 

9 J. Ratajski, Stanowisko Polskiej Izby Turystyki w sprawie zakresu odpowiedzialności organizatora tu-
rystyki wobec klienta w związku z odwołaniem, z powodu siły wyższej, lotu stanowiącego część impre-
zy turystycznej, Warszawa 2010, http://www.pit.org.pl/index.php?navi=006,004&id=1278, dostęp: 
17.05.2010.
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stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych10, zdecydowana większość or-

ganizatorów turystyki postanowiła zawiesić loty do tego państwa, co dla turystów ozna-

czało odwołanie imprezy i postawiło ich w uprzywilejowanej sytuacji w świetle art. 14 

ustawy o usługach turystycznych. Możliwe jest w takim przypadku wybranie innego 

terminu, innej destynacji, a nawet zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy. Problem po-

jawił się w przypadku biur podróży, które nie zdecydowały się na taki krok twierdząc, iż 

nie ma realnego zagrożenia dla turystów.

W tej kwestii komunikat wydało Ministerstwo Sportu i Turystyki: 

Organizatorzy turystyki nie mają ustawowego obowiązku dokonywania pełnego zwrotu 

wpłaconych kwot w sytuacji, w której konsument rezygnuje z udziału w imprezie, która 

nie została odwołana i nie zostały zmienione istotne warunki umowy. Zastosowanie mają 

wówczas postanowienia dotyczące rezygnacji z imprezy zawarte w umowie z klientem. 

W takim wypadku organizator turystyki zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów, ma jednak prawo zatrzymać tylko rzeczywiste koszty, które po-

niósł w związku z realizacją umowy11.

Oznacza to, iż klient obawiając się podróży do kraju ogarniętego przez zamieszki 

musi liczyć się z poniesieniem kosztów rezygnacji, które w przypadku bliskiego terminu 

wylotu mogą być bardzo wysokie.

W tej kwestii wypowiedział się również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Konsument powinien odstąpić od umowy pisemnie. Musi złożyć je organizatorowi wyjaz-

du nawet wtedy, gdy kupił wycieczkę za pośrednictwem portali internetowych lub agen-

tów. Odstępując od umowy, powinien wskazać jako przyczynę zmianę istotnych warun-

ków kontraktu np. odwołanie wycieczki przez organizatora w związku z zamieszkami12.

10 Egipt – ostrzeżenie dla obywateli polskich, http://www.msz.gov.pl/Egipt,- ,ostrzezenie,dla,obywateli-
,polskich,40647.html, dostęp: 31.01.2011.

11 Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczący odpowiedzialności organizatorów turysty-
ki wobec klientów w związku z sytuacją w Egipcie, http://www.msport.gov.pl/aktualnosci/2073-
Komunikat-Ministerstwa-Sportu-i-Turystyki-dotyczacy- odpowiedzialnosci-organizatorow-turystyki-
wobec-klientow-w-zwiazku-z-sytuacja-w-Egipcie-?retpag=/, dostęp: 7.02.2011.

12 Turystyka – prawa konsumentów, http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2449, dostęp: 7.02.2011.
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Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której to organizator decyduje o pozycji 

konsumenta w ewentualnym sporze, którego sam może stać się stroną. Jeżeli odwoła 

imprezę to równocześnie stawia klienta w uprzywilejowanej pozycji natomiast jeżeli to 

klient zrezygnuje musi się liczyć z wysokimi kosztami rezygnacji. Arabskie doświadcze-

nia powinny wpłynąć na wytworzenie jakiegoś mechanizmu decyzyjnego o odwołaniu 

bądź kontynuacji świadczenia usług w krajach opanowanych konfliktami. Może to być 

czynnik rządowy (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) lub samorządowy (Polska Izba 

Turystyki) ale moim zdaniem nie powinien decydować sam organizator turystyki, który 

jest w takim przypadku stroną zainteresowaną.

5. Postępowanie reklamacyjne

Istotnym zagadnieniem sporu pomiędzy organizatorem turystyki a konsumentem 

jest reklamacja i wywołane jej złożeniem postępowanie reklamacyjne13. Przez dłuższy 

czas istniały pewne wątpliwości odnośnie terminu złożenia reklamacji oraz tego czy 

uprawnienie do jej zgłoszenia wygasa w przypadku niepoinformowania organizato-

ra turystyki o wadach w wykonaniu usługi w trakcie wakacji. Nowelizacja ustawy 

o usługach turystycznych z 2010 roku w głównej mierze rozstrzygnęła powyższe wąt-

pliwości i wprowadziła jasne ramy składania reklamacji odnośnie wykonania umowy 

o podróż.

Zaczynając od samego przedmiotu reklamacji należy stwierdzić, iż w takim postę-

powaniu klient może formułować swoje zastrzeżenia co do jakości wykonywanej usłu-

gi. Przykładowo: inny niż oferowany środek transportu, zmiana trasy jeżeli powoduje 

zmniejszenie atrakcyjności wycieczki, hotel lub pokój odbiegający standardem od opisu 

zawartego w ofercie oraz wyżywienie. Roszczenia klientów mogą powstać także w przy-

padku szkód na osobie lub kradzieży.

13 R. Flejszar, K. Gajda-Roszczynialska, Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez tury-
stycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych [w:] P. Cybula (red.), Transformacje 
prawa turystycznego, Kraków 2009, s. 155.
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Gdy klient stwierdzi podstawę do reklamacji powinien niezwłocznie powiadomić o tym 

wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. 

Zdecydowanie rekomendowaną formą reklamacji jest forma pisemna. Ma ona istotne zna-

czenie przy późniejszym powoływaniu się na swoje zastrzeżenia w ewentualnym procesie 

sądowym. W reklamacji powinny znajdować się konkretne żądania np. świadczenia za-

miennego, obniżenia ceny usługi czy odszkodowania, ponieważ ułatwi to rozstrzygnięcie 

sprawy w ugodowym trybie. Biuro podróży może uznać zastrzeżenia klienta w stosunku do 

jakości świadczonych usług ale dopiero jasne sformułowanie jego żądań pozwoli na działa-

nie ze strony organizatora turystyki prowadzące do załatwienia sprawy w sposób satysfak-

cjonujący dla turysty. W innej sytuacji biuro podróży może próbować według własnego 

uznania oszacować szkodę lub ograniczyć się tylko do oficjalnych przeprosin.

Ustawa o usługach turystycznych w poprzednim kształcie nie zawierała jednoznacz-

nego określenia terminu do składania reklamacji jaki obowiązywałby klientów. Wielu 

przedsiębiorców uznało w związku z tym, iż może samodzielnie wyznaczyć konsumen-

tom taki termin nawet jeżeli byłby on rażąco krótki. Takie zapisy w umowach wielo-

krotnie zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za naruszające 

zbiorowe interesy konsumentów i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowa-

dzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na bazie obecnej 

regulacji po nowelizacji takich wątpliwości już nie ma. Klient posiada uprawnienie do 

złożenia reklamacji w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej i to nie-

zależnie od zawiadomienia złożonego w trakcie trwania imprezy turystycznej (art. 16b 

ust. 3). Te zmiany ustawowe w pewien sposób utrwaliły zaakceptowane przez orzecznic-

two uprawnienia korzystne dla turystów.

Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 

30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy 

turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że 

uznał reklamację za uzasadnioną (art. 16b ust. 5). W regulacji tej jest zarówno termin jak 

i wymagana forma. W przypadku odmowy uznania reklamacji wymagane jest też szcze-

gółowe uzasadnienie. Przekroczenie 30 dni niesie negatywne konsekwencje dla organiza-

tora i jest swego rodzaju sankcją, która zmusza przedsiębiorcę do rozpatrzenia wniesionej 

reklamacji bez zbędnej zwłoki.
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Postępowanie reklamacyjne wydaje się być skutecznym narzędziem dla konsumenta 

do podjęcia negocjacji z organizatorem w kwestii rozwiązania sporu. Brak jest obecnie 

obiektywnych wskazań do oceny reklamacji przez biuro podróży i dostosowania rekom-

pensaty. Przykładem znanym z niemieckiego prawa jest tzw. tabela frankfurcka okre-

ślająca wysokość odszkodowania za konkretne uchybienia w postaci procentowej części 

ceny imprezy turystycznej14. Dokument taki pozwoliłby również w Polsce ujednolicić 

rozstrzygnięcia w postępowaniu reklamacyjnym i ograniczyć uznaniowość rozstrzygnięć 

biur podróży. Na tym etapie organizator turystyki decyduje arbitralnie o losach złożonej 

reklamacji, a niezadowolony turysta może jedynie wystąpić na drogę sądową.

6. Podsumowanie

Wszelkiego rodzaju mechanizmy takie jak np. skarga do Urzędu Marszałkowskiego 

właściwego ze względu na siedzibę organizatora uważam nieskuteczne w zakresie samego 

rozstrzygnięcia w postępowaniu reklamacyjnym. Urząd ogranicza się do wezwania biura 

podróży do złożenia wyjaśnień w sprawie reklamacji i nie ma podstaw do ingerencji 

w treść rozstrzygnięcia. Nie bez znaczenia jest fakt, iż ostatnia nowelizacja ustawy o usłu-

gach turystycznych uchyliła zapis stanowiący, iż niedopełnienie obowiązków przedsię-

biorcy określonych w rozdziale trzecim „ochrona klienta” jest rażącym naruszeniem wa-

runków wykonywania działalności.

Aktualne przepisy zapewniają, moim zdaniem, szeroką ochronę konsumentów, 

a działania kontrolne UOKiK wpływają pozytywnie na faktyczne obowiązywanie ko-

rzystnych zapisów ustawowych w umowach zawieranych przez organizatorów turysty-

ki. Problemem natomiast jest praktyczna możliwość dochodzenia swoich praw przez 

turystów w trybie pozasądowym. Brak obiektywnych wskazań dla sposobu rozstrzyga-

nia reklamacji lub zachowania w przypadku opisanych przeze mnie nadzwyczajnych 

sytuacji prowadzi do znacznego osłabienia pozycji konsumenta w sporze z organizato-

rem turystyki.

14 Tabela Frankfurcka, http://www.konsument.gov.pl/files/t_frankfurcka.pdf, dostęp: 18.03.2011
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Bartłomiej Wojtyniak

Odpowiedzialność za zmarnowany urlop – w rękach 
prawa czy dobrych praktyk?

1. Wstęp

Okazuje się, iż polscy klienci biur turystycznych są coraz bardziej świadomi swych 

praw. Niezadowoleni z wykupionego urlopu lub wycieczki dochodzą od organizato-

rów turystyki (najczęściej biur podróży) nie tylko odszkodowania w postaci zwrotu 

ceny imprezy oraz poniesionych dodatkowych kosztów, ale także zadośćuczynienia 

za zmarnowany urlop. Określenie to przyjęło się w piśmiennictwie i judykaturze dla 

skrótowego opisania szkody polegającej na utracie oczekiwanych w związku z zawar-

ciem umowy przyjemnych przeżyć, wiązanych najczęściej z podróżą, relaksem i wy-

poczynkiem.

Umowa z biurem podróży dotycząca urlopu czy wycieczki jest z reguły zawierana 

w ramach obrotu nieprofesjonalnego. Z uwagi na taki charakter umów o usługi tury-

styczne oraz z racji tego, że celem urlopu jest nie tylko skorzystanie z pewnych atrakcji, 

ale także ogólny wypoczynek fizyczny i psychiczny, osoba korzystająca z usług biura po-

dróży może w razie nienależytego wykonania zobowiązania korzystać z szerszej ochrony 

niż ta, która jest przyznawana stronom innych stosunków obligacyjnych. W ramach 

reżimu odpowiedzialności kontraktowej, czyli odpowiedzialności za niewykonanie 
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lub nienależyte wykonanie umowy nie można bowiem dochodzić naprawienia szkód 

niemajątkowych1.

Regulacja taka budzi w naszym kraju wiele kontrowersji2, nawet teraz, gdy obowią-

zuje już uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie III Czp 

79/20103.

Z racji tego, iż temat odpowiedzialności za zmarnowany urlop będzie przedmiotem 

także kolejnych opracowań, gdzie będzie mowa o aspektach tego tematu z punktu 

widzenia prawa polskiego, chciałbym skupić się na jego genezie i przekrojowym spoj-

rzeniu z punktu widzenia innych krajowych regulacji w Unii Europejskiej. Co więcej 

chciałbym zastanowić się nad pytaniem, czy regulowanie takich zagadnień jak odpo-

wiedzialność organizatora turystyki za szkody niematerialne powinna być przedmio-

tem legislacji, czy raczej autoregulacji wewnątrz środowiska podmiotów ponoszących 

odpowiedzialność.

Z racji ograniczonej długości tekstu, omawiana materia zostanie przedstawiona 

w sposób podglądowy i ogólny.

2. System odszkodowań w UE - dyrektywa z 90/314 i orzeczenie S. Leitner 

 v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, sygn. C 168/00

Nie ma najmniejszych wątpliwości, iż usługa organizacji urlopu wypoczynkowego – 

jak podniosłem we wstępie – jest czynnością prawną bardzo charakterystyczną4. Jej spe-

cyficzne cechy zostały dostrzeżone przez ustawodawcę unijnego. Umowa o świadczenie 

1 K. Wilk, Odpowiedzialność za zmarnowany urlop – uchwala Sądu Najwyższego, http://prawoturystyczne.
pl/2010/12/04/odpowiedzialnosc-za-zmarnowany-urlop-uchwala-sadu- najwyzszego, dostęp: 25.03.2011.

2  Początkowo dyskusja dotyczyła zwłaszcza przepisów prawa na których miałaby oprzeć się taka od-
powiedzialność. Obecnie dyskutuje się ogólność uzasadnienia przytoczonego przez Sąd Najwyższy 
i według niektórych komentatorów – zbytnią proeuropejska wykładnię.

3 Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie o sygn. III Czp 79/10, http://www.sn.pl/orzecz-
nictwo/uzasadnienia/ic/III-CZP-0079_10.pdf, dostęp: 25.03.2011.

4  M. Adamczak-Retecka, Zakres pojęcia „szkoda” w prawie wspólnotowym, glosa do wyroku TS z dnia 
12 marca 2002 wydanego w sprawie C-168/00 Simone Leitner v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, 
„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005/1–2, s. 243.
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usług turystycznych została uregulowana w dyrektywie 90/314/EWG5, która została im-

plementowana do krajowego porządku prawnego przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych.

Istotne jest przed zagłębieniem się w tą materię wspomnieć, iż zgodnie z zasadami 

panującymi w Unii Europejskiej prawo krajowe powinno być interpretowane zgodnie 

z celem jaki przyświeca dyrektywie regulującej dane stosunki prawne6.

Jak więc ukształtowało się uprawnienie wskazujące, iż za szkodę niematerialna w po-

staci utraconej przyjemności urlopu przysługuje konsumentowi zadośćuczynienie?

W sprawie Simone Leitner przeciwko Tui Deutschland GmbH & Co. KG7 dotyczą-

cej zmarnowanego urlopu Simone Leitner, TS UE dokonał wiążącej interpretacji art. 5 

ust. 2 zd. 1 dyrektywy 90/314/EWG, w której przyjął możliwość przyznania zadość-

uczynienia za zmarnowany urlop, czyli rekompensaty szkody niemajątkowej (krzywdy) 

powstałej wskutek naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do wypoczynku8.

W przedmiotowej sprawie, Simone Leitner została zakażona wirusem salmonel-

li korzystając z hotelowej stołówki, przez co całe wczasy spędziła na rekonwalescencji, 

praktycznie nie korzystając z żadnych atrakcji turystycznych, wskutek czego cel urlo-

pu – jakim był wypoczynek - nie został zrealizowany. Jak orzekł sąd, bezsporne było, że 

zakażenie wynikło to z niedopatrzeń operatora TUI. W rozważanym przypadku, na pod-

stawie odpowiedzi ETS na pytanie prejudycjalne w przedmiotowej sprawie, sąd krajowy 

przyznał powódce odszkodowanie za szkodę majątkową, jak również zadośćuczynienie 

za krzywdę w postaci zmarnowanego urlopu.

Problematyczne jest jednak brzmienie 5 art. Dyrektywy. Trybunał uznał bowiem, 

że brak specyfikacji w art. 5 dyrektywy 90/314 rodzajów uszczerbków podlegających 

5  Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 
(90/314/EWG), Dz. Urz. 1990, L 158, s. 59.

6  K. Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne za „zmarnowany urlop” podczas wycieczki turystycz-
nej, Państwo i Prawo 2002/10.

7 Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie C-168/00 Leitner 
v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Zb.Orz. 2002, s. I–02631.

8 Sentencja tego orzeczenia brzmi: „Artykuł 5 Dyrektywy 90/314/EEC z dnia 13 czerwca 1990 w spra-
wie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek co do zasady przyznaje konsumentowi prawo do 
odszkodowania za uszczerbek niemajątkowy poniesiony na skutek niewykonania bądź niewłaściwe-
go wykonania zobowiązania przez organizatora imprezy turystycznej”.
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kompensacji – jako zabieg celowy – stwarza podstawy do szerokiej interpretacji pojęcia 

szkody, czemu sprzyja także pozanormatywne znaczenie umowy o imprezę turystyczną; 

turystyka bowiem, jako sektor przekrojowy i związany z wieloma dziedzinami działalno-

ści gospodarczej, jest obiektem szczególnej dbałości o wzrost konkurencyjności i uprasz-

czanie istniejącego prawodawstwa europejskiego.

Z uwagi na reguły prawa unijnego wyrok ten oznacza, że każde z państw członkow-

skich Unii Europejskiej powinno przewidywać w ramach odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną również od-

powiedzialność za szkodę niemajątkową. I nie jest istotne, że prawidłowo implemento-

wane przepisy dyrektywy nie mówią wprost o takiej odpowiedzialności9.

Trzeba zauważyć iż sąd austriacki w pierwszej instancji przyznał, że istotnie wystąpiła 

szkoda niemajątkowa, lecz prawo austriackie nie przewidywało za nią odszkodowania. 

Przyznał więc jedynie odszkodowanie za ból fizyczny i cierpienie - bowiem taka odpo-

wiedzialność przewidywały austriackie przepisy. Sąd odwoławczy był tego samego zdania, 

wskazał jednak, że prawo austriackie może być niezgodne z art. 5 dyrektywy z 90/314 

o podróżach i wycieczkach turystycznych sprzedawanych w formie pakietu usług.

ETS odrzucił interpretację dyrektywy przedstawioną przez rządy Austrii, Francji 

i Finlandii wskazujących, że w braku szczególnego przepisu w dyrektywie nie można 

domniemywać prawa do odszkodowania za szkodę niemajątkową. Wszystko, co nie jest 

wyraźnie uregulowane w dyrektywie, jak podkreślały państwa, należy nadal do państw 

członkowskich.

ETS przyznał, że sama dyrektywa nie określa bliżej, jak rozumieć termin „szkoda”. 

Zauważył jednak, że istnienie jedynie w niektórych, a nie we wszystkich państwach 

przepisu nakazującego wyrównanie szkody niemajątkowej zakłóciłoby znacznie warunki 

konkurencji, zwłaszcza że w usługach turystycznych ten rodzaj szkody występuje często. 

Co więcej, skoro celem dyrektywy, a przede wszystkim jej art. 5, jest ochrona interesów 

konsumentów w związku z urlopem, szczególnego znaczenia nabiera możliwość doma-

gania się odszkodowania za szkodę, jaką jest utrata przyjemności z wykupionego pobytu 

9  M. Kowalik-Bańczyk, Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2005/3.
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wakacyjnego10. Przyznanie prawa do odszkodowania będzie skuteczne tylko wtedy, gdy 

obejmie ono także szkodę niemajątkową, jaką jest utrata przyjemności. Każda inna in-

terpretacja terminu „szkoda” stawiałaby pod znakiem zapytania cel dyrektywy, a samo 

odszkodowanie nie miałoby większego znaczenia praktycznego11.

Zasadnicze cele dyrektywy zostały jasno wskazane w treści preambuły. Należą do nich:

kreowanie wspólnego rynku usług turystycznych, zapewniającego równy dostęp  ▷

świadczącym we wszystkich państwach członkowskich;

ochrona konsumenta poprzez umożliwienie czerpania korzyści z porównywal- ▷

nych warunków zakupu we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja Europejska w zaprezentowanym stanowisku wskazała, że pojęcie szkody 

użyte jest w dyrektywie 90/314/EWG bez najmniejszych ograniczeń. Zauważyła ponad-

to, że zwłaszcza w przypadku podróży turystycznych szkoda inna niż uszkodzenie ciała 

jest często występującym zjawiskiem, możliwość spokojnego spędzenia urlopu ma w dzi-

siejszych czasach coraz większe znaczenie.

Podczas rozpatrywania zasadności tego orzeczenia pojawiły się wątpliwości w dwóch 

zasadniczych sferach. Po pierwsze czy TS UE nie przekroczył swoich uprawnień? Oraz 

czy powołane się przez Trybunał niejednolitości w sferze zasad odpowiedzialności od-

szkodowawczej faktycznie utrudniają nabywanie urlopów w innych państwach człon-

kowskich?

Jeśli chodzi o kwestie pierwszą - to jak w wypadku wielu innych kontrowersyjnych 

orzeczeń – są i będą wątpliwości. Niejednokrotnie w celu ochrony jednej zasady, TS UE 

dość mało delikatnie obchodził się z innymi. Natomiast w tym wypadku uważam, iż 

ochrona konsumenta jest wartością nadrzędną w sferze budowanego wspólnego rynku. 

10 Opinion of Advocate General Tizzanoz 20 września 2001 r. w sprawie Simone Leitner v. TUI Deutsch-
land GmbH & Co KG.

11 Odmienne rozwiązanie przyjęte zostało w dyrektywie w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za pro-
dukty wadliwe z dnia 25 lipca 1985 r. (dyrektywa 85/374/EWG). Dyrektywa ta zawiera wyraźnie okre-
śloną definicję pojęcia szkody, która znajduje jednak zastosowanie jedynie w zakresie jej dotyczącym. 
Adwokat Generalny Tizzano zinterpretował pojęcie szkody użyte w dyrektywie 90/314/EWG między 
innymi przy zastosowaniu argumentu a contr ario w stosunku do definicji szkody zawartej w dyrekty-
wie 85/374/EWG.



Bartłomiej Wojtyniak

314

Co więcej, obserwujemy stały trend ustalania wspólnych definicji dla różnorodnie inter-

pretowanych pojęć, jak i próby pośredniego wymuszania na państwach uzgodnień co do 

ujednolicania danych instytucji prawnych. Warta uwagi w tym kontekście jest obszerna 

argumentacja rzecznika Tizzano, który podnosi, że kompensacja uszczerbku niemająt-

kowego jest dominującą tendencją zarówno w systemie common law, jak i w kontynen-

talnych porządkach prawnych. Stąd należy orzeczenie trybunału przyjąć z ostrożnym 

optymizmem.

Co się zaś tyczy przełożenia funkcjonowania norm na rzeczywiste bariery w korzy-

staniu ze swobód traktatowych, należy pamiętać, iż rozpatrując te zagadnienia TS UE 

powołuje się na potencjalne utrudnienia. Nie muszą one powodować barier – wystarczy 

że mają potencjał do ich tworzenia, zwłaszcza w tych obszarach gdzie możemy wprost 

mówić o tworzeniu jednolitego rynku.

Trybunał buduje jednak jedynie ramy - od ustawodawców zależy jak odpowiedzial-

ność będzie kształtowana. Należy precyzyjnie określić przesłanki i wysokość odszko-

dowania by uniknąć rozbieżności w sądowych orzeczeniach. Pomoże to wykluczyć 

skrajną interpretację, która mogłaby nawet doprowadzić do absurdalnego wniosku, 

że organizator turystyki, podpisując umowę z klientem, zobowiązuje się zapewnić mu 

satysfakcję z urlopu, co jest wartością bez wątpienia niemierzalną12. Aczkolwiek nie 

można pozwolić organizatorom turystyki wyłączać swojej odpowiedzialności przez po-

wołanie się na brak winy13.

12 M. Witkowska, Zmarnowany urlop nie zawsze groźny?, „Wiadomości Turystyczne” z 20 grudnia 2010.
13 Ł. Kurek, Zmarnowany urlop z biurem podróży?, „Gazeta prawna” z dnia 22 lutego 2011.
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3. Systemy odpowiedzialności w poszczególnych krajach Europy14

Odpowiedzialność za szkody niematerialne klientów biur podróży jest uznawana 

w większości państw członkowskich UE, ale w różnym zakresie15. Jeżeli spojrzymy jak 

wygląda ta regulacja w innych państwach członkowskich, to możemy stwierdzić, iż prze-

waża uznaniowość sądów. Próba uporządkowania systemu odszkodowań za szkody nie-

majątkowe podjęta np. w prawie niemieckim nie przyniosła oczekiwanego efektu.

W europejskich systemach krajowych funkcjonują dwa zasadnicze modele za pomo-

cą których państwa europejskie próbują uporać się z problemem kontraktowej szkody 

o charakterze niemajątkowym16.

3.1. Wielka Brytania

W systemie common law, co do zasady naruszenie umowy nie daje podstaw do żąda-

nia zadośćuczynienia. Wystąpienie jednakże pewnych szczególnych niedogodności, które 

ze względu na treść umowy nie powinny były wystąpić, jest brane przez sądy pod uwagę, 

w rezultacie czego klient, na przykład biura podróży może uzyskać rekompensatę za nie-

majątkowy uszczerbek bez konieczności występowania z odrębną skargą. W przypadku, 

gdy w wyniku breach of contract dojdzie do wystąpienia szkody w postaci pewnych szcze-

gólnych niedogodności, poczucia dyskomfortu, niepokoju, obaw (inconvenience, loss of 

amenity, distress, anxiety), które ze względu na treść łączącej strony umowy nie powinny 

14 Na podstawie badań przeprowadzonych przez M. Boszko, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości w sprawie Leitner Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności od-
szkodowawczej w Dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, „Transforma-
cje Prawa Prywatnego” 1/200, s. 40–52.

15 K. Wilk, dz. cyt.
16 Pojęcie szkody oraz jego zakres jest różnie interpretowane w państwach członkowskich, co wyraź-

nie wykazało przeprowadzone przez Parlament Europejski badanie: „Study of the systems of priva-
te law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code” (PE 168.511, 
s. 56), cytowane m.in. we wprowadzeniu do Komunikatu o europejskim prawie umów (Dz.Urz. UE 
z 13 września 2001 r., C 255, s. 1), COM (2001) 398 final, 11.07.2001, (OJ 2001/C 255/01)].
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wystąpić, sąd bierze pod uwagę roszczenie o zadośćuczynienie obok roszczenia głównego 

o charakterze majątkowym, przyznając zwykle skromne odszkodowanie17.

Jako uzupełnienie roszczenia głównego o charakterze majątkowym mogą żądać też 

zadośćuczynienia za poczucie dyskomfortu, niepokoju, obaw, niedogodności, których 

turysta nie powinien odczuwać na urlopie. Zadośćuczynienia można też żądać za rozcza-

rowania i wprowadzenie klienta w błąd, bądź niespełnione przyrzeczenie wakacji.

3.2. Francja

Ustawodawstwa francuskie, hiszpańskie, czy belgijskie uzależniają przyznanie od-

szkodowania za uszczerbek niemajątkowy od uznania sądu. W systemach tych doktry-

na i orzecznictwo wyróżniają kilka rodzajów szkód. Możliwość taka nie wynika jednak 

wprost z ustawy, jest konsekwencją szerokiej wykładni pojęcia szkody, a także praktyki 

orzeczniczej sądów. Szkoda niemajątkowa może zatem pociągać za sobą odpowiedzial-

ność odszkodowawczą18.

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, na podstawie ogólnych przepisów francuskie-

go kodeksu cywilnego, wyraźnie i w szerokim zakresie dopuszczają obecnie możliwość 

kompensacji zarówno szkody materialnej (dommage material), jak również szkody nie-

materialnej (dommage moral), tj między innymi krzywdy także w ramach odpowiedzial-

ności kontraktowej19. Jednym z powodów takiego podejścia do możliwości kompensacji 

17 The Law Commission Report No 257, Damages for Non-Pecuniary Loss (1999) omówiony również 
przez T. Weira (w:) A Casebook On Tort, wyd. 9, London 2000 za: M. Boszko, dz. cyt., s. 51.

18 U. Walczak, Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialności kontraktowej 
w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwości z 12 marca 2002 r. w sprawie Simone 
Letitner v Tui GMbH&CO, Transformacje Prawa Prywatnego 2006/2, s. 121.

19 Przykładami jakie podaje M. Boszko są między innymi Odszkodowanie które zostało przyznane: za 
naruszenie reputacji aktorki, gdy teatr, w którym miała występować, wydrukował plakaty reklamu-
jące spektakl z jej imieniem i nazwiskiem napisanymi za małą czcionką w stosunku do uzgodnionej 
w umowie (Trib. com. Seine 20.02.1932; Gaz. Pal. 1932.1.895); za cierpienie krewnych zmarłego zwią-
zane z nienależytym wykonaniem pochówku przez grabarza (Trib. Seine 20.12.1932, S. 1933.2.44); 
za cierpienie spowodowane śmiercią konia, do której doszło w wyniku niewykonania umowy (Civ. 
16.01.1962, D. 1962.199, S. 1962.281, JCP 1962.II.12447).
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szkody niematerialnej jest fakt, że odszkodowania za szkodę niematerialną (dommage 

moral) można bez problemów dochodzić w ramach odpowiedzialności deliktowej20.

3.3. Niemcy

Korzystając z usług niemieckiego biura można domagać się odszkodowania z powo-

du spędzenia urlopu bez przewidywanego pożytku w sferze osobistej, gdy uczestnictwo 

w podróży nie doszło do skutku przez organizatora albo doszło do rażącego narusze-

nia przebiegu podróży. Sądy często ustalają wysokość odszkodowania dzieląc liczbę dni 

zmarnowanego urlopu przez długość imprezy i mnożąc przez jej cenę. W Niemczech 

instytucja odszkodowania za zmarnowany urlop (vertaner Urlaubszeit) jest znana od 

wielu lat i ma swoją podstawę prawną w § 651f ust 2 BGB. Warunkami dochodzenia 

odszkodowania za zmarnowany urlop jest niewykonanie umowy usługi turystycznej lub 

istotne jej naruszenie. Problematyczne jest tu ustalenie „istotności” naruszenia, a sama 

instytucja poddawana jest krytyce jako niezgodna z orzeczeniem TS UE.

Problemy w określaniu szkody i jej wysokości, a także liczne rozbieżności w orzeka-

niu przez sądy niemieckie w sprawach związanych z organizacją imprez turystycznych 

spowodowały powstanie i przyjęcie tzw. Tabeli Frankfurckiej21. Tabela procentowo okre-

śla rodzaje nieprawidłowości mogących powstać podczas imprezy turystycznej oraz okre-

śla możliwości obniżenia ceny za poszczególne wady w imprezie. Tabela ma zastosowania 

w sferze usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz innych usług 

przewidzianych w katalogu biura podróży. Choć ustalenia Tabeli Frankfurckiej nie są 

wiążące dla polskich sądów rozstrzygających reklamacje, to coraz częściej strony sięgają 

do niej przy wskazywaniu wysokości należnego odszkodowania22.

20 U. Walczak, Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej, „Transformacje 
Prawa Prywatnego”, 2007/1, s. 126–128.

21  Polska treść tabeli: http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/233000/tabela_frankfurcka_233033.
pdf, wersja oryginalna - http://www.rechtspraxis.de/frankfurt.htm, dostęp: 25.03.2011.

22  M. Kurek, Tabela frankfurcka, czyli jak zarobić na nieudanych wakacjach, Gazeta Prawna z dnia 20 lipca 
2010 roku; K. Wilk, Tabela Frankfurcka, http://prawoturystyczne.pl/2010/05/03/tabela-frankfurcka
/#comment-98, dostęp: 25.03.2011.



Bartłomiej Wojtyniak

318

Poza Niemcami także w Austrii, Grecji, Holandii czy Polsce zasądzenie zadośćuczy-

nienia za szkodę niemajątkową powstałą na skutek wadliwego świadczenia jest możliwe 

tylko w przypadkach określonych wyraźnie w ustawie23.

Punktem wyjścia w dyskusji o możliwości przyznania odszkodowania za szkodę nie-

materialną w Niemczech było orzeczenie Sądu Federalnego (Bundesgrichtshof, BGH) 

z 1956 r. (tzw. Seereise-Fall)24. Pozwanym w omawianej sprawie nie był jednak organiza-

tor podróży, tylko niemiecki urząd celny, z winy którego bagaż podróżnych udających się 

na śródziemnomorski rejs wycieczkowy pozostał na lądzie. Z tej przyczyny niemieckie 

małżeństwo dysponowało podczas dwutygodniowego rejsu jedynie ubraniami, w które 

byli ubrani pierwszego dnia podróży. Sąd, stwierdzając, że małżeństwo nie uzyskało peł-

nej wartości wykupionej wycieczki, uznał, iż niedogodności powodów uniemożliwiające 

czerpanie przyjemności z wakacji stanowiły szkodę materialną.

W tym miejscu przywołać należy orzeczenie BGH z 9 listopada 2004 r. (tzw. Re-

itunfall)25, które jest niezwykle ważne z tego względu, że sąd krajowy nie zadał pytania 

wstępnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając kwestię odpowie-

dzialności odszkodowawczej na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 90/314/EWG jako 

jasną i jednoznaczną (doktryna orzecznicza acte clar). Zdaniem Bundesgrichtshof w art. 

5 ust. 2 dyrektywy 90/314/EWG chodzi zdecydowanie o odpowiedzialność na zasadzie 

winy, z domniemaniem istnienia winy po stronie organizatora podróży.

Znając europejskiej tło dotyczące omawianego zagadnienia łatwiej zrozumieć pod-

stawy i przesłanki uchwały polskiego Sądu Najwyższego. Od dawna bowiem w prawie 

unijnym uznaje się, że za zmarnowany urlop klient musi otrzymać rekompensatę. Tym-

czasem polski ustawodawca nie spieszył się, by dostosować krajowe przepisy do unijnego 

prawa i jego opieszałość wymusiła nadanie art. 11a ustawy Prawo Turystyczne26 interpre-

tacji jaką w uchwale przyjął Sąd Najwyższy.

23 M. Witkowska, dz. cyt., A. Mączyński: Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę spowodowaną naru-
szeniem dobra osobistego. Geneza, charakterystyka i ocena obowiązującej regulacji (w:) M. Pyziak- 

-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, 
Zakamycze 2004, s. 231, 233.

24 BGH, NJ W 1956, s. 1234.
25 BGH, wyrok z dnia 9 listopada 2004 r. – X ZR 119/01, NJ W 2005.
26 Bowiem to implementacja postanowień dyrektywy 90/314/EWG dokonana została poprzez przyjęcie 
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Na zakończenie z mojej strony chciałbym odnieść się do istotnej części tematu moje-

go wystąpienia – czy zostawić regulację odszkodowań za szkody niematerialne w postaci 

utraconej przyjemności urlopu regulacji dobrych praktyk, czy też może konieczne jest 

utrzymanie i ujednolicanie reżimu materialnoprawnego.

Odpowiedz wydaje się niestety jasna. Mówię tu niestety, bowiem jestem zwolenni-

kiem samoregulacji wewnątrz określonych dziedzin działalności gospodarczej. Po pierw-

sze trudności może powodować różnorodność podmiotów operujących na rynku tury-

stycznym. Kolejnym, ogólna niechęć operatorów i innych podmiotów do związywania 

się jakimikolwiek dodatkowymi regulacjami. O ile kodeks dobrych praktyk w sferze 

turystyki byłby jak najbardziej wskazany, o tyle obserwuje się ogólną niechęć do pono-

szenia odpowiedzialności za tak zwany zmarnowany urlop. Co więcej, komentujący tę 

regulacje przedstawiciele przedsiębiorstw patrzą wielokrotnie na swoich klientów jako na 

pieniaczy „którzy wyjeżdżają na urlop z przygotowaną skargą w walizce”. Do momentu, 

do którego nie zmieni się to podejście, wątpię czy istnienie odpowiedzialności za zmar-

nowany urlop będzie chętnie widziane w branży. Co więcej - uważam, że precyzyjne 

określenie przesłanek i wysokości odszkodowań powinno być dokonane jednak przez 

ustawodawcę, do chwili gdy podmioty rynkowe nie będą w stanie same zapropono-

wać relewantnych uregulowań. Aczkolwiek przy ich stanowieniu nie można zapomnieć 

o konsultacjach z przedsiębiorcami.

4. Podsumowanie

O ile szkoda ma w większości systemów prawnych bardzo ogólne znaczenie, o tyle 

ograniczenia zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej nie gwarantują nawet postu-

lowanego w dyrektywie minimalnego poziomu ochrony. Sama dyrektywa bowiem ogra-

niczeń takich nie zawiera. Niewątpliwie jednak, biorąc pod rozwagę treść przynajmniej 

w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, 
poz. 2268).
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pewnej kategorii umów, gwarantowana aktualnym stanem prawnym ochrona poszkodo-

wanego zdaje się niewystarczająca27.

Istnienie rozbieżności w przepisach dotyczących ochrony konsumenta w poszcze-

gólnych państwach członkowskich według Trybunału powstrzymuje konsumentów od 

dokonywania zakupu imprez turystycznych w innych niż własny kraj państwach człon-

kowskich Unii Europejskiej. Czynnik ten ma istotny wpływ na podejmowanie decy-

zji o zakupie usługi turystycznej w innym niż własne państwie członkowskim, a jego 

znaczenie jest zdecydowanie większe niż w przypadku nabywania innych usług. Dzieje 

się tak ze względu na szczególny charakter usług stanowiących zorganizowaną imprezę 

turystyczną.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił w swoim orzeczeniu, że za-

kłócenie konkurencji wynikające jedynie z faktu, iż tylko niektóre państwa członkowskie 

przyjęły surowsze regulacje, osiągając tym samym wyższy poziom ochrony konsumenta, 

muszą zostać zaakceptowane. Minimalny standard ochrony musi jednak zostać ustalony 

na wysokim poziomie28.

Pragne nadmienić, iż w ramach dążenia do osiągnięcia większej spójności istnieją-

cego i przyszłego acquis communautaire w zakresie europejskiego prawa umów prowa-

dzone są obecnie prace nad stworzeniem tzw. Wspólnego Systemu Odniesień (Common 

Frame of Reference)29, który miałby zawierać najlepsze rozwiązania w zakresie wspólnej, 

powszechnej terminologii i zasad europejskiego prawa umów30. W zakresie prawa umów 

i regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej obowiązujące acquis jest 

bardzo zróżnicowane. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Simone Leitner 

stanowi doskonały przykład trudności interpretacyjnych związanych z prawem wtórnym. 

Jest ono tym ważniejsze, że do tej pory wspólnotowy ustawodawca unikał podjęcia dys-

27 Komunikat Komisji, Odnowiona polityka turystyczna UE: Ku silniejszemu partnerstwu na rzecz turysty-
ki europejskiej, Bruksela, 17 marca 2006, KOM (2006) 134, s. 3 i nast.

28 M. Ciemiński, Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, „Kwartal-
nik Prawa Prywatnego”, 2005/ 2, s. 357.

29 D. Staudenmayer: The Way Forwardin European ContractLaw, 2 ERPL (2005), s. 95, za: M. Boszko, 
dz. cyt., s. 6, M. Hesserlink, The European Commission Action Plan: Towards a More Coherent European 
Contract Law?, European Review of Private Law 2004/4, s. 397–419.

30 Komunikat o europejskim prawie umów (Dz.Urz. UE z 13 września 2001 r., C 255, s. 1).
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kusji dotyczącej centralnych pojęć prawa umów31. Z tego właśnie względu dokonana 

przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnia definicji pojęcia szkody stanowi wielki 

postęp i wyznacza dalszy kierunek rozważań nad stworzeniem jednolitego pojęcia szko-

dy, a w dalszej przyszłości również jednolitych ram odpowiedzialności odszkodowawczej 

w Europie32.

31 Analizowana wyżej interpretacja odnosi się jedynie do treści tej dyrektywy – Komunikat – Spójniej-
sze europejskie prawo umów; Plan działania (Dz.Urz. UE z 15 marca 2003 r., C 63, s. 1).

32 M. Boszko, Plan działania Komisji Europejskiej w zakresie europejskiego prawa umów, „Transformacje 
Prawa Prywatnego”, 2006/1.





323

Dominik Wolski

Zmiany w Regulacjach Dotyczących Odpowiedzialności 
za Bezpieczeństwo w Górach

1. Wstęp

Od dłuższego czasu można zaobserwować stały wzrost popularności całego szeregu 

aktywności podejmowanych w górach. Także na tych obszarach można zaobserwować 

zjawisko nazywane turystyką masową, co wywołuje również określone skutki negatywne, 

w szczególności dla środowiska naturalnego1. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne. Za 

jedną z nich uznać należy modę na turystykę i sport uprawiane w górach, która powią-

zana jest ściśle z promowanym w mediach, w tym będącym elementem wielu kampanii 

reklamowych aktywnym i zdrowym stylem życia. Aktywność górska świetnie wpisuje 

się w tę modę, stanowiąc połączenie aktywności fizycznej człowieka z elementami ry-

zyka i poszukiwaniem przygód, a zatem nieraz znaczną dawką adrenaliny. Wokół niej 

zbudowany został ogromny „przemysł” turystyczny, który obejmuje nie tylko podmioty 

zajmujące się organizowaniem turystyki i sportu, ale również (a może zwłaszcza) pro-

dukcją i sprzedażą sprzętu, odzieży i wyposażenia znajdującego zastosowanie w turystyce 

1 Wskazuje się na szereg negatywnych zjawisk, jakie towarzyszą turystyce masowej, do których w szcze-
gólności zaliczyć można niszczenie środowiska naturalnego i lokalnych tradycji. Zob. L. Pender [w:] L. 
Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, Warszawa 2008, s. 31. Na negatywne skutki turystki 
dla środowiska naturalnego wskazuje również J. Sondel, Prawne aspekty uprawiania turystyki na obsza-
rach chronionych, „Folia Turistica” 2006, nr 17, s. 8.
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i sporcie uprawianych w górach. Takie zjawiska, które są ściśle związane z komercjaliza-

cją tego obszaru, nie pozostają bez wpływu również na zajęcia (profesje) związane z tury-

styką i sportem w górach. Zaobserwować można stałą profesjonalizację górskiego prze-

wodnictwa turystycznego, które dla wielu osób stał się profesjonalnie wykonywanym 

zawodem, stanowiącym jedyne lub główne źródło dochodów. Przewodnicy górscy sku-

pieni w stowarzyszeniach doskonalą swoje umiejętności i starają się sprostać potrzebom 

rynku, który tak jak w innych dziedzinach wymaga ciągłej profesjonalizacji2. W tym 

kontekście można stwierdzić, iż funkcjonujący od wielu lat, zwłaszcza w Polsce, pewien 

„mit wolności” w odniesieniu do obszarów górskich staje się coraz mniej aktualny. To 

prawda, iż góry pozostają obszarem, na który nadal można odnaleźć pewien „oddech” od 

trosk codzienności3, jednak jest to także przestrzeń, która dla wielu jest miejscem dzia-

łalności zawodowej. Trzeba również zauważyć, iż pomimo wielu zmian, do jakich docho-

dzi w omawianym obszarze elementem, który nie ulega zmianie są wypadki w górach, 

których liczba wydaje się rosnąć proporcjonalnie do ilości turystów4. Ich przyczyną są 

niewątpliwie specyficzne warunki panujące w górach, w tym wysokość względna, stromy 

i skalisty teren, częste zmiany pogody i zagrożenie lawinowe. Jednak główną przyczyną 

wydaje się w wielu przypadkach lekceważenie tych czynników przez turystów i udawanie 

się w góry bez niezbędnego przygotowania i wyposażenia, jak również lekceważenie pa-

nujących w górach warunków, w tym np. zagrożenia lawinowego. 

Z drugiej strony wskazać należy, iż góry są obszarem, na którym obowiązują ścisłe regu-

lacje prawne zarówno w odniesieniu do warunków wykonywania działalności określonego 

rodzaju, w tym limitujące tę działalność (m.in. z uwagi na względy ochrony przyrody), jak 

i ustanawiające reguły bezpieczeństwa i odpowiedzialności z tego tytułu. Jednak w świetle 

wymienionych powyżej zjawisk, zwłaszcza wypadków, do jakich dochodzi w górach, stale 

aktualnym wydaje się być pytanie, na ile tak ścisłe regulacje prawne w rzeczywistości mają 

wpływ na zachowanie reguł bezpieczeństwa w górach, a tym samym zmniejszenie liczby 

2 Warto zwrócić uwagę na przewodników tatrzańskich skupionych w stowarzyszeniach należących 
do Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego w Zakopanem (www.przewodnik-tatrzanski.pl/), a także 
międzynarodowych przewodników górskich należących do organizacji zrzeszonych w International 
Federation of Mountain Guides Association (Międzynarodowa Unia Związków Przewodników Górskich) 
z siedzibą w Zermatt (www.ivbv.info).

3 A. Sauvy, Na krawędzi życia i gór, Katowice 2006, s. 12.
4 Por. informacje o wypadkach i przeprowadzanych akcjach ratowniczych m.in. na www.topr.pl.
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wypadków. Pytanie to jest aktualne także kontekście ostatnich zmian legislacyjnych w tym 

zakresie, a także procedowanych obecnie aktów prawnych. Jest to pytanie o przyjęty mo-

del rozwiązań, które powinny w konsekwencji służyć zapobieganiu wypadkom w górach, 

poprzez odpowiednie kształtowanie zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo w górach. 

Za niezbędny element zapobiegający wypadkom, czy też wpływający na zmniejszenie ich 

liczby, należy uznać także kształtowanie odpowiedniej świadomości u osób odwiedzających 

te obszary i prowadzących na nich działalność, w tym świadomości koniecznego przygo-

towania, wyposażenia oraz odpowiedniego reagowania na panujące tam warunki. Dlatego 

też w niniejszym artykule zmiany legislacyjne w zakresie dotyczącym uprawiania turystyki 

i sportu w górach są również pretekstem do pochylenia się nad przyjętym modelem regu-

lacji. Pytania, jakie rodzą się na tym tle dotyczą w szczególności tego, na ile państwo po-

winno wkraczać za pomocą szczegółowych regulacji w ten obszar oraz jakich podmiotów 

regulacje te winny dotyczyć. Jest to również pytanie o to, czy działania państwa powinny 

być skierowane na tworzenie kolejnych, skomplikowanych regulacji określających reguły 

postępowania w górach i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czy raczej powinny 

służyć budowaniu większej świadomości warunków i zagrożeń panujących w górach, przy 

pozostawieniu kwestii odpowiedzialności zasadom ogólnym. W konsekwencji, czy stano-

wione przepisy prawne winny wkraczać ze szczegółowymi regulacjami także w sferę pry-

watnoprawną, czy też należałoby raczej skupić się na obowiązkach organów administracji 

państwowej oraz samorządowej, a także specjalistycznych służb i organizacji działających 

na tych obszarach5, przy pozostawieniu odpowiedzialności za działania podmiotów o cha-

rakterze prywatnych zasadom ogólnym.

2. Regulacje dotyczące działalności podejmowanej w górach 

Jak zostało wspomniane już wcześniej góry nie są obszarem eksterytorialnym dla prawa, 

a działalność sportowa i turystyczna tam podejmowana podlega nierzadko bardzo szcze-

gółowej regulacji prawnej. Niezależnie od ogólnych przepisów dotyczących określonego 

5 Chodzi tutaj w szczególności o specjalistyczne organizacje ratownicze takie, jak Tatrzańskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe (www.topr.pl) oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (www.gopr.pl).
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rodzaju działalności (działalność gospodarcza, przepisy podatkowe, itp.), a także przepisów 

z zakresu ochrony przyrody, na obszarach tych obowiązują przepisy ustanawiające regu-

ły odpowiedzialności za bezpieczeństwo przebywających tam osób. Regulacje te mają już 

także pewną historię. Do niedawna podstawowym aktem prawnym w tym zakresie była 

ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej6. Kwestii odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo osób przebywających w górach, a także sportu uprawianego na tych ob-

szarach poświęcone były art. 53 u.k.f. (alpinizm oraz alpinizm jaskiniowy) oraz art. 54 

u.k.f. (odpowiedzialność za bezpieczeństwo w górach). Przepisy pierwszego z wymienio-

nych artykułów podlegały zmianom w czasie obowiązywania ustawy. Na jego podstawie 

wydane zostało m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w spra-

wie uprawiania alpinizmu7, które spotkało się z krytyką środowisk związanych z działal-

nością alpinistyczną. Rozporządzenie niezależnie od szczegółowych regulacji dotyczących 

nadawania uprawnień pozwalających na uprawianie sportów alpinistycznych, co w istocie 

należało uznać za regulację zbyt daleko idącą, zawierało również przepisy wprowadzające 

dla osób uprawiających oraz organizujących uprawianie alpinizmu obowiązkowe ubezpie-

czenia (§ 19 ust. 2). Przepis ten również spotkał się z falą krytyki,8 co już może budzić pew-

ne wątpliwości w kontekście możliwych skutków wypadków, do jakich dochodzi podczas 

uprawiania sportu w górach. Ostatecznie wymieniony przepis został uchylony wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego9, a całe rozporządzenie utraciło moc w następstwie przyjętej 

nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej10, jednak zagadnienia związane z uprawianiem 

sportu w górach, w tym możliwości wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń nadal po-

zostaje przedmiotem dyskusji11.

6 T.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675 – dalej u.k.f.
7 Dz. U. z 2001 r., Nr 145, poz. 1624.
8 Zob. J. Onyszkiewicz, Sprawa karty taternika, „Taternik” 2004, nr 3, s. 21 i nast.; J. Czabański, Zaskarżo-

ne rozporządzenie, www.uka.pl/teksty/artykuły, 9 maja 2005 r., a także J. Czabański, Sławetne rozporzą-
dzenie Rady Ministrów, www.uka.pl/teksty/artykuły, 28 października 2003 r.

9 Wyrok z dnia 5 października 2004 r., Sygn. akt U 2/04, Dz. U. Nr 223, poz. 2269. 
10 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlą-

dowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz. 726).
11 Zob. J. Krzysztof, Ubezpieczenia górskie – uwagi naczelnika TOPR, www.topr.pl, 19 lipca 2007 r. oraz 

Prestiż bez kokosów, Z Janem Krzysztofem, od 12 lat pełniącym funkcje naczelnika TOPR, rozmawia Paweł 
Pełka, „Tygodnik Podhalański”, www.tygodnikpodhalański.pl, 5 października 2010 r.
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Na podstawie ustawy o kulturze fizycznej wydane zostało rozporządzenie Rady Mi-

nistrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 

pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne z dnia 6 maja 1997 r.12 Celem 

rozporządzenia była konkretyzacja postanowień art. 54 u.k.f. poprzez określenie szcze-

gółowych warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, a także wskazanie 

obowiązków osób prawnych i fizycznych w tym zakresie (§ 1 pkt 1 rozp.). Rozporzą-

dzenie to zasadniczo dotyczy obowiązków osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie 

i użytkowanie terenów oraz eksploatację urządzeń i obiektów, co w przeważającej mie-

rze dotyczy tras narciarski i urządzeń służących uprawianiu sportów zimowych. Zawiera 

również fragmentaryczne i poddawane krytyce13 przepisy dotyczące szlaków turystycz-

nych, a także zasad ostrzegania przed zagrożeniem lawinowym oraz zasad organizowania 

wycieczek i imprez turystycznych i sportowych w górach. Ogólnie rzecz biorąc rozporzą-

dzenie nie sprawia wrażenia regulacji spójnej, a wiele z jego postanowień, czego przykła-

dem mogą być zasady odpowiedzialności za szlaki turystyczne (Załącznik nr 2 pkt I. i II. 

rozp.) lub obowiązek prowadzenia wycieczek przez górskiego przewodnika turystyczne-

go na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody położonych powyżej 1000 

m n.p.m. oraz treningów w terenach górskich poza trasami narciarskimi i turystycznymi 

(Załącznik nr 3 § 3 ust. 1 i ust. 2 rozp.), wywołało wątpliwości interpretacyjne i rodzi 

trudności w praktyce stosowania.

W zakresie problematyki bezpieczeństwa w górach i odpowiedzialności ponoszonej 

z tego tytułu nie bez znaczenia pozostają również przepisy ustawy o usługach turystycz-

nych z dnia 29 sierpnia 1997 r.14, w szczególności w części poświęconej przewodnikom 

turystycznym (Rozdział 4. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek). Także te re-

gulacje, które uległy w ostatnim czasie pewnym zmianom, mają wpływ na kształto-

wanie zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających w górach, co 

w tym przypadku w szczególności dotyczy grup turystów prowadzonych przez górskich 

12 Dz. U. Nr 57, poz. 358.
13 A. Matuszczyk, Górskie szlaki turystyczne jako podstawa do przygotowania danych do ustawy o szlakach 

turystycznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, „Gościniec PTTK” 2004, nr 2 (15); A. Matuszczyk, 
Materiał na temat Górskich Szlaków Turystycznych – jako podstawa do przygotowania danych do ustawy 
o szlakach turystycznych oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, „Gościniec PTTK” 2003, nr 5 (13). 
Zobacz także J. Gospodarek, Prawo w turystyce, Warszawa 2006, s. 66.

14 T.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 – dalej u.u.t.
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przewodników turystycznych. Wprawdzie przepisy ustawy w wersji obowiązującej do 

16 września 2010 r. nie zawierały wyrażonego expressis verbis obowiązku przewodnika 

w zakresie zapewnienia turystom bezpieczeństwa, jednak istnienie takiego obowiązku 

nie mogło być kwestionowane. Wynika on z istoty zawodu przewodnika, jakim jest 

oprowadzanie turystów (art. 3 pkt 7a u.u.t. oraz art. 20 ust. 2 u.u.t.) w połączeniu 

z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w górach (art. 54 ust. 1 u.k.f.) oraz zasadami 

odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego)15. Oczywiście 

istnieje także możliwość wystąpienia z roszczeniami z tytułu popełnienia czynu niedo-

zwolonego (art. 415 i nast. k.c.), z uwagi na możliwy w polskim systemie prawa cywil-

nego zbieg roszczeń kontraktowych i deliktowych16. Pamiętać przy tym należy, iż każda 

szkoda na osobie, niezależnie od faktu istnienia pomiędzy stronami umowy, powoduje 

powstanie odpowiedzialności deliktowej17. Wybór podstawy dochodzonych roszczeń 

został w takich przypadkach pozostawiony uprawnionemu18. Jest to o tyle istotne, iż 

z uwagi na warunki, w jakich uprawiane są sport i turystyka w górach wypadki, do ja-

kich tam dochodzi skutkują zazwyczaj określonymi szkodami na osobie. Przyjąć zatem 

można, iż pomimo braku w ustawie stanowiącej podstawę dla działalności górskich 

przewodników turystycznych przepisów nakładających wprost obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa turystom w górach, taki obowiązek istniał także pod rządami przepisów 

obowiązujących do dnia 16 września 2010 r.

15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm. – dalej k.c.
16 A. Śmieja [w:] A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, Tom 6, 

Warszawa 2009, s. 657 i nast. oraz M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC Komentarz, Tom I, Warsza-
wa 2005, s. 1268, a także przywołana literatura.

17 G. Bieniek [w:] G. Bieniek (red.), KC Komentarz, Tom 1, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999, 
s. 391; W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC Komentarz, Tom II, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 50; 
W. Czachórski, Zobowiązania, Zarys wykładu, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995, s. 235 
oraz T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Państwowe Wydawnictwo Na-
ukowe, Warszawa 1982, s. 220 i nast.

18 M. Safjan [w:] dz. cyt., s. 1270-1271, G. Bieniek [w:] dz. cyt., s. 414 oraz A. Śmieja [w:] dz. cyt., s. 658–659. 
Dokonanie wyboru jednego z roszczeń nie powoduje wygaśnięcia drugiego, ale powoduje, że pozosta-
je ono bez biegu (zob. M. Safjan [w:] dz. cyt., s. 1271 oraz G. Bieniek [w:] dz. cyt., s. 414).
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3. Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa w górach

Opisany powyżej stan prawny w zakresie przepisów dotyczących zapewnienia bezpie-

czeństwa w górach i odpowiedzialności z tego tytułu uległ zmianie w okresie ostatnich 

kilku miesięcy. Równocześnie stan obecny można uznać za przejściowy z uwagi na toczą-

ce się nadal prace legislacyjne. Za najważniejszą zmianę uznać należy zastąpienie z dniem 

16 października 2010 r. ustawy o kulturze fizycznej ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie19. Nowa ustawa, podobnie jak jej poprzedniczka, również zawiera przepisy do-

tyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo w górach. Przepisy te są zasadniczo zbieżne 

z regulacjami, które znajdowały się w ustawie o kulturze fizycznej, wykazując jednak 

przy tym pewne odmienności. Odmienności te mogą mieć wpływ na zakres odpowie-

dzialności za zapewnienie bezpieczeństwa w górach przez wymienione w ustawie pod-

mioty. Kwestii bezpieczeństwa w górach poświęcony został art. 39 ustawy. Zgodnie z art. 

39 ust. 1 u.s. obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym ze szlaków 

górskich, tras narciarskich oraz uprawiających sporty górskie należy do osób prawnych 

i osób fizycznych prowadzących w górach działalność w tym zakresie, organów admini-

stracji rządowej i właściwych terytorialnie jednostek samorządu terytorialnego, a także 

dyrekcji parków narodowych. Nowy przepis nie wykazuje więc różnic w porównaniu 

z art. 54 ust. 1 u.k.f. co do podmiotów, na które nałożony został obowiązek dbałości 

o bezpieczeństwo w górach. Zwraca jedynie uwagę odmienna kolejność przy wyliczeniu 

tych podmiotów. Pojawia się pytanie, czy kolejność ta jest elementem przypadkowym, 

czy też świadczy o nieco innym rozłożeniu akcentów w zakresie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo w górach. W obecnie obowiązującym przepisie na pierwszych miejscach 

zostały wymienione osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w górach. W prze-

ważającej mierze będą to podmioty prywatnoprawne zajmujące się organizowaniem tu-

rystyki i sportu w górach oraz świadczące usługi turystyczne w tym zakresie. Dopiero na 

dalszych miejsca wymienione zostały podmioty publicznoprawne, co oczywiście w żad-

nym razie nie przesądza wprost o rozkładzie odpowiedzialności, ale stanowić może pew-

ną wskazówkę interpretacyjną. Przepis art. 39 ust. 1 u.s. określając przedmiotowy zakres 

19 Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 – dalej u.s.
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zastosowania wskazuje na osoby korzystające ze szlaków górskich, tras narciarskich oraz 

uprawiających sporty górskie. Dokonanie takiego rozróżnienia nie wydaje się zabiegiem 

użytecznym i może prowadzić do wątpliwości w praktyce stosowania. Sformułowanie 

o charakterze bardziej generalnym, jakim posługiwał się przepis art. 54 ust. 1 u.k.f. („za-

pewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”), obejmujące swym zakre-

sem wszystkie przypadki uprawiania turystyki i sportu w górach, niezależnie od miejsca 

pobytu danej osoby oraz trasy z jakiej korzysta, nie prowadziło do obecnie pojawiają-

cych się wątpliwości. Pojawia się m.in. pytanie o osoby uprawiające sport lub turystykę 

w górach, które czynią to poza szlakiem turystycznym, korzystając z usług uprawnione-

go przewodnika. Podobnie ma się status osób uprawiających ski-alpinizm poza trasami 

narciarskimi. Takie, poniekąd sztuczne i niewyczerpujące wszystkich przypadków – co 

zresztą nie wydaje się w praktyce możliwe – rozróżnienie aktywności podejmowanych 

w górach należy uznać za niezasadne i prowadzące do niepotrzebnych wątpliwości. Sfor-

mułowanie, którym operowała poprzednia ustawa o wiele bardziej zapewniało sprawne 

funkcjonowanie przepisu i nie budziło wymienionych wyżej wątpliwości.

Konkretyzację wymienionego powyżej generalnego obowiązku stanowią postanowienia 

art. 39 ust. 2 u.s., który nie posiadał swego odpowiednika w obowiązującej wcześniej usta-

wie o kulturze fizycznej. Zgodnie z jego postanowieniami realizacja obowiązku, o którym 

mowa w art. 39 ust. 1 u.s., polega w szczególności na:

oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawia-1. 

nia sportu, rzetelnie przeciwdziałającemu powstaniu wypadków;

określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;2. 

zapewnieniu podmiotom, o których mowa w art. 40 ust. 1, warunków do organi-3. 

zowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;

informowaniu o zagrożeniu lawinowym i innych tworzących się niebezpieczeństwach.4. 

W ten sposób ustawa precyzuje zakres i sposób realizacji obowiązków spoczywają-

cych na podmiotach zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa na wymienionych 

w ust. 1 obszarach. Na tym tle poruszenia wymagają szczególnie dwie kwestie. W wy-

mienionym pkt 1 ustawa posługuje się sformułowaniem „rzetelnie przeciwdziałające-

mu powstaniu wypadków.” Jest to w istocie wyrażenie ocenne, które może przysparzać 
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trudności w procesie ustalania zasady odpowiedzialności podmiotów wymienionych 

w ust. 1 za zapewnienie bezpieczeństwa w górach. Brzmienie przepisu wskazuje, iż jest 

on zasadniczo skierowany do podmiotów będących dysponentami terenów, na których 

uprawiane są sport i turystyka w górach. Chodzi tutaj w szczególności o podmioty od-

powiedzialne za obszar, na którym uprawiana jest turystyka i sport, czego przykładem 

mogą być dyrekcje parków narodowych, a także właściciele stoków narciarskich oraz 

innych urządzeń lub obszarów położonych w górach, a przeznaczonych do podejmo-

wania wymienionych wyżej aktywności. Odpowiedzialność tych podmiotów winna być, 

co do zasady oparta na przepisach kodeksu cywilnego, a w szczególności na przepisach 

wymienionego już reżimu odpowiedzialności ex delicto (art. 415 i nast. k.c.) oraz ex 

contractu (art. 471 i nast. k.c.). Odpowiedzialności z tytułu popełnienia czynu nie-

dozwolonego oparta może być o zasadę winy, ryzyka lub słuszności20. W omawianym 

przypadku wydaje się, iż zastosowanie znaleźć powinna zasada winy, która wprowadza 

odpowiedzialność za niezachowania należytej staranności w wykonaniu zobowiązania 

(art. 472 k.c.), przy czym co do zasady chodzi o staranność ogólnie wymaganą w sto-

sunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 k.c.)21. Należyta staranność będzie dotyczyła 

zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa w górach. W przypadku pewnej kategorii 

podmiotów miernik należytej staranności, w oparciu o który dokonywana jest ocena 

zachowania zobowiązanego, winien być ustalany na podstawie art. 355 § 2 k.c., a za-

tem przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Do tego 

rodzaju podmiotów z pewnością zaliczyć można właścicieli przygotowanych stoków 

narciarskich oraz profesjonalistów świadczących usługi turystyczne. Nie jest wyklu-

czone również oparcie odpowiedzialności podmiotów wymienionych w art. 39 ust. 1 

u.s. na zasadach odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-

nia umowy. Tutaj również podstawową zasadą odpowiedzialności będzie zasada winy, 

sprowadzającej się do niedochowania przez zobowiązanego należytej staranności22. Wy-

mienione powyżej reżimy odpowiedzialności, w tym zasady na jakich się opierają, zo-

stały wielokrotnie i w sposób niezwykle wyczerpujący omówione w literaturze, a także 

20 Z. Banaszczyk [w:] K. Pietrzykowski (red.), KC Komentarz, Tom I …, dz. cyt., s. 1085.
21 Tamże, s. 1086.
22 W. Popiołek [w:] dz. cyt., s. 36.
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były wielokrotnie analizowane przez judykaturę. Biorąc to pod uwagę nie wydaje się 

celowe wprowadzanie do treści przepisów prawnych zwrotów, które mogą być przyczy-

ną niejasności interpretacyjnych, do jakich z pewnością zaliczyć należy sformułowanie 

„rzetelne”23. Jest to bez wątpienia wyrażenie o charakterze ocennym, które może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do przyjętej w art. 39 ust. 1 pkt 1 u.s. zasady odpowie-

dzialności. Pojawia się pytanie o to, jaki wpływ winno ono mieć na ocenę zachowania 

podmiotu zobowiązanego, a w szczególności kwestię dochowania przez niego należytej 

staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 § 1 i § 2 k.c.). Nie 

sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, czy mieści się ono w zakresie pojęcia należytej sta-

ranności, czy też wykracza poza ten zakres lub w jakiś inny sposób modyfikuje podsta-

wową zasadę odpowiedzialności. Wydaje się, iż mając ogólne zasady odpowiedzialności, 

racjonalny ustawodawca winien unikać sformułowań, które mogą wprowadzać trudne 

do zdefiniowania modyfikacje tych zasad, a w konsekwencji prowadzić do wątpliwości 

interpretacyjnych i utrudniać praktykę stosowania obowiązujących przepisów.

Druga z wątpliwości, jaka rodzi się na tle omawianych przepisów dotyczy postano-

wień art. 39 ust. 2 pkt 4 u.s. Przepis ten traktuje o obowiązku informowania przez 

podmioty wymienione w art. 39 ust. 1 u.s. o zagrożeniu lawinowym oraz innych two-

rzących się niebezpieczeństwach. Procedura ostrzegania o zagrożeniu lawinowym została 

uregulowana już w wymienionym już rozporządzeniu w sprawie warunków bezpieczeń-

stwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty 

wodne (Zał. nr 2 pkt 3 rozp.). Rozporządzenie to w myśl postanowień art. 91 ust. 1 pkt 

1 u.s. obowiązuje nadal, aż do wydania aktów wykonawczych do tejże ustawy, jednak nie 

dłużej niż 2 lata od dnia jej wejścia w życie. Pewne wątpliwości może wzbudzać druga 

część przepisu art. 39 ust. 2 pkt 4 u.s., która nakazuje ostrzegać o innych tworzących 

się niebezpieczeństwach. Uwzględniając, iż góry są z zasady obszarem niebezpiecznym, 

a uprawianie na ich obszarze sportu i rekreacji niesie ze sobą określony stopień ryzyka24, 

23 Rzetelny – m.in. wypełniający należycie swoje obowiązki. Tak L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wi-
śniakowska (oprac.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007.

24 Na ryzyko towarzyszące uprawnianiu alpinizmu we wszystkich jego odmianach wskazuje się m.in. 
w Stanowisko Polskiego Związku Alpinizmu w sprawie projektu ustawy o ratownictwie i bezpieczeństwie 
w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Ldz. PZA – 110/09), http://www.pza.org.pl/down-
load/312782.pdf, dostęp: 27.03.2011 r.
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nie sposób nie dostrzec, iż tego rodzaju generalne sformułowanie powoduje trudności 

interpretacyjne zwłaszcza, co do wyznaczenia zakresu ustanowionego obowiązku. Ma to 

także bardzo istotny wymiar praktyczny w przypadku podmiotów odpowiedzialnych za 

określony obszar, do jakich zaliczyć można dyrekcje parków narodowych obejmujących 

obszary górskie. Pojawia się zatem pytanie o to, czy dla właściwej realizacji obowiązku 

wskazanego w omawianym przepisie wystarczy ogólna informacja o niebezpieczeństwach 

wiążących się z uprawianiem turystyki lub sportu w górach, czy też należy informować 

o każdym kolejnym pojawiającym się w górach niebezpieczeństwie. Ta druga interpre-

tacja wydaje się w praktyce niemożliwa do realizacji. Trzeba równocześnie zauważyć, iż 

jeszcze przed przyjęciem nowych przepisów zamieszczane były (i są nadal) informacje 

o warunkach panujących na górskich szlakach turystycznych25. Informowanie o wa-

runkach panujących w górach jest związane z generalnym obowiązkiem ustanowionym 

w art. 39 ust. 1 u.s., a wcześniej w art. 54 ust. 1 u.k.f. Wydaje się zatem, iż tworzenie 

kolejnych regulacji, które niosą ze sobą wspomniane wątpliwości interpretacyjne i mogą 

rodzić trudności w praktyce stosowania nie jest zasadne.

Omawiając regulacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym 

w górach trzeba zwrócić także uwagę na zmianę dokonaną ustawą o zmianie ustawy 

o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń z dnia 29 kwietnia 

2010 r.26, obowiązującą od dnia 17 września 2010 r. W szczególności istotne są tutaj 

zmiany dotyczące przewodnictwa turystycznego. Należy zwrócić uwagę na dwie kwe-

stie, które mają znaczenie w kontekście górskiego przewodnictwa turystycznego, a które 

mogą mieć również wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach, które ko-

rzystają z usług tej kategorii przewodników. Pierwsza z wprowadzonych zmian dotyczy 

obowiązku zapewnienia opieki prowadzonym turystom lub odwiedzającym (art. 3 pkt 

7a u.u.t. oraz art. 20 ust. 2 u.u.t.), a w przypadku turystyki górskiej, troski o bezpie-

czeństwo tych osób. W świetle postanowień przywołanych przepisów obowiązek opieki, 

który ponownie po przerwie pojawił się w omawianej ustawie27, ma być sprawowany 

w zakresie wynikającym z umowy. Zauważyć jednakże należy, iż obowiązek opieki nad 

25 Patrz m.in. www.tpn.pl oraz www.topr.pl. 
26 Dz. U. Nr 106, poz. 672.
27 J. Gospodarek, dz. cyt., s. 180.
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prowadzonymi turystami, a w szczególności jego zakres w żadnym razie we wskazanym 

w ustawie sensie nie wynika z zawartej przez przewodnika umowy o świadczenie usług 

turystycznych. Istotą działalności przewodnickiej jest m.in. oprowadzanie turystów lub 

odwiedzających (art. 3 pkt 7a u.u.t. oraz art. 20 ust. 2 u.u.t.). Bez wątpienia opierając 

się na wspomnianych na początku niniejszego opracowania ogólnych zasadach wykona-

nia zobowiązań oraz odpowiedzialności z tego tytułu przewodnik odpowiedzialny bę-

dzie w powyższym zakresie za szkody wyrządzone w trakcie świadczenia usług. Będzie 

on bez wątpienia odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone turystom na skutek 

nienależytego oprowadzania ich po danym obszarze, co może również przybrać postać 

niedochowania wymogów bezpieczeństwa wymaganych w terenie górskim. Należy rów-

nież wskazać na odpowiedzialność deliktową, która zaistnieć może niezależnie od faktu 

istnienia lub nieistnienia umowy o świadczenie usług przewodnickich, o czym również 

zostało wspomniane wcześniej. O ile zatem zawarta umowa może mieć wpływ na ewen-

tualną podstawę odpowiedzialności, o tyle w żadnym razie nie będzie decydowała o za-

kresie tej odpowiedzialności, jak również o samym obowiązku opieki nad prowadzonymi 

turystami. Podstawowe znaczenie będą miały wymienione powyżej przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa w górach w powiązaniu z przepisami kształtującymi odpowiedzialność 

kontraktową i deliktową. Przyjęcie regulacji w opisanej wyżej treści, wskazującej na moż-

liwość kształtowania, w tym limitowania odpowiedzialności z tytułu zapewnienia tury-

stom bezpieczeństwa, może prowadzić do wielu wątpliwości interpretacyjnych, w szcze-

gólności ze strony osób świadczących usługi turystyczne. Nie jest wykluczone, iż będą 

one próbowały ograniczać swą odpowiedzialność za bezpieczeństwo turystów odwołując 

się do omawianych przepisów ustawy o usługach turystycznych. Może to wprowadzać 

w błąd i prowadzić do niepotrzebnych nieporozumień co do faktycznego zakresu odpo-

wiedzialności z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonym turystom. Niezależnie 

od powyższego trzeba także pamiętać o ograniczeniach w zakresie kształtowania treści 

umowy wynikających z art. 3531 k.c., których z uwagi na zakres niniejszego opracowa-

nia nie sposób omówić. Ponadto, w przypadku obrotu konsumenckiego trzeba również 

uwzględnić przepisy dotyczące tzw. klauzul abuzywnych, które m.in. uniemożliwiają wy-

łączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkodę na osobie konsumenta (art. 3853 

pkt 1 k.c. w zw. z art. 3851 k.c.). Wszystkie wymienione powyżej elementy powodują, 

iż trudno jest znaleźć uzasadnienie dla odwoływania się przy określaniu zakresu opieki 
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sprawowanej przez przewodnika nad turystami do zawartej umowy, gdyż o zakresie tym 

zasadniczo decydują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Na marginesie wspo-

mnieć również należy, iż już samo pojęcie „opieki” użyte w opisanym wyżej kontek-

ście wydaje się nie do końca odpowiadać znaczeniu tego pojęcia. Jest ono bliższe raczej 

przepisom dotyczącym opieki nad małoletnimi oraz ubezwłasnowolnionymi całkowi-

cie28, niż okolicznościom świadczenia usług turystycznych, w tym usług przewodnickich. 

W tym przypadku o wiele trafniejszym i nie budzącym wątpliwości jest pojęcie obo-

wiązku zapewnienia bezpieczeństwa, które znajduje uniwersalne zastosowanie zarówno 

w turystyce górskiej, jak i wszystkich innych rodzajach turystyki. W tym kontekście 

trudno jest również znaleźć racjonalne uzasadnienie dla dokonanego w art. 20 ust. 2 

u.u.t. rozróżnienia obowiązku opieki i obowiązku troski o bezpieczeństwo turystów 

w górach. Dokonane rozróżnienie nie znajduje uzasadnienia, gdyż w świetle powyższych 

uwag wydaje się oczywistym, iż przewodnik turystyczny jest zobowiązany do zapewnie-

nia bezpieczeństwa prowadzonym turystom niezależnie od tego na jakim obszarze się po-

rusza. Powinien on jedynie zastosować odpowiednie środki, które mają służyć zapewnie-

niu tego bezpieczeństwa, co w terenie górskim może się sprowadzać także w niektórych 

przypadkach do konieczności posłużenia się specjalistycznym sprzętem alpinistycznym. 

Dokonane rozróżnienie może zatem prowadzić jedynie do kolejnych wątpliwości, co do 

zakresu obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i skutkować trudnościami w praktyce 

stosowania przyjętych nowelizacją przepisów.

Drugą z wymienionych wcześniej kwestii istotnych z punktu widzenia bezpie-

czeństwa w górach, która związana jest z przepisami ustawy o usługach turystycznych 

w brzmieniu przyjętym nowelizacją obowiązującą od 17 września 2010 r. jest regulacja 

art. 30 ust. 1 u.u.t. Zgodnie z pierwszym zdaniem tego przepisu, organizatorzy tu-

rystyki są zobowiązani zapewnić klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych 

opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy. Tę regulację 

należy uznać za jak najbardziej zasadną, nabierającą znaczenia zwłaszcza w przypadku 

imprez turystycznych organizowanych w górach lub zawierających elementy turystyki 

28 W szczególności uregulowane zostało w art. 13 § 2 k.c. w zakresie dotyczącym opieki nad ubezwłasno-
wolnionym całkowicie oraz obszernie w art. 145 i nast. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). 
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górskiej, gdzie udział górskiego przewodnika turystycznego – którego należałoby uznać 

za osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w przypadku tego rodzaju imprez – słu-

ży bezpieczeństwu turystów (klientów organizatora turystyki). Oczywiście można roz-

ważyć, czy taki obowiązek nie obciąża organizatora turystyki nawet w przypadku bra-

ku przepisu, który expressis verbis go wprowadza, jednak wymieniona regulacja usuwa 

ewentualne wątpliwości w tym zakresie. Jednak już brzmienie zdania drugiego art. 30 

ust. 1 u.u.t. uznać należy za niezrozumiałe, a nawet stojące w konflikcie z systemem 

uprawnień przewodnickich przyjętych przez obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 30 

ust. 1 zd. 2 u.u.t., jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to za odpowiednie kwalifikacje 

w zależności od rodzaju imprezy uznaje się uprawnienia przewodnika turystycznego 

lub pilota wycieczek. Tymczasem wspomniany system uprawnień zakłada, że czynności 

w zakresie przewodnictwa turystycznego, w tym przewodnictwa górskiego, mogą wyko-

nywać jedynie uprawnieni przewodnicy turystyczni. Wynika to wprost z art. 20 ust. 1 

u.u.t., który stanowi, iż przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek może być 

wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia określone ustawą o usługach turystycznych. 

Umowa zawarta z organizatorem turystyki nie może więc w sposób odmienny kształ-

tować tych uprawnień, w szczególności poprzez powierzenie wykonywania czynności 

przewodnika turystycznego osobie nie posiadającej stosownych uprawnień. Co więcej, 

naruszenie wymienionych wyżej przepisów usankcjonowane zostało przepisami ustawy 

kodeks wykroczeń29. Zgodnie z postanowieniami art. 601 § 4 pkt 1 k.w. kto, wykonuje 

bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek 

podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Ponadto, w myśl postanowień art. 

138d § 1 k.w., dodanego wymienioną wyżej ustawą nowelizującą ustawę o usługach tu-

rystycznych kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, 

wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega również karze ograniczenia 

wolności albo grzywny. Z kolei zgodnie z art. 138d § 2 k.w., tej samej karze podlega 

organizator turystyki, który wprowadza klientów w błąd co do uprawnień osób, którym 

powierza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Nie-

zależnie od wątpliwości związanych z wzajemnymi relacjami wymienionych przepisów 

29 T.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 – dalej k.w.
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kodeksu wykroczeń, na których szersze omówienie brak miejsca w niniejszym opra-

cowaniu30, nie można tak kształtować w umowie zlecania czynności przewodnickich 

przez organizatorów turystyki, aby powierzać te czynności osobom innym niż upraw-

nieni przewodnicy turystyczni. Zatem odwołanie do postanowień umowy znajdujące 

się w art. 30 ust. 1 u.u.t. uznać należy za sprzeczne z obowiązującymi przepisami do-

tyczącymi uprawnień przewodników turystycznych, dającymi możliwość powierzenia 

czynności przewodnickich przez organizatora turystyki jedynie osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia. 

4. Możliwe zmiany regulacji w zakresie bezpieczeństwa w górach

Obowiązujące obecnie przepisy obejmujące kwestie bezpieczeństwa w górach mogą 

mieć charakter jedynie przejściowy, gdyż już momencie wejścia w życie ustawy o sporcie 

od dłuższego czasu trwały prace nad projektem ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie 

w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Ostania, kolejna wersja projektu 

ustawy nosi datę 20 października 2010 r.31 Projekt w art. 44 pkt 1 lit. a zakłada uchyle-

nie art. 39 ust. 1 i ust. 2 u.s. W tym właśnie przejawia się tymczasowość obecnie obowią-

zującej, a omówionej powyżej regulacji. Warto również zwrócić uwagę, iż na podstawie 

art. 39 ust. 5 u.s. winno zostać wydane rozporządzenie określające szczegółowy sposób 

realizacji obowiązków wskazanych w ust. 1 tegoż artykułu. Zakres regulacji wydanego 

w tym trybie rozporządzenia pokrywałby się jednak z przedmiotem i zakresem regula-

cji procedowanego obecnie projektu ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach. 

Pojawia się zatem pytanie o zasadność prac nad rozporządzeniem, które miałoby zostać 

30 Na marginesie jedynie zauważyć można, iż pozostawienie art. 601 § 4 pkt 1 k.w. powoduje, że wpro-
wadzenie ostatnią nowelizacją ustawy o usługach turystycznych przepisu art. 138d § 1 k.w. jest pozba-
wione normatywnego sensu. Dzieje się tak, gdyż sformułowanie dotyczące „podejmowania czynności 
przewodnika turystycznego” (art. 138d § 1 k.w.) mieści się w dyspozycji art. 601 § 4 pkt 1 k.w., a zatem 
już samo podjęcie czynności przewodnickich bez wymaganych uprawnień wypełnia przesłanki wykro-
czenia z art. 601 § 4 pkt 1 k.w. niezależnie od tego, czy towarzyszy mu wprowadzanie w błąd, co do 
posiadanych uprawnień, czy też nie.

31 Zob.www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/19134/Projekt_Ustawy_z_dnia__2010_r_o_
bezpieczenstwie_i_ratownictwie_w_gorach_i_na_zor.html, dostęp : 27.03.2011 r. 
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i tak wkrótce uchylone w wyniku uchylenia art. 39 ust. 1 i ust. 2 u.s. oraz zmiany art. 39 

ust. 5 u.s., co również przewiduje art. 44 pkt 1 lit b projektu ustawy o bezpieczeństwie 

i ratownictwie w górach. Z drugiej jednak strony, ustawa o sporcie zawiera delegację 

do wydania wymienionego rozporządzenia, czego wymaga również prawidłowa realiza-

cja obowiązków określonych w art. 39 ust. 1 i ust. 2 u.s. Takie działanie ustawodawcy 

wydaje się być niekonsekwentne i wprowadzające swoisty chaos legislacyjny w omawia-

nym zakresie. Bez wątpienia jedną z podstawowych wartości i zasad realizowanych przez 

demokratyczne państwo prawne (art. 2 Konstytucji RP32), winna być pewność prawa, 

która jest konsekwencją m.in. racjonalnej polityki ustawodawczej. Tworzenie kolejnych, 

wzajemnie wykluczających się regulacji, a także brak aktów wykonawczych wymaganych 

przez obowiązujące przepisy z pewnością nie jest przejawem takiej polityki i nie służy 

wspomnianej pewności prawa. Nie pozbawione znaczenia są również koszty prac nad 

kolejnymi regulacjami, ich ogłaszania i wejścia w życie w sytuacji, w której w niedługim 

czasie regulacje te mają zostać uchylone przez kolejno uchwalane przepisy. Wydaje się, 

iż w omawianym zakresie konieczne byłoby dokonanie pewnej rewizji dotychczasowych 

prac i wprowadzenie zasad racjonalnej i konsekwentnej polityki legislacyjnej, co służyło-

by wspomnianej powyżej pewności prawa i budowaniu zaufania obywateli do organów 

prawo stanowiących.

Powracając na grunt projektowanej ustawy zauważyć trzeba, iż w przeważającej części 

poświęcona została organizacji ratownictwa górskiego, nadzorowi nad nim oraz tak istot-

nej kwestii finansowania specjalistycznych organizacji ratowniczych. Jest to temat, który co 

jakiś czas przewija się w dyskusji. Ostatnim ważnym tego przyczynkiem było wprowadze-

nie odpłatności za akcje ratownicze prowadzone w górach na obszarze Tatr Słowackich33. 

Polska, podobnie jak Francja34 utrzymała system nieodpłatnego ratownictwa górskiego, co 

skutkuje koniecznością zapewnienia systemu finansowania organizacji ratowniczych do-

32 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). 
33 Por. opinie na ten temat m.in. w List otwarty mediów górskich w sprawie projektu ustawy o ratownic-

twie i bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, http://wspinanie.pl/serwi-
s/200903/11media_stanowisko_ustawa_o_ratownictwie.php, dostęp: 27.03.2011 r.; M. Kryszkiewicz, 
Ł. Kuligowski, Za akcje ratownicze w górach zapłacą nieostrożni turyści, „Gazeta Prawna”, 27 lutego 
2009 r., s. 11; B. Kuraś, Rachunek za ratunek, „Gazeta Wyborcza”, 3 stycznia 2004 r., s. 4.

34 A. Sauvy, dz. cyt., s. 252-253.
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starczającego wystarczającą ilość środków pozwalających na profesjonalne i stabilne funk-

cjonowanie tych organizacji.

W zakresie interesującym z punktu widzenia niniejszego opracowania istotny jest 

rozdział trzeci projektu ustawy, zawierający przepisy, które miałyby zastąpić art. 39 ust. 

1 i ust. 2 u.s. Kwestii odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przeby-

wającym w górach (powrócono do sformułowania z ustawy o kulturze fizycznej) poświę-

cony został art. 5 projektu. Zgodnie z ust. 1 tegoż artykułu, zapewnienie bezpieczeństwa 

osób przebywających w górach należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

organów jednostek samorządu terytorialnego na terenie których wykonywane jest ra-

townictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych położonych na ob-

szarze gór, a także do osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej prowadzących w górach działalność w zakresie sportu 

lub turystyki lub będących organizatorami imprez sportowych w górach. Regulacja ta, 

poza ponowną zmianą akcentów w odniesieniu do kolejności podmiotów odpowiedzial-

nych za zapewnienie bezpieczeństwa, co do zasady nie różni się zarówno w porównaniu 

z odpowiednimi przepisami ustawy o sporcie, jak i wcześniej obowiązującym art. 54 

ust. 1 u.k.f. Do listy podmiotów odpowiedzialnych dodany został jedynie minister wła-

ściwy do spraw administracji, co biorąc pod uwagę strukturę administracji państwowej 

nie wnosi nic nowego do istniejącego stanu prawnego. Ponadto, obok parków narodo-

wych wymienione zostały także parki krajobrazowe położone na obszarze gór. Podobnie 

jak w przypadku art. 39 ust. 2 u.s., także art. 5 ust. 2 projektu ustawy zawiera egzempli-

fikację obowiązków podmiotów wymienionych w ust. 1 tegoż artykułu. Treść tej regula-

cji poza zmianami redakcyjnymi jest zasadniczo zbieżna z art. 39 ust. 2 u.s. Usunięty zo-

stał jednak punkt mówiący o obowiązku określenia i upowszechnienia zasad korzystania 

z danego terenu, obiektu czy urządzenia. Trudno jest jednak powiedzieć, jakie względy 

stanęły za taką zmianą. Określenie i wprowadzenie przez podmiot odpowiedzialny za 

określony obszar, czego przykładem mogą być dyrekcje parków narodowych lub właści-

ciele wyciągów narciarskich zasad bezpiecznego korzystania z tych obszarów wydawał się 

zasadny i służący podniesieniu na nich poziomu bezpieczeństwa. Projektodawcy jednak 

zdecydowali o usunięciu tej regulacji z projektu ustawy. Brak także w projekcie omówio-

nego wyżej, a znajdującego się obecnie art. 39 ust. 2 pkt 4 odwołania do innych tworzą-

cych się niebezpieczeństw, co należy akurat uznać za zmianę idącą w dobrym kierunku. 
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Podsumowując jednym zdaniem projektowaną regulację stwierdzić należy, iż akurat 

w obszarze odpowiedzialności za bezpieczeństwo w górach nie wnosi ona nic nowego do 

obowiązującego obecnie stanu prawnego.

5. Wnioski końcowe

Jak zostało wspomniane na początku niniejszego artykułu, krótki przegląd regulacji 

dotyczących odpowiedzialności za bezpieczeństwo w górach oraz przedstawienie i sko-

mentowanie ostatnich zmian w tym zakresie, miały stanowić pretekst do pewnej ogólnej 

refleksji w odniesieniu do przedmiotu, zakresu i celu tych regulacji. Wspomniany przed-

miot regulacji jest bardzo szeroki, poczynając od definicji terenów górskich, przewod-

nictwa górskiego oraz wysokogórskiego, poprzez zasady ostrzegania przed zagrożeniem 

lawinowym i ratownictwo górskie, na obowiązkach podmiotów publicznoprawnych 

i prywatnoprawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym 

w górach kończąc. W swej zasadniczej części przepisy te sytuują się obecnie w zakresie 

szeroko pojętego prawa sportowego, które obejmuje swym zakresem nie tylko sport, ale 

także kulturę fizyczną i rekreację. Część z nich sytuuje się również w ramach prawa tu-

rystycznego (np. górscy przewodnicy turystyczni). Nawet z tak pobieżnego dokonanego 

powyżej przeglądu omawianych regulacji, wymuszonego ramami niniejszego opracowa-

nia wynika, iż grupę tę cechuje wielość i różnorodność, nieraz bardzo szczegółowych 

i nasyconych kazuistyką przepisów. Równocześnie wykazują one zróżnicowany stopień 

intensywności „ingerencji” w materię będącą przedmiotem regulacji, a niektórych miej-

scach fragmentaryczność (np. szlaki turystyczne). Niestety, nie są one wolne od wad 

zarówno na poziomie redakcyjnym, jak i merytorycznym, a niektóre z nich są niejasne 

lub nieprecyzyjne. Nie brak też przepisów, które się powielają, a nawet są wzajemnie 

sprzeczne lub wykluczające się nawzajem. Podejmując próbę generalnej charakterystyki 

tej grupy przepisów trzeba zwrócić uwagę również na zmiany, jakim przepisy te podlega-

ją na przestrzeni ostatnich lat oraz kolejne, planowane regulacje. Częste zmiany nie służą 

zachowaniu postulatu pewności i przejrzystości regulacji, jak również nie pozwalają na 

ukształtowanie się jednolitej praktyki stosowania, która służyłaby eliminowaniu skutków 

wymienionych wcześniej niedoskonałości. Jak zostało wskazane powyżej, zarówno nowe 
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przepisy ustawy o sporcie, jak i planowane w projekcie ustawy o bezpieczeństwie w gó-

rach również od tych niedoskonałości wolne nie są.

W kontekście powyższego warto pokusić się o kilka uwag dotyczących generalnej 

oceny obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w górach, a także zwrócić 

uwagę na kilka postulatów de lege ferenda. W pierwszej kolejności należy zadać pyta-

nie o skuteczność obowiązujących regulacji w kontekście celu, jakiemu mają one słu-

żyć. Wydaje się, co znajduje potwierdzenie także w problemach pojawiających się na 

tle ich praktycznego stosowania, przepisy te nie stanowią efektywnego narzędzia słu-

żącego kształtowaniu zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo w górach. To z kolei 

nie służy realizacji ich podstawowego celu, jaki powinno być zapobieganie wypadkom 

w górach, a tym samym zmniejszanie ich liczby. Jak wynika z prowadzonych statystyk 

i relacji z przeprowadzanych w górach akcji ratowniczych35, cel ten nie jest realizowany. 

Wraz z nasilającym się ruchem turystycznym i wzrostem liczby turystów przebywających 

w górach, rośnie także liczba wypadków. Pomimo formalnego istnienia całego szeregu 

obowiązków nałożonych na podmioty odpowiedzialne za określony obszar (właściciele 

stoków narciarskich, dyrekcje parków narodowych, itd.) w zakresie kształtowania zasad 

bezpiecznego korzystania z tych obszarów, w tym konieczności wydawania zarządzeń36 

czy regulaminów, istnienie ich nie ma to zasadniczego wpływu na liczbę zdarzeń, do ja-

kich dochodzi w górach. W tym zakresie prawo, w tym przyjęty model regulacji wydaje 

się być narzędziem nieefektywnym. W szczególności wydaje się, iż kazuistyczne wylicza-

nie obowiązków występujących w tym obszarze podmiotów prawa prywatnego (usłu-

godawców, przedsiębiorców, itp.), które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa osób 

korzystających z usług tych podmiotów, nie jest skutecznym środkiem do zapewnienia 

bezpieczeństwa. Równocześnie prawodawca wydaje się nie dostrzegać, iż obowiązujące 

w tym zakresie zasady ogólne prawa cywilnego, w szczególności kształtujące odpowie-

dzialność kontraktową i deliktową, powinny być wystarczającą podstawą do kształto-

wania zasad odpowiedzialności poszczególnych podmiotów także w obszarze turystyki 

35 Zob. m.in. www.topr.pl. 
36 Zob. m.in. Zarządzenie Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nr 6/2009 z dnia 22 maja 2009 roku 

w sprawie ruchu pieszego, rowerowego oraz uprawiania narciarstwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego (http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/8B418D93-138A-4C04-B1DA-BC72FE0BA5B8/615658/
zarzadzenie_6_2009.pdf, dostęp: 27.03.2011). 
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i sportu uprawianych w górach. Z drugiej strony istnieje bez wątpienia potrzeba okre-

ślenia uprawnień i obowiązków takich podmiotów, jak organy administracji państwowej 

lub organy jednostek samorządu terytorialnego, specjalistyczne służby ratownicze czy też 

dyrekcje parków narodowych. Realizacja tych uprawnień i obowiązków powinna służyć 

podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w górach i zapobieganiu wypadków na tych ob-

szarach. Ważne są również względy ochrony przyrody, które w niektórych przypadkach 

przenikają się wzajemnie z kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Jest to szczególnie 

widoczne na obszarze parku narodowego, który powołany został w celu ochrony przyro-

dy, jako jedna z form tej ochrony37, z drugiej jednak jego dyrekcja ponosi odpowiedzial-

ność za bezpieczeństwo turystów przebywających na jego obszarze. O ile w tej kategorii 

podmiotów o charakterze publicznoprawnym szczególna regulacja dotycząca obowiąz-

ków służących zachowaniu warunków bezpieczeństwa w górach jest zasadna, o tyle wąt-

pliwości budzi równie szczegółowa i kazuistyczna regulacja obejmująca podmioty pry-

watnoprawne. Do tych ostatnich w szczególności zaliczyć należy podmioty świadczące 

usługi turystyczne oraz prowadzące różnego rodzaju działalność na obszarach górskich, 

w tym działalność z zakresu turystyki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Oczywiście, 

co zostało wskazane wcześniej, celem omawianych regulacji ma być podniesienie po-

ziomu bezpieczeństwa w górach, w tym zapewnienie go osobom korzystającym z usług 

wspomnianych wyżej podmiotów. Jednak w odniesieniu do tego trzeba zwrócić uwagę 

na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, co zostało wskazane już na początku niniejsze-

go artykułu, góry są z zasady obszarem niebezpiecznym, niosącym ze sobą zagrożenia na 

ogół nie występujące w życiu codziennym. Uprawianie jakiejkolwiek formy aktywności 

na tych obszarach wymaga więc zarówno odpowiedniego przygotowania i wyposażenia, 

jak i posiadania dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń i sposobów reagowania na nie. 

Jeżeli osoba uprawiająca te aktywności, w pierwszej kolejności nie spełni wskazanych 

powyżej wymagań, to żadne, najbardziej nawet przesiąknięte kazuistyką i głęboko inge-

rujące w zasady prowadzenia działalności w górach regulacje nie zapewnią bezpieczeń-

stwa tym osobom. Dlatego też, zasadnicza rola przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

37 Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r., 
Nr 151, poz. 1220) park narodowy jest jedną z form ochrony przyrody. W art. 8 ust. 2 tejże ustawy 
wskazane zostały poszczególne cele wprowadzenia takiej właśnie formy ochrony. 



Zmiany w Regulacjach Dotyczących Odpowiedzialności za Bezpieczeństwo w Górach

343

w górach powinna polegać na zapewnieniu odpowiedniego poziomu wiedzy i informacji. 

Osoba decydująca się na działalność w górach, także korzystająca z usług podmiotów 

wykonujących działalność na tych obszarach, powinna mieć w pierwszej kolejności za-

pewniony łatwy dostęp do wszystkich koniecznych informacji o zasadach bezpieczeń-

stwa, koniecznym przygotowaniu i wyposażeniu oraz występujących zagrożeniach. To 

wydaje się być podstawową funkcją, jaką powinny realizować omawiane przepisy. Moż-

na w tym zakresie pozwolić sobie na ostrożne zastosowanie analogii z ukształtowanym 

w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wzorcem konsu-

menta. Trybunał ten wielokrotnie podkreślał, wskazywaną również w literaturze przed-

miotu potrzebę ochrony konsumenta, jako słabszej strony stosunku zobowiązaniowe-

go. Równocześnie jednak TSUE wskazywał, iż ochronie podlega konsument świadomy 

i dobrze wyedukowany38. Ochrona nie obejmuje takiej nieostrożności, nieroztropności 

i niedbałości w zachowaniu konsumenta, która przekracza wskazany powyżej wzorzec. 

Te wskazówki Trybunału można w pewnym zakresie zastosować odpowiednio do działal-

ności w górach i odpowiedzialności z tego tytułu. Każda osoba podejmująca określony 

rodzaj działalności w górach, powinna posiadać odpowiedni poziom świadomości o wa-

runkach podejmowania tego rodzaju działalności. Jej brak nie może stanowić podsta-

wy do obciążania odpowiedzialnością innych podmiotów, w tym usługodawców, ponad 

zakres odpowiedzialności wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności 

w zakresie reżimu odpowiedzialności ex contractu i ex delicto. Podniesienie poziomu tej 

świadomości poprzez odpowiedni dostęp do informacji o zasadach bezpieczeństwa w gó-

rach i ostrzeganie o niebezpieczeństwach tam występujących, powinno być głównym 

celem omówionych w niniejszym artykule przepisów. W zakresie odpowiedzialności za 

zdarzenia mające miejsce na tych obszarach, w szczególności w przypadku korzystania 

z usług z zakresu turystyki, sportu i rekreacji, zdecydowanie wystarczyć powinny zasa-

dy ogólne wyznaczone przepisami kodeksu cywilnego. Ciągłe mnożenie szczegółowych 

i często niespójnych lub wzajemnie wykluczających się regulacji, z pewnością nie służy 

realizacji wspomnianego powyżej celu, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

38 E. Łętowska, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów, Komentarz, Warszawa 2000, s. 86; 
B. Gnela [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych, Wybrane zagadnienia, Warszawa 
2007, s. 22.
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w górach. Nie służy także za podstawę do wskazania podmiotu odpowiedzialnego za 

określone zdarzenie. Można powiedzieć, iż jest to przejaw pewnej „nadopiekuńczości” ze 

strony państwa, która znajduje wyraz w legislacji. Niestety kolejno pojawiające się regu-

lacje, jak również kolejne planowane, wydają się kontynuować dotychczasową metodę. 

Istnieje zatem potrzeba ponownej rewizji dotychczasowych rozwiązań i wprowadzenie 

regulacji opierających się na zapewnieniu właściwego poziomu informacji u podmio-

tów podejmujących działalność w górach. To należałoby uznać za najważniejszy postulat 

de lege ferenda w omawianym zakresie.
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Natalia Wrońska

Ecolabelling – czyli, czy europejskie ekologiczne 
oznakowanie produktów umożliwi pogodzenie 

sprzecznych interesów

1. Wstęp

Ochrona środowiska i ekologia są tematami, które w ostatnich latach szczególnie często 

zajmują naszą uwagę, a także bywają punktem zapalnym wielu debat publicznych. Pogo-

dzenie wartości jakimi jest możliwość rozwoju, w tym także gospodarczego, społeczeństw 

oraz ochrona środowiska wydaje się w wielu wypadkach bardzo trudne, jeśli nie niemożli-

we. Tak też dzieje się na gruncie usług turystycznych, które to co do zasady świadczone są 

w miejscach o wyjątkowych walorach krajobrazowych, atrakcyjnych właśnie ze względu na 

otaczającą przyrodę. 

W związku z tym, celem niniejszego artykułu będzie próba odpowiedzi na pytanie czy 

ecolabelling, czyli system przyznawania odznaczeń ekologicznych produktom, w tym przy-

padku związanym z usługami turystycznymi, jest środkiem umożliwiającym (właściwym 

i wystarczającym) pogodzenie rozwoju dziedziny gospodarki jaką jest turystyka, wymogów 

stawianych przedsiębiorcom w zakresie ochrony środowiska przez ustawodawstwo krajowe 

i unijne oraz oczekiwań grup społecznych, w których kręgu najwyższego zainteresowania 

leży ochrona środowiska naturalnego. 
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Rozważania na ten temat obejmą analizę kolejno podstawowych założeń TUE1 i TfUE2 

dotyczących ochrony środowiska, regulacji programów oznakowania ekologicznego na 

gruncie rozporządzeń unijnych, przy uwzględnieniu ich podstawowych założeń i elemen-

tów postępowania o przyznanie oznakowania. Następnie skupią się one wokół decyzji 

Komisji Europejskiej i ustanawianych przez nie kryteriów przyznawania unijnego ozna-

kowania ekologicznego. Wywód podsumowany zostanie oceną skuteczności opisywanego 

programu w świetle przyjmowanych przez niego celów.

2. Podstawowe założenia dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

w regulacji TUE i TfUE

Ochrona środowiska jest jednym z kluczowych pól zainteresowań Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 3 TUE, wśród podstawowych celów UE wymienia się działanie na rzecz 

trwałego rozwoju Europy, za którego podstawę uważa się również wysoki poziom ochrony 

i poprawy jakości środowiska naturalnego. Idee tą wyrażają założenia polityki UE w dzie-

dzinie środowiska naturalnego, które określone zostały w rozdziale XX Traktatu o funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej. Z jego art. 191 ust. 1 wynika, że polityka ta ma przy-

czyniać się do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony 

zdrowia ludzkiego, rozsądnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz 

promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 

regionalnych lub światowych problemów środowiska, w szczególności zwalczania zmian 

klimatu. Co więcej, cele te realizowane mają być w takim stopniu, by możliwy był wysoki 

poziom ochrony środowiska. Środki ich realizacji mają formułować akty prawne, uchwa-

lane w odpowiednich procedurach, o których mowa z art. 192 TfUE. Tak więc, zgodnie 

z ust. 1 wspomnianego artykułu, decyzje o określonych działaniach służących realizacji 

polityki Unii w dziedzinie środowiska naturalnego podejmowane są przez Parlament Eu-

1 Traktat o Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz. U. UE C 83/13 z 30.3.2010).
2 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz. U. UE C 115/47 z 9.5.2008).
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ropejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji 

z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów3. 

Według opisanej w art. 192 ust. 1 TfUE procedury, uchwalone zostało rozporządzenie 

1980/2000 w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznako-

wania ekologicznego4, a następnie rozporządzenie 66/2010 w sprawie oznakowania eko-

logicznego UE5. W celu realizacji pierwszego z nich, wydane zostały następnie, między 

innymi, decyzje regulujące nadawanie oznaczeń ekologicznych usługom zakwaterowania 

turystycznego oraz usługom kempingowym. Stanowić one będą główny przedmiot analizy, 

w trakcie dalszych rozważań. 

3. Pogram oznakowania ekologicznego produktów na gruncie 

rozporządzeń unijnych

3.1. Założenia programu i środki służące zapewnieniu jego skuteczności

Przywołane już wcześniej rozporządzenia nr 1980/2000, jak i nr 66/2010 wydane 

zostały w celu udoskonalenia funkcjonowania programu, wprowadzanego przez roz-

porządzenie bezpośrednio je poprzedzające, tak by zwiększyć jego efektywność i sku-

teczność wdrażanych przez niego środków. Wskazane unijne akty prawne wprowadza-

ją dobrowolny systemu oznakowania produktów, który jest także elementem szerszej 

wspólnotowej polityki zrównoważonej konsumpcji i produkcji6. Jego podstawowym 

3 Art. 192 TfUE w dalszej części, wymienia również kolejne tryby stanowienia określonych przepisów, 
środków i programów właściwych dla realizacji celów polityki Unii dot. środowiska naturalnego. Nie 
są one jednak w tym miejscu omawiane, ze względu na fakt, że rozporządzenie, a następnie decyzje 
wdrażające idee ecolabellingu, uchwalone zostały zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 1. 

4 Rozporządzenie WE nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zre-
widowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (Dz. U. UE L z dnia 
21 września 2000 r.). Jego uchwalenie było wynikiem rewizji skutków obowiązywania rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 880/92 z dnia 23 marca 1992 w sprawie programu przyznawania wspólnotowego ozna-
kowania ekologicznego. 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
oznakowania ekologicznego UE (Dz. U. UE L z dnia 30 stycznia 2010 r.).

6 Zasadniczym celem tej polityki jest ograniczenie negatywnego oddziaływania wzorców produkcji i kon-
sumpcji na środowisko, zdrowie, klimat i zasoby naturalne.
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celem jest promocja produktów, które charakteryzują się wysokim poziomem efek-

tywności ekologicznej7. Informacje pozyskiwane dzięki temu oznakowaniu przez kon-

sumentów, powinny być rzetelne i naukowo potwierdzone, tak by każdy z nich mógł 

dokonać świadomego wyboru. 

Dla zapewnienia skuteczności w ten sposób pomyślanego systemu, rozporządzenia prze-

widują system mających ją zagwarantować środków. Po pierwsze, zakładają one konieczność 

uzyskania powszechnego poparcia dla programu przyznawania ekologicznego oznaczenia. 

Zapewnione ma ono zostać, poprzez aktywne zaangażowanie organizacji konsumenckich 

i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, w proces opraco-

wywania oraz ustalania kryteriów przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicz-

nego. Po drugie, w celu zwiększenia efektywności i niezależności programu, utworzony 

został specjalny Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB). Ma 

on wypełniać zadania związane z ustalaniem i dokonywaniem przeglądów kryteriów przy-

znawania oznakowania ekologicznego, jak również wykonywać zadania związane z oce-

ną i weryfikacją wymogów programu. Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że 

w skład Komitetu wchodzić mają przedstawiciele jednostek właściwych wszystkich państw 

członkowskich, o których mowa w art. 48 oraz z innych zainteresowanych stron. Następnie, 

rozporządzenia te przewidują system ich rewizji, po określonym w nich czasie obowiązy-

wania, tak by możliwe było nieustanne doskonalenie wprowadzanego programu. Zgodnie 

z tymi założeniami, rozporządzenie nr 1980/2000 uchwalone zostało na skutek rewizji 

postanowień i skutków obowiązywania rozporządzenia (EWG) nr 880/929. Natomiast 

w swoim art. 20 przewidywało ono, że przed dniem 24 września 2005 r. Komisja podda 

7 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 4 rozporządzenia nr 66/2010, efektywność ekologiczna oznacza 
wyniki zarządzania przez producenta tymi właściwościami produktu, które mają wpływ na środowisko.

8 Zgodnie z tym artykułem, każde z państw członkowskich ma obowiązek powołania i umożliwienia dzia-
łania, w ramach ministerstw lub poza nimi, jednej lub kilku jednostek właściwych, będących odpowie-
dzialnymi za wykonywanie zadań przewidzianych w rozporządzeniu. Ich skład ma gwarantować ich 
niezależność i neutralność, a regulaminy wewnętrzne, zapewniać przejrzystość prowadzonej działal-
ności i udział wszystkich zainteresowanych stron. W artykule 4 rozporządzenia nr 66/2010, podkreślo-
no również konieczność zapewnienia przez jednostki właściwe, takiego prowadzenia procesu weryfi-
kacji wniosków o przyznanie oznakowania, by był on spójny, neutralny i wiarygodny oraz dokonywany 
przez podmiot niezależny od podmiotu gospodarczego podlegającego weryfikacji.

9 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 880/92 z dnia 23 marca 1992 w sprawie programu przyznawania wspól-
notowego oznakowania ekologicznego (Dz. U. L 99 z 11.04.1992).
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program przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego rewizji w świetle do-

świadczeń z okresu jego funkcjonowania. Do owej rewizji w istocie doszło i na jej skutek 

uchwalone zostało następne w kolejności rozporządzenie nr 66/201010. Ten akt prawny, 

również przewiduje w art. 14, że do dnia 19 lutego 2015 r. Komisja przedstawi Parlamen-

towi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrażania systemu oznakowania oraz określi 

w nim jakie elementy programu mogłyby być poddane przeglądowi w celu dalszego udo-

skonalenia. W aktualnie obowiązującej regulacji, większy niż uprzednio nacisk położono 

na kolejne środki zapewnienia skuteczności programu oznakowania ekologicznego. Pod-

kreślono wagę jego promocji wśród konsumentów, poprzez kampanie edukacyjne i pro-

mocyjne na szczeblu lokalnym, krajowym i wspólnotowym, a także zwrócono uwagę na 

konieczność wzmocnienia harmonizacji i spójności programu oznakowania ekologicznego 

UE oraz systemów krajowych11. Rozporządzenie to kładzie także nacisk na konieczność 

przyjęcia przez Państwa Członkowskie przepisów przewidujących skuteczne, wystarczające 

i odstraszające sankcje w przypadku naruszenia jego przepisów, a także przyjęcia wszelkich 

innych środków koniecznych do zapewnienia ich wdrożenia. Kolejnymi instrumentami 

zwiększającymi skuteczność sytemu, ma być zakładane dążenie do uproszczenia programu, 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz obniżenia kosztów. Podkreśla się tu również, 

wymóg przeprowadzania weryfikacji po rejestracji danego produktu, mającej za zadanie 

odpowiedzieć na pytanie, czy dalej spełnia on kryteria wymagane dla pozyskania europej-

skiego oznakowania ekologicznego.

10 W skutek tego straciło moc rozporządzenie 1980/2000 – co zostało wyrażone wprost w art.18 rozpo-
rządzenia nr 66/2010. 

11 Takim systemem krajowym w Polsce jest przede wszystkim system przyznawania znaku ekologiczny 
EKO. Jest to znak, którego możliwość przyznania zastrzeżono na rzecz Polskiego Centrum Badań i Cer-
tyfikacji S.A.. Pozyskać go mogą, w drodze dobrowolnej certyfikacji, usługi i wyroby krajowe i zagranicz-
ne, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska i spełniają zarazem inne ustalone kryte-
ria. Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej PCBC S.A. (http://www.pcbc.
gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=653, data dostępu 14.10.2011), 
w chwili obecnej, na podstawie decyzji Komitetu ds. Eko-znaku i Ecolabel, podjętej na posiedzeniu 
w dniu 20 czerwca 2005 r. przyjęto, że kryteria przyznawania znaku EKO, będą tożsame z tymi, których 
spełnienie warunkuje uzyskanie europejskiego oznakowania ekologicznego. Dzięki temu przedsiębior-
ca spełniający warunki określone szczegółowo w decyzjach unijnych, będzie zarazem spełniał kryteria 
otrzymania znaku ekologicznego EKO. 
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3.2. Podstawowe zagadnienia proceduralne przyznawania oznakowania 

 ekologicznego

Przedsiębiorca spełniający wymagane warunki, może zgodnie z art. 9 rozporządzenia 

nr 66/2010 (art. 7 rozporządzenia nr 1980/2000) złożyć wniosek o przyznanie europej-

skiego oznakowania ekologicznego, do instytucji właściwej w zakresie jego przyznawania. 

Powinien podać w nim: pełne dane kontaktowe, a także daną grupę produktów, pełen opis 

produktu, wszelkie inne informacje wymagane przez jednostkę właściwą, a także dołączyć 

wszystkie konieczne dokumenty. Jednostka właściwa po dokonaniu pozytywnej weryfika-

cji spełnienia wymaganych kryteriów, zawiera z danym podmiotem gospodarczym umowę 

obejmującą warunki używania oznakowania ekologicznego UE. Po jej podpisaniu, przed-

siębiorca może umieścić oznakowanie ekologiczne UE na swoim produkcie (wraz z jego 

numerem rejestracyjnym), a także na związanych z nim materiałach reklamowych, jednak 

prawo jego używania, nie obejmuje używania oznakowania jako składnika znaku towaro-

wego. Rozporządzenie przewiduje również, obowiązek jednostek właściwych, powiadamia-

nia Komisji o zawarciu każdej umowy, ze względu na fakt, że tworzy ona rejestr produktów, 

którym przyznano oznakowanie i regularnie dokonuje jego aktualizacji. Rejestr ten jest pu-

blicznie dostępny na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie przewiduje również system kontroli używania 

oznakowania ekologicznego. Jednostki właściwe podejmują ją regularnie z własnej inicjaty-

wy, jak i na skutek składanych skarg. Co oczywiste, zabronione zostało używanie wszelkich 

nieprawdziwych lub wprowadzające w błąd reklam oraz używanie oznakowań lub logo, 

które prowadzą do mylenia ich z oznakowaniem ekologicznym UE.

Należy także podkreślić, że każdy wniosek o przyznanie oznaczenia ekologicznego pod-

lega odpowiedniej odpłacie, a za używanie przyznanego już oznaczenia pobierana jest opła-

ta roczna. Obecnie obowiązujące rozporządzenie nr 66/2010 formułuje wymóg, by opłata 

za przyznanie oznakowania nie przekraczała rzeczywistych kosztów administracyjnych roz-

patrzenia wniosku, przy czym zakreśla dodatkowo granice, stanowiąc, że jej wysokość nie 

powinna być mniejsza niż 200 euro i większa niż 1200 euro. Pewne modyfikacje w tym 

zakresie dotyczą małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych z kra-

jów rozwijających się (gdzie maksymalna wysokość opłaty nie może przekraczać 600 euro), 

a także mikroprzedsiębiorców (maksymalna opłata 350 euro). Opłata w pewnych wy-
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padkach może podlegać dalszemu obniżeniu. Wysokość opłat rocznych została określona 

na podobnym poziomie (co do zasady maksymalnie mogą wynosić 350 euro dla mikro-

przedsiębiorców, 750 euro dla małych i średnich przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców 

z krajów rozwijających się, zaś dla pozostałych 1500 euro). 

4. Decyzje Komisji ustalające kryteria przyznania ekologicznego oznakowania 

 produktom związanym z turystyką

W miejscu, tym stwierdzić należy, iż dzięki temu, że omawiane rozporządzenia przez 

produkty które podlegają oznakowaniu, rozumieją nie tylko towary ale i usługi, program 

oznakowania ekologicznego mógł znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do usług 

zakwaterowania turystycznego i usług kempingowych.

Tak więc, w celu wdrożenia systemu oznakowania ekologicznego dla produktów związa-

nych z turystyką, wydano jeszcze w czasie obowiązywania rozporządzenia numer 1980/2000, 

dwie decyzje Komisji. Przyjęte przez nie kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymogi 

w zakresie ich oceny i weryfikacji obowiązywać mają przez cztery lata od daty ich przyjęcia 

tj. od 9 lipca 2009 roku. Pierwsza z nich (2009/578/WE)12 ustala ekologiczne kryteria przy-

znawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycz-

nego. Przy czym przez usługi te, zgodnie z art. 1 ust. 1, rozumie ona zapewnianie za opłatą 

miejsca noclegowego w odpowiednio wyposażonych pokojach, posiadających przynajmniej 

łóżko, jako głównej usługi dla turystów, podróżników i gości. Druga z wymienionych de-

cyzji (2009/564/WE)13 obejmuje usługi kempingowe, definiując je jako udostępnianie na 

określonym terenie wyposażonych stanowisk dla ruchomych obiektów zakwaterowania tu-

rystycznego, co obejmuje również inne obiekty służące do zakwaterowania, nadające się do 

zapewnienia schronienia gościom oraz miejsca ogólnodostępne dla usług zbiorowych, jeżeli 

12 Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego usługom zakwaterowania turystycznego (2009/578/WE) – Dz. U. UE L 
z dnia 30 lipca 2009 r.

13 Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego ozna-
kowania ekologicznego usługom kempingowym (2009/564/WE) – Dz. U.UE L z dnia 28 lipca 2009 r.
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znajdują się one na określonym terenie14. Przy czym zarówno usługi mające na celu zapew-

nianie miejsca noclegowego jak i usługi kempingowe, obejmować mogą również usługi ga-

stronomiczne, działalność sportowo-rekreacyjną lub tereny zielone. Te dodatkowe usługi 

rozumiane są na gruncie omawianych decyzji w sposób specyficzny. Tak więc, usługi ga-

stronomiczne obejmują śniadanie, działalność/infrastruktura sportowo-rekreacyjna obejmuje 

sauny, baseny i wszystkie inne podobne urządzenia znajdujące się w obrębie terenu obiektu, 

natomiast tereny zielone to tereny takie jak parki i ogrody, które są dostępne dla gości (przy 

czym w przypadku usług kempingowych pojawia się tu jeszcze dodatkowy warunek, by owe 

parki i ogrody nie były częścią obiektu kempingowego). 

Oznakowanie ekologiczne dotyczy więc takich miejsc, w których przebywają określone 

osoby, nie mające zamiaru stałego w nich zamieszkania. Jako, że bardzo często położone 

one są na terenach cennych ze względu na otaczające je walory środowiska naturalnego, 

odpowiednia ich eksploatacja i utrzymanie może zmniejszyć ich negatywny wpływ na oto-

czenie. W imię realizacji powiedzenia „by wilk był syty i owca cała”, program europejskie-

go oznakowania turystycznego stara się pogodzić konkurujące interesy przedsiębiorcy ofe-

rującego usługi polegające na dostarczaniu miejsc noclegowych oraz ochronę środowiska 

naturalnego. 

4.1. System podstawowych warunków stawianych wnioskodawcom 

Jakie są więc kryteria, które spełnić powinni przedsiębiorcy, chcący uzyskać oznakowa-

nie ekologiczne? Decyzje Komisji dzielą je na trzy zasadnicze grupy. Po pierwsze, przed-

siębiorca musi świadczyć usługi, które to mieszczą się w definicji odpowiednio usług za-

kwaterowania turystycznego albo usług kempingowych. Po drugie, musi spełnić wszystkie 

wymagania określone odpowiednio w sekcji A załączników do decyzji. Po trzecie zaś, speł-

14 W załączniku do decyzji odnaleźć można definicje tych pojęć. Tak więc, przez ruchome obiekty zakwate-
rowania turystycznego, rozumieć należy namioty, przyczepy kempingowe, domki kempingowe na kołach 
i samochody kempingowe. Do obiektów zakwaterowania turystycznego nadających się do zapewnienia 
gościom schronienia, zaliczyć należy takie obiekty jak: domki letniskowe, wynajmowane domki kempin-
gowe na kołach i apartamenty. Jeśli natomiast chodzi o ogólnodostępne miejsca usług zbiorowych, to są 
to: sanitariaty, miejsca do gotowania, sklepy samoobsługowe i punkty informacyjne.
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nić musi w określonym zakresie dodatkowe kryteria opisane w sekcji B załączników do 

decyzji, których realizacja jest odpowiednio punktowana. Ostatni z warunków został zmo-

dyfikowany w stosunku do zarządców i właścicieli obiektów, którzy jednocześnie świadczą 

dodatkowe usługi gastronomiczne, sportowo-rekreacyjne czy polegające na udostępnianie 

terenów zielonych, dla nich bowiem zaostrzono wymagania punktowe. 

W miejscu tym należy wspomnieć również, że prawodawca unijny nie zapomniał pod-

kreślić faktu konieczności spełnienia wszelkich, podstawowych warunków, stanowionych 

przez przepisy unijne, krajowe i lokalne, przez danego przedsiębiorcę, zanim będzie on 

mógł ubiegać się o przyznanie oznakowania ekologicznego. Tak więc, w pierwszej kolejno-

ści, przedsiębiorcy muszą zrealizować wymogi przewidziane dla budowy danego obiektu, 

na którego terenie proponują zakwaterowanie. Miejsca te i działalność w ich obrębie pro-

wadzona, realizować musi podstawowe warunki dotyczące oszczędzania energii, źródeł po-

zyskiwania wody, uzdatniania i odprowadzania ścieków, gromadzenia i usuwania odpadów, 

konserwacji i serwisowania wyposażenia, warunków bezpieczeństwa i warunków zdrowot-

nych. W końcu zaś, przedsiębiorca świadczący te usługi musi być zarówno zarejestrowany, 

jak i działać zgodnie z przepisami prawa, a także gwarantować swym pracownikom legalne 

zatrudnienie i ubezpieczenie. Te, tak ogólnie sformułowane wymagania implikują wnio-

sek, że oznaczenie to pełni rolę swego rodzaju wyróżnienia, nadawanego tylko tym, którzy 

w prowadzonej przez siebie działalności odznaczają się wysokim stopniem dbałości o śro-

dowisko naturalne.

Decyzje podają, jakie są cele ustalanych przez nie kryteriów. Obydwie wymieniają ko-

lejno: ograniczenie w zużyciu energii, zużyciu wody, produkcji odpadów, sprzyjanie wy-

korzystywaniu zasobów odnawialnych i substancji mniej niebezpiecznych dla środowiska 

oraz promowanie informacji i edukacji w zakresie ochrony środowiska. Cele te wskazują 

tym samym dziedziny, w zakresie których usługodawca chcący uzyskać oznaczenie ekolo-

giczne, będzie musiał spełnić odpowiednie warunki.

4.2. Grupa warunków obligatoryjnych

Przechodząc już do analizy specyficznych warunków, których spełnienie niezbędne 

jest dla osiągnięcia oznakowania ekologicznego, omawianie ich rozpocząć należy od tych, 
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których realizacja jest obligatoryjna. Wymienione one zostały w sekcjach A załączników do 

decyzji. Przy czym, w odniesieniu do każdego warunku, decyzje określają również, w jaki 

sposób wypełnienie go będzie oceniane i weryfikowane przez właściwy organ. Podkreślić 

jednak należy, że w dalszej części omówione zostaną jedynie najistotniejsze ze stawianych 

wymogów, tak by dać ogólny pogląd na ich rodzaje i stopień trudności ich realizacji. Ich 

pełne wyliczenie i szczegółowe omawianie wydaje się być niezasadne, biorąc pod uwagę 

charakter dokonywanych rozważań.

Tak więc, w pierwszej kolejności stawiane warunki dotyczą źródeł pozyskiwania i wy-

korzystania energii. Zgodnie z nimi, energia elektryczna wykorzystywana w miejscach 

zakwaterowania powinna w co najmniej 50% pochodzić ze źródeł odnawialnych15. Przy 

czym nie jest to wymóg bezwzględny, w sytuacjach gdy kempingi czy obiekty zakwatero-

wania turystycznego nie mają dostępu do rynku energii elektrycznej oferującego energię 

wytwarzaną z odnawialnych źródeł. W takim przypadku dany przedsiębiorca zobowiązany 

jest przedłożyć dokumenty świadczące o tym, że podjął starania o dostęp do energii ze 

źródeł odnawialnych. Kolejne warunki podkreślają konieczność dążenia do osiągnięcia jak 

największej efektywności, sprawności wytwarzania ciepła, co przejawia się w formułowa-

niu odpowiednich wymogów dotyczących kotłów i pomp ciepła, klimatyzacji pomieszczeń, 

świadectw efektywności energetycznej oraz izolacji okien. Zużycie energii ograniczane ma 

być przez montaż automatycznych wyłączników ogrzewania i klimatyzacji po otwarciu 

okien oraz wyłączników światła. Brak odpowiednich ku temu urządzeń może być ewentu-

alnie zastępowany łatwo dostępną informacją, przypominającą gościom o potrzebie doko-

nywania tych czynności. Kolejne warunki odnoszą się do konieczności używania żarówek 

15 Chodzi tu o odnawialne źródła energii odpowiadające definicji określonej w dyrektywie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2001/77/WE (Dz. U. L 283 z 27.10.2001). Definicja ta przywoływana jest przez decyzje. 
Zalicza ona do nich odnawialne niekopalne źródła energii (energia wiatru, słoneczna, geotermiczna, fa-
lowa, pływów, wodna, biomasy, gazu z odpadów, gazu z zakładów oczyszczania ścieków i biogazów). 
Trzeba jednak podkreślić, że w przeważającym zakresie wspomniana dyrektywa została uchylona przez 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo-
wania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Ta ostatnia przez energię ze źródeł odnawialnych rozumie, energię z od-
nawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, 
energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyski-
waną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych 
(biogaz). Definicje te, w przeważającym więc zakresie się pokrywają.
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energooszczędnych. Powinny one posiadać klasę efektywności energetycznej A i stanowić 

co najmniej 80% wszystkich, używanych w obrębie danego kempingu lub obiektu za-

kwaterowania turystycznego, a 100% w miejscach, w których będą najprawdopodobniej 

włączone przez ponad pięć godzin dziennie. Kolejne kryterium wyraża dążność do całko-

witej eliminacji węgla i olei ciężkich o zawartości siarki powyżej 0,1%, spośród wykorzy-

stywanych w takich miejscach źródeł energii. Odstępstwem od tej zasady jest dopuszczenie 

wykorzystania węgla w kominkach dekoracyjnych.

Przedmiotem następnej grupy wymogów są kwestie związane ze zużyciem wody. Od-

powiednie zarządzanie jej zużyciem, ma zapobiec jej marnotrawieniu. Przejawiać się to ma 

w dostosowaniu natężenia jej wypływu z kranów i głowic natryskowych, a także realizacji 

wymogów dotyczących odprowadzania ścieków, wyrzucania odpadów czy częstotliwości 

zmiany ręczników i prześcieradeł w pokojach. 

W dalszej kolejności omawiane są wymagania dotyczące używania detergentów i środ-

ków odkażających oraz gospodarki odpadami. W odniesieniu do tych ostatnich konieczna 

jest oczywiście odpowiednia ich segregacja przez pracowników danych obiektów, a także 

umożliwienie jej gościom, poprzez odpowiednią informację oraz zagwarantowanie im ła-

twego dostępu do właściwych pojemników. Ograniczone ma zostać również, zastosowanie 

produktów jednorazowego użytku, a w wypadku serwowania śniadań, opakowań z poje-

dynczymi porcjami. 

Decyzje wymagają również, by we wszystkich strefach wspólnych wewnątrz budynków 

znajdowała się wydzielona część, w której obowiązuje zakaz palenia. Podkreślona została 

konieczność informowania gości i pracowników o środkach transportu publicznego do 

i z miejsca ich zakwaterowania, a w przypadku gdyby takie nie funkcjonowały, o innych 

środkach komunikacji przyjaznych dla środowiska.

Nie są to jednak jedyne obowiązki wymienione w sekcji A załączników do decyzji. Ko-

lejne wymogi skupiają się wokół ogólnych zagadnień określających sposób zarządzania 

kempingiem lub obiektem zakwaterowania turystycznego. Dotyczą one w pierwszej kolej-

ności obowiązków z zakresu konserwacji i przeglądów kotłów i systemów kanalizacyjnych. 

Następnie przewidziany został obowiązek prowadzenia przez zarządców polityki ochrony 

środowiska oraz sporządzania prostej deklaracji o polityce ochrony środowiska i dokład-

nego programu działań w celu zapewnienia jej stosowania. Taki program działań okre-

ślać powinien cele w zakresie efektywności środowiskowej w odniesieniu do energii, wody, 
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substancji chemicznych i odpadów. Mają one być ustalane co dwa lata przy uwzględnieniu 

kryteriów fakultatywnych oraz zgromadzonych danych, jeżeli są one dostępne. Statuowa-

ny jest tu również obowiązek określenia osoby pełniącej funkcję kierownika kempingu/

obiektu zakwaterowania turystycznego ds. ochrony środowiska, która to odpowiada za 

podejmowanie niezbędnych działań i realizację przyjętych celów. Decyzje zakładają rów-

nież udział gości w określaniu reguł mających za zadanie ochronę środowiska. Tak więc, 

przy kształtowaniu polityki ochrony środowiska na terenie danego obiektu, uwzględnia 

się uwagi i informacje zwrotne od gości, zgromadzone przy użyciu kwestionariuszy lub 

list kontrolnych. Założenie to przejawia się również w rozbudowanym obowiązku infor-

mowania gości o obowiązującej w danym miejscu polityce ochrony środowiska, zasadach 

bezpieczeństwa i funkcjonowaniu oznakowania ekologicznego. Te oraz inne informacje 

odnoszące się do działań związanych z zużyciem energii, wody oraz sposobów pozbywania 

się ścieków i odpadów, mają za zadanie zachęcić gości do aktywnego udziału w polityce 

ochrony środowiska i przyczyniania się do pełnej realizacji jej celów. Personel kempingów 

i obiektów zakwaterowania turystycznego, powinien również być odpowiednio poinformo-

wany i przeszkolony w celu zapewnienia realizacji tej polityki oraz zwiększenia świadomo-

ści odpowiedzialnych zachowań wobec środowiska. Szkolenie takie powinno obejmować 

informacje z zakresu oszczędzania wody i energii, wykorzystania substancji chemicznych 

oraz gromadzenia, segregacji i utylizacji odpadów. Na zarządców nałożony został obowią-

zek gromadzenia informacji świadczących o stopniu realizacji wymienianych wymogów. 

Wyniki tych pomiarów powinny być zgłaszane co roku właściwej instytucji, która oceniała 

wniosek o przyznanie oznakowania ekologicznego.

5. Grupa warunków dodatkowych

Jeśli dany przedsiębiorca spełnił obowiązki wymienione w sekcji A, zobowiązany jest 

również spełnić w określonym stopniu obowiązki wymienione w sekcji B załączników. Re-

alizacja każdego z nich jest odpowiednio punktowana i co do zasady suma zgromadzo-

nych w ten sposób punktów, powinna wynosić co najmniej 20 za usługę główną (24 zaś 

w przypadku usług kempingowych, jeżeli dodatkowo udostępniane są inne obiekty słu-

żące do zakwaterowania, nadające się do zapewnienia schronienia gościom). Wymóg ten 
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ulega odpowiedniemu zaostrzeniu, poprzez każdorazowe podwyższenie sumy niezbędnych 

do uzyskania punktów, w przypadku świadczenia przez zarządcę lub właściciela obiektu 

dodatkowych usług. Tak więc w sytuacji, gdy świadczy on usługi gastronomiczne sumę 

koniecznych do uzyskania przez niego punktów podnosi się o 3. Analogicznie dzieje się, 

gdy przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi związane z udostępnianiem gościom te-

renów zielonych oraz z zakresu usług rekreacyjno-sportowych (w przypadku tych ostat-

nich, świadczonych dodatkowo przy usługach kempingowych, suma ulega podwyższeniu 

o 5 punktów, gdy działalność ta obejmuje centrum odnowy biologicznej). 

Warunki wymienione w przywołanej sekcji B określone są w sposób o wiele bardziej 

szczegółowy, niż te dotychczas opisane. W sekcji tej następuje omówienie kryteriów odno-

szących się kolejno do wytwarzania i zużycia energii, wody, stosowania detergentów i środ-

ków odkażających, utylizacji odpadów oraz świadczenia innych usług. Odnajdziemy tutaj 

również uwagi dotyczące ogólnego zarządzania. 

Rozpoczynając od kwestii związanych z energią, prawodawca unijny „punktuje”, mię-

dzy innymi wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak panele 

fotowoltaiczne (baterie słoneczne), lokalne generatory hydroelektryczne lub system wy-

twarzania energii elektrycznej z biomasy, energii geotermalnej lub wiatrowej. Następnie, 

punkty uzyskać można w wypadku, gdy ponad 70% energii, zużywanej do ogrzewania lub 

chłodzenia pomieszczeń lub do ogrzewania wody sanitarnej, pozyskiwane jest ze źródeł 

odnawialnych. Dalsze kryteria podlegające ocenie dotyczą na przykład, sprawności ener-

getycznej kotłów, istnienia lokalnych sieci ciepłowniczych i pomp ciepła, efektywności 

energetycznej klimatyzacji i jej automatycznego wyłączania się w określonych wypadkach, 

efektywności energetycznej innych używanych w danym obiekcie urządzeń takich jak chło-

dziarki, piekarniki czy zmywarki oraz systemów automatycznego wyłączania oświetlenia.

Następnie ocenie podlega realizacja wymogów dotyczących gospodarowania wodą. 

Punkty uzyskać można między innymi za wykorzystanie wody deszczowej, niski stopień 

zużycia wody przez urządzenia takie jak pralki i zmywarki, a nawet za zamontowanie regu-

latorów czasowych/ czujników zbliżeniowych w prysznicach, czy za przykrywanie basenów 

w porze nocnej lub gdy nie są one używane dłużej niż jeden dzień. 

Warunki dotyczące detergentów i środków chemicznych nakierowane są na jak najdalej 

idące ograniczenie ich zużycia. Dalsze wymogi odnoszą się do gospodarki odpadami i kon-

centrują się ponownie na obowiązku ich odpowiedniej segregacji, eliminacji opakowań 
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jednorazowych i właściwym usuwaniu ścieków. Przy czym dodatkowe punkty można tu 

pozyskać za przekazywane zużytych mebli, tekstyliów oraz innych produktów, takich jak 

sprzęt elektroniczny, na cele dobroczynne zgodnie z polityką kempingu/ obiektu zakwa-

terowania turystycznego, lub sprzedanie ich stowarzyszeniom, które zbierają i dokonują 

redystrybucji takich towarów. 

W sekcji B odnajdziemy także kryteria dotyczące świadczenia dodatkowych usług. 

Punkty jakie w tym zakresie przedsiębiorca może pozyskać, dotyczą między innymi regula-

cji ruchu pojazdów na terenie kempingu/obiektu zakwaterowania turystycznego, krajobra-

zowego zagospodarowania dachów, udostępniania gościom rowerów, stosowania produk-

tów wielokrotnego użytku, oferowania w trakcie każdego posiłku lokalnych produktów 

spożywczych czy też zapewnienia optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach. 

Ostatnia grupa kryteriów dotyczy ogólnego zarządzania. Wymieniony tutaj katalog 

„punktowanych” warunków jest otwarty, w każdej bowiem sytuacji gdy kierownictwo dane-

go kempingu czy obiektu zakwaterowania turystycznego, podejmuje dodatkowe działania 

środowiskowe, może za ich wdrożenie uzyskać maksymalnie do 3 dodatkowych punktów.

6. Podsumowanie i ocena skuteczności oddziaływania programu na 

 ochronę środowiska

Przechodząc do podsumowania i oceny działania opisanego wyżej programu oraz 

jego skuteczności w godzeniu interesów przedsiębiorców oraz dobra środowiska natu-

ralnego, należy stwierdzić, że jest to instrument, który z pewnością może przyczynić się 

do zapewnienia wysokiego standardu ochrony środowiska. Wątpliwym jednak jest, czy 

doprowadzi on do osiągnięcia pełnego porozumienia, między prowadzącymi działalność 

gospodarczą, polegającą na dostarczaniu usług kempingowych i zakwaterowania tury-

stycznego, a przedstawicielami organizacji ekologicznych i innych grup działających na 

rzecz ochrony przyrody. 

Przez to, że ma on charakter dobrowolny, szczególnie istotna jest jego popularyzacja, 

poprzez promocję i upowszechnienie wiedzy na jego temat, zarówno wśród usługodawców, 

jak i usługobiorców. Przekonanie o tym, że skuteczność programu zależy od jego upo-

wszechnienia, przyświecało również twórcom omawianych rozporządzeń, o czym wspomi-
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nałam już wcześniej. Tylko bowiem, gdy oznakowanie ekologiczne stanie się znakiem po-

wszechnie rozpoznawalnym i co więcej, posiadanie go determinować będzie wybór przez 

konsumentów tego właśnie, a nie innego produktu, ilość chcących go uzyskać przedsię-

biorców wzrośnie na tyle, by wpływ całego programu na ochronę środowiska naturalnego 

był bardziej widoczny. Przyczynić się do tego może także, rosnące zainteresowanie tzw. 

turystyką ekologiczną, uprawianą przede wszystkim przez grupy społeczne żywotnie zain-

teresowane ochroną przyrody. 

Analiza wszystkich wymienionych wyżej warunków uzyskania europejskiego oznaczenia 

ekologicznego, wskazuje że ich realizacja z pewnością wymaga, od zainteresowanych przed-

siębiorców, poniesienia znaczących nakładów finansowych na odpowiednie dostosowanie 

i prowadzenie, zarządzanych przez nich obiektów. Koszty ponoszone przez nich, generowa-

ne są także przez wymóg uiszczania nie tylko opłat za rozpatrzenie wniosku o przyznanie 

ekologicznego oznaczenia, ale także opłat rocznych za jego używanie. Jest to z pewnością 

czynnik, który nie zachęca do starania się o jego pozyskanie. O ile bowiem zasadne wydaje 

się pobieranie opłaty za samo rozpatrzenie wniosku o nadanie oznakowania, to już wymóg 

uiszczania opłat rocznych może działać odstraszająco dla przedsiębiorców którzy, co do 

zasady, dążą przede wszystkim do maksymalizacji zysków. W związku z tym, pozytywnie 

należy ocenić postanowienia art. 3 omawianych decyzji, przewidujące obniżenie opłat wy-

maganych od mikroprzedsiębiorców. Z pewnością rozbudowanie systemu ulg, przyczyniło 

by się do dalszego zwiększenia liczby podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem europej-

skiego oznaczenia ekologicznego. 
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