
PRZEDMOWA

Zainteresowanie prawem sportowym na świecie ulega od wielu już dekad stopniowe-
mu zintensyfikowaniu. Towarzyszy mu rozwój nauki prawa sportowego oraz zwiększanie 
jego znaczenia w obszarze praktyki stosowania prawa. Dotyczy to także warunków krajo-
wych, mimo że, prawo sportowe w Polsce traktować należy jako dość młodą dyscyplinę. 
Szczególne współcześnie znaczenie sportu dostrzega jednak coraz wyraźniej także polski 
ustawodawca, czego przejawem są m.in. przepisy ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie (tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz ustawy z 21.4.2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1051). Rośnie też wyraźnie zainteresowanie sportem w kręgach na-
ukowych oraz prawniczych. Problemy prawa sportowego stają się przedmiotem wykładów 
akademickich, licznych konferencji i innych spotkań naukowych, a także fachowych publi-
kacji naukowych. Rynek usług prawniczych musi przy tym stawiać czoło szerokiemu kom-
pleksowi zagadnień prawnych. Ich właściwa ocena wymaga natomiast zrozumienia m.in. 
specyfiki sportu, uwarunkowań międzynarodowych prawa sportowego i niejednokrotnie 
doświadczenia oraz wiedzy prawniczej o interdyscyplinarnym charakterze. Stąd zarówno 
z perspektywy stricte naukowej, potrzeb dydaktyki akademickiej, a także praktyki prawa 
sportowego odczuwalnym wydawał się dotychczasowy brak fachowej monografii o charak-
terze podręcznikowym na krajowym rynku publikacji prawniczych. Niniejsza książka ma 
stanowić możliwie kompleksowe opracowanie, porządkujące rozważania co do głównych 
problemów prawa sportowego w Polsce, nie pozbawione jednak uwag prawno-porównaw-
czych. Stanowiąc wykład prowadzony wedle standardów przyjętych w literaturze zachodniej 
ma, w zamyśle Autorów, być nie tylko swoistym wprowadzeniem do obszernej tematyki pra-
wa sportowego, lecz zarazem praktycznie użyteczną lekturą w zakresie szczegółowych jego 
problemów, niejednokrotnie nie będących dotąd przedmiotem pogłębionej refleksji naukowej 
w Polsce. Książka pt. ,,Prawo sportowe” z serii Skrypty Becka adresowana jest do studentów 
(nie tylko kierunków prawniczych), pracowników naukowych, podmiotów funkcjonujących 
na rynku usług prawniczych oraz innych osób zainteresowanych problemami prawnymi 
współczesnego sportu. Z uwagi na kontekst praktyczny szeregu omawianych zagadnień 
ma też szanse stanowić przydatne źródło wiedzy oraz materiał pomocniczy dla podmiotów 
funkcjonujących na rynku sportowym, w tym m.in. zawodników, trenerów, arbitrów, agen-
tów sportowych, osób zarządzających organizacjami sportowymi, kibiców czy podmiotów 
zajmujących się marketingiem sportowym. Opracowanie składa się z dziesięciu rozdziałów. 
W kluczowym rozdziale I. „Sport i prawo” dokonano obszernej analizy pojęcia sportu, co 
stanowiło punkt wyjścia do zdefiniowania prawa sportowego, omówienia jego charaktery-
styki oraz źródeł. Rozdział II. „Organizacja sportu”, prócz przybliżenia funkcjonujących na 
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świecie modeli organizacji i zarządzania sportem, koncentruje się na przedstawieniu struk-
tury zarówno pozarządowej, jak i rządowej oraz samorządowej organizacji sportu, głównie 
w Polsce. Niezbędna analiza funkcjonowania sportu w obszarze prawa międzynarodowego 
oraz prawa Unii Europejskiej została przeprowadzona w rozdziale III. „Sport a prawo mię-
dzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Szczególnie cenny z praktycznego punktu widze-
nia może natomiast dla Czytelnika okazać się w szczególności rozdział IV. „Rynek sportowy 
i jego uczestnicy”, gdzie oprócz omówienia prawnego statusu zawodnika, trenera, arbitra, 
agenta sportowego, lekarza sportowego oraz widza, przedstawiono także szeroko m.in. pro-
blemy działalności gospodarczej, usługowej, ochrony konkurencji, zatrudnienia, licencji 
i transferów w sporcie, ubezpieczeń w sporcie, rynku transmisji telewizyjnych i rynku za-
kładów wzajemnych w sporcie, marketingu sportowego, a także ochrony własności intelek-
tualnej, danych osobowych oraz dóbr osobistych w sporcie. Równie przydatny praktycznie 
wydaje się rozdział V. „Finanse publiczne i podatki w sporcie”, w którym poddano analizie 
zagadnienia związane z finansowaniem sportu ze środków publicznych oraz z podatkami 
w sporcie, a także obszerny rozdział VI. „Odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie 
sporów w sporcie”, gdzie omówiono problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, 
arbitrażu sportowego, funkcjonowania CAS oraz TA przy PKOl, a nadto inne alternatywne 
formy rozwiązywania sporów sportowych. Problemy światowego oraz krajowego programu 
zwalczania dopingu w sporcie przedstawiono w rozdziale VII. „Doping w sporcie”. Z kolei 
uwarunkowania penalizacji wybranych zachowań w sporcie (np. doping, korupcja w sporcie), 
a także wyłączania odpowiedzialności karnej za wypadki w sporcie odnaleźć można w roz-
dziale VIII. „Odpowiedzialność karna w sporcie”. Kolejny rozdział IX. „Odpowiedzialność 
cywilna w sporcie” to analiza problematyki odpowiedzialności deliktowej oraz kontraktowej 
w sporcie, a także warunków jej wyłączania. Opracowanie zamyka rozdział X. „Organizacja 
i bezpieczeństwo imprez sportowych”, w którym dokonano omówienia i kategoryzacji po-
jęcia imprezy sportowej, przedstawiono problemy jej organizacji i bezpieczeństwa, a także 
scharakteryzowano typy przestępstw i wykroczeń związanych z imprezami sportowymi 
oraz zakazy uczestnictwa w imprezie sportowej. Biorąc pod uwagę niedostatki literatury 
krajowej, a zarazem wyraźny dotąd brak jej uporządkowania, założeniem Autorów było 
jednocześnie stworzenie możliwie szerokiego wykazu bibliograficznego w obrębie każdego 
z rozdziałów, uwzględniającego dorobek tak krajowy, jak i zagraniczny. Skład autorski opra-
cowania Prawo sportowe z serii Skrypty Becka został stworzony tak, by pozwalał łączyć 
obszerną wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym. Zespół ten tworzą 
bowiem specjaliści z zakresu wybranych problemów prawa sportowego: dr Michał Biliński 
(WPiA UJ), Katarzyna Grabska-Luberadzka (PKOl), dr Michał Leciak (WPiA UMK), Rafał 
Piechota (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Hubert Radke (WPiA UMK), dr Beata Rischka-
-Słowik (WSB w Gdańsku) oraz dr Karolina Tetłak (WPiA UW). Podkreślenia zarazem 
wymaga, że treść poszczególnych fragmentów pracy stanowi wyraz osobistych zapatrywań 
każdego z Autorów.

Wszystkim Autorom składam serdeczne podziękowania za gotowość współpracy, 
zaangażowanie, życzliwość oraz udzielaną wzajemnie pomoc i cenne rady, bez których 
nie byłoby możliwe uzyskanie ostatecznego kształtu niniejszej monografii.

dr Michał Leciak
Toruń, styczeń 2018 r.


