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Kraków, dnia 03 kwietnia 2021 r.  

 

OPINIA PRAWNA 

I. Zleceniodawca:   

 

Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie 

ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków, KRS: 0000137245, NIP: 6761067050, REGON: 001188164 

 

II. Przedmiot opinii:  

  

Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość prowadzenia współzawodnictwa 

sportowego w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz MZPN Podokręgi Piłki 

Nożnej w ramach obostrzeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. z 2021 r., 

poz. 512], zmienionych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. [t.j. Dz. U. z 2021, poz. 546, dalej 

także jako: „Zmiana Rozporządzenia”], w szczególności: 

1. Czy na podstawie stypendium klubowego możliwe jest dopuszczenie klubów sportowych występujących na 

szczeblu IV ligi i klas niższych do udziału we współzawodnictwie sportowym – tj. udziału w rozgrywkach 

ligowych oraz organizacji treningów i sparingów?  

 

2. Czy istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w rozgrywkach ligowych wyłącznie tych klubów, które 

zadeklarują spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu? 

 

III. Stan prawny 

Opinia została sporządzona wg stanu prawnego na dzień 27 marca 2021 r. 

 

IV. Akty prawne znajdujące zastosowanie 

 

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1133, dalej także jako „UoS”]. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. [Dz.U. z 2021 r., poz.512 , dalej także jako: 

„Rozporządzenie”]. 
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3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. z 2021, poz. 546, 

dalej także jako: „Zmiana Rozporządzenia”]. 

4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [tj. Dz. U. z 2020 r., 1426].. 

5. Ustawa dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych [tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 423]. 

6. Regulamin rozgrywek IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021 zatwierdzony 29 czerwca 2020 r. Uchwałą 

nr 20/Z/2020 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie [dalej także jako: „Regulamin 

Rozgrywek”]. 

 

V. Stan faktyczny:  

 

Zgodnie z § 9 ust. 16 Rozporządzenia, od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021 r. 

 

„(…) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i 

rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji 

współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po 

spełnieniu łącznie następujących warunków: 

 

1)wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium 

sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), 

lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji 

paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci 

i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 

polski związek sportowy; 

 

2)ich organizowania bez udziału publiczności”. 

 

Powyższa regulacja została zmodyfikowana Zmianą Rozporządzenia w ten sposób, że od dnia 27 marca 2021 r. do 

dnia 09 kwietnia 2021 roku: 

 

⎯ rozszerzono ograniczenia także na prowadzenie działalności w zakresie obiektów sportowych (ujętej w 

Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z’), czego konsekwencją jest ograniczenie 

funkcjonowania obiektów otwartych (boisk) oraz zamkniętych (hale sportowe); 
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⎯ wyłączono możliwość współzawodnictwa dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie 

sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; 

 

Zgodnie z § 9 ust. 16 ww. Rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 marca 2021 roku: 

 

„Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze 

sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) 

polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego 

lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

 

1)wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium 

sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji 

paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy; 

 

2)ich organizowania bez udziału publiczności”. 

 

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 17 i 18 Rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym na dzień 27 marca 2021 roku: 

 

„Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot 

opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową 

federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu 

kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.” 

 W przypadku, o którym mowa w ust. 16: 

1)podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć 

sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym): 

a)dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, 

b)zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub 

korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 

sportowego, 

c)dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 
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d)zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć 

sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego 

lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami; 

2)osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu 

sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając 

obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe”. 

 

VI. Ocena prawna 

W świetle przedstawionego stanu faktycznego, należy wskazać, że do dnia 09 kwietnia 2021 r. organizacja wydarzeń, 

zajęć i współzawodnictwa sportowego jest możliwa wyłącznie w przypadku: 

1) sportu zawodowego w rozumieniu przywołanych w rozporządzeniu przepisów, a więc art. 2 pkt 143 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  - tj. sportowców, którzy otrzymują 

wynagrodzenie przekraczające koszty uczestnictwa, które jednocześnie stanowi znaczną część ich dochodów; 

2) osób pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w UoS; 

3) osób powołanych kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej; 

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w UoS. 

 

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej opinii – rozgrywek administrowanych przez Małopolski Związek Piłki 

Nożnej w Krakowie, który prowadzi rozgrywki seniorskie IV ligi i klas niższych oraz rozgrywki prowadzone przez 

MZPN Podokręgi Piłki Nożnej - dalszym rozważaniom należy poddać wyłącznie możliwość współzawodnictwa 

sportowego osób pobierających stypendia sportowe w rozumieniu UoS, albowiem pozostałe kategorie nie znajdują co 

do zasady zastosowania dla tych rozgrywek1. 

 

Dopuszczenie współzawodnictwa sportowego dla osób pobierających stypendiów sportowe. 

 

A. Rodzaje stypendiów  

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2020 r. o sporcie wyróżnia trzy rodzaje stypendiów sportowych: 

⎯ w art. 5 UoS – klubowe; 

⎯ w art. 31 UoS - finansowane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 

⎯ w art. 32 UoS - finansowane z budżetu państwa.  

 
1 Wyjątkiem od tej reguły mogą być przykładowo drużyny rezerw klubów szczebla centralnego – klubów występujących w lidze 

zawodowej lub klubów w których występują sportowcy zawodowi. Ze względu na niewielką liczbę tego rodzaju przypadków, brak 
jest w ocenie sporządzającego opinię możliwości kontynuowania rozgrywek w niższych ligach na podstawie tych wyjątków, a zatem 
szersze odnoszenie się do nich należy uznać za niecelowe. 
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W związku z zakresem zlecenia, omówieniu podlegać będzie regulacja określona w art. 5 UoS dotycząca stypendiów 

klubowych.  

 

B. Omówienie problematyki stypendium klubowego  

 

Zgodnie z art. 5 UoS Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla 

zawodników.  

Lakoniczna regulacja ustawowa pozwala na przyjęcie stanowiska, że w przypadku tego rodzaju stypendium 

ustawodawca przyznał klubom sportowym uprawnienie do swobodnego kształtowania warunków ustanawiania 

stypendium.  

W zakresie interesującym z perspektywy niniejszej Opinii, w literaturze przedmiotu prezentowane są 

następujące poglądy:  

 

1. podstawy ustanowienia stypendium: 

„Stypendia sportowe mogą być ustanawiane i finansowane przez kluby sportowe zarówno na podstawie 

umowy (jako jedynej podstawy przyznania stypendium), jak i na podstawie aktu prawa wewnętrznego, 

obowiązującego w klubie sportowym (statucie, regulaminie), jak również na podstawie oświadczenia 

właściwego organu klubu o przyznaniu stypendium2.  

 

2. formy umowy stypendialnej: 

„Umowa może zostać zawarta w formie dowolnej, także ustnie. Z praktycznego punktu widzenia rozsądnie 

będzie zawrzeć ją w formie pisemnej. Jednostronne oświadczenie klubu o przyznaniu stypendium należy 

uznać za ofertę, która powinna zostać przyjęta przez zawodnika. Może ona zostać przyjęta w dowolny sposób, 

także w sposób dorozumiany (przyjęcie dokonanej przez klub wypłaty pierwszego stypendium)3”  

 

Dodać w tym miejscu należy, że zawarcie umowy w formie pisemnej, a przynajmniej w formie dokumentowej (np. 

poprzez wiadomość e-mail) jest wysoce pożądane dla celów dowodowych. 

 

3. okresu objętego świadczeniem stypendialnym: 

„Stypendium może być przyznane bezterminowo lub na określony okres .4. 

 

Nadto, okres ten może zostać zakreślony w sposób dowolny, przykładowo: od dnia X do dnia Y, na czas określony X 

miesięcy, na okres sezonu lub rundy rozgrywkowej, itp. 

 
2 Tak: E. J. Krześniak [w:] Ustawa o sporcie. Komentarz, Warszawa 2020, art. 5. 

https://sip.lex.pl/#/commentary/587832994/630434/krzesniak-eligiusz-j-ustawa-o-sporcie-komentarz?cm=URELATIONS 
3 Tamże. 
4 Tamże. 
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4. wysokości stypendium: 

„Stypendium sportowe nie stanowi umowy o pracę czy też umowy o świadczenie usług, zawieranej pomiędzy 

klubem sportowym a zawodnikiem5” .  

 

W nawiązaniu do powyższego należy wskazać, że nie znajdują w tej sytuacji zastosowania przepisy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W związku z brakiem określenia w prawie powszechnie obowiązującym kwoty 

minimalnej wysokości stypendium klubowego6. Jednocześnie brak jest także innych szczególnych wymagań 

dotyczących chociażby częstotliwości wypłat stypendium. 

 

5. swobody kształtowania stosunku umownego: 

„(…), z samej natury tego stosunku prawnego wynika, że istotą świadczenia klubu jest wypłata stypendium. 

Nie ma natomiast konieczności, aby zawodnik na mocy tejże umowy był zobowiązany do podejmowania 

jakichkolwiek działań. Najczęściej w umowie takie zobowiązania (do podnoszenia lub utrzymywania wysokiej 

formy sportowej, udziału w określonych zawodach, unikania pewnych działań itd.) się znajdą, jednak umowa, 

w której na zawodnika nie zostaną nałożone żadne obowiązki, będzie ważna7”.  

 

Nadto oczywistym jest, że postanowienia umowy muszą pozostawać w zgodzie z ogólnie obowiązującymi 

zasadami prawa. Wskazać należy także, że z przepisów wewnętrznych danego podmiotu mogą wynikać dalej idące 

ograniczenia w ustanawianiu stypendiów lub zawieraniu umów stypendialnych, dlatego brak jest możliwości określenia 

ogólnego wzorca.  

 

Dodatkowo omówienia wymagają: 

 

6. obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego 

 

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), 

stypendia sportowe stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście. Klub sportowy będący płatnikiem 

podatku zobowiązany jest do jego pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Co ważne, 

stypendia nie są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia, o którym mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 148 tej ustawy.  

 

7. obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

 
5 W doktrynie wskazuje się, że jest możliwe, aby osoba pobierająca stypendium sportowe była równocześnie zatrudniona jako 
zawodnik), Tamże. 
6 Jako uwagi de lege ferenda należy traktować poglądy pojawiające się w doktrynie przedmiotu, że skoro stypendium wypłacane jest 
w określonym celu to jego wysokość powinna odpowiadać temu celowi lub umożliwiać osiągnięcie tego celu. 
7 E. J. Krześniak, op.cit. 
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. osoby fizyczne, które na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej są osobami pobierającymi stypendium sportowe, tzw. "stypendyści sportowi". Płatnikiem 

składek w przypadku stypendystów sportowych jest podmiot wypłacający stypendium sportowe. Wobec powyższego, 

klub sportowy wypłacający stypendiów sportowe zobowiązany jest zarówno odprowadzić składki na ubezpieczenie 

społeczne, jak i dokonać odpowiedniego zgłoszenia ubezpieczonego do ZUS. Istotnym jest, że „ubezpieczenie z tytułu 

pobierania stypendium sportowego ma charakter subsydiarny, gdy występuje w zbiegu z pracowniczym zatrudnieniem 

- art. 8 ust. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Za stypendystę sportowego uważa się bowiem osobę 

pobierającą stypendium sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. Z przepisu nie wynika więc, że gdy mamy zbieg tych tytułów, to nie 

występuje już odrębny tytuł ubezpieczenia stypendysty sportowego. Stypendium sportowe nie składa się wówczas na 

jeden przychód z pracowniczego zatrudnienia8”. Tak więc, w przypadku zbiegu stypendium ze stosunkiem pracy, 

obowiązek odprowadzenia składek dotyczy umowy o pracę. 

  

C. Stypendium klubowe w świetle § 9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. 

 

W § 9 ust. 16 Rozporządzenia odwołano się w sposób ogólny do stypendiów, o których mowa w UoS.  

W związku z powyższym należy uznać, że także w przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, 

zachodzi możliwość przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 

Rozporządzenia. W oparciu o § 9 ust. 17 Rozporządzenia należy stwierdzić, że okoliczność występowania przesłanki 

wyłączającej od stosowania obostrzeń potwierdza m.in. dokument wystawiony przez podmiot opłacający 

wynagrodzenie lub stypendium sportowe. Podmiotem uprawnionym do wydania zaświadczenia jest także polski 

związek sportowy, przy czym takie zaświadczenie może być wydane dopiero po ustaleniu, że wszyscy zawodnicy 

danego podmiotu (klubu) pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS. Posiadanie takiego zaświadczenia 

uprawnia zawodnika (zawodników) do udziału w zajęciach sportowych, a klub do organizowania takich zajęć. 

W świetle powyższej regulacji należy zająć stanowisko, że aby dana drużyna mogła przystąpić do 

współzawodnictwa sportowego w okresie pomiędzy 27 marca a 09 kwietnia 2021 r., istnieje konieczność złożenia 

oświadczania przez klub, że wszyscy zawodnicy pobierają stypendium sportowe w rozumieniu UoS. 

 

D. Dopuszczenie do udziału w rozgrywkach ligowych wyłącznie części klubów spełniających wymogi 

Rozporządzenia. 

 

W odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość kontynowania rozgrywek ligowych z udziałem tej części 

klubów, które spełniają wymogi Rozporządzenia i złożą stosowne oświadczenia należy wskazać, że co do zasady 

 
8 wyrok Sądu Najwyższego z wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r., sygn. akt: I UK 283/18. 
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istnieje taka możliwość, przy czym należy zagwarantować klubom niespełniającym wymogów, możliwość rozegrania 

do zakończenia sezonu spotkań zaległych w innych terminach. W przypadku braku takiej gwarancji, rozgrywki 

wyłącznie dla części klubów – w ocenie sporządzającego opinię – nie mogą być wznowione. Brak jest natomiast 

przeciwskazań do rozgrywania sparingów pomiędzy drużynami, które spełniają ujęte w niniejszej opinii wymogi 

Rozporządzenia. 

Zgodnie bowiem z Regulaminem Rozgrywek. „w rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe posiadające 

osobowość prawną, będące członkami MZPN i PZPN, działające w formie stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury 

fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu 

sportowego, a także  inne osoby prawne, których statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie 

działalności w sporcie piłka nożna pod warunkiem uzyskania zgody PZPN Ponadto, w dalszej części regulaminu 

postanowiono, że w rozgrywkach prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować 

wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier MZPN lub właściwego Podokręgu MZPN 

w systemie Extranet, pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zawodnicy 

muszą być uprawnieni do gry w systemie Extranet w każdej z drużyn danego klubu, w której występują. Zasady, tryb 

zgłaszania i uprawniania zawodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14.07.2015 roku (z 

późniejszymi zmianami) w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. Zawodnicy 

uprawiający piłkę nożną w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego. Za amatorów są 

uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego 

świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału 

w oficjalnych rozgrywkach. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu 

oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora. 

Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN 

(kontrakt) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej 

wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w ust. 3”. 

 

Nie odnosząc się do treści innych przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej, już z samego Regulaminu 

Rozgrywek wynika, że wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą 

uczestnictwo klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach wyłącznie 

amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu. W związku z tym brak jest podstaw do 

różnicowania sytuacji prawnej klubów niewypłacających stypendiów klubowych, względem tych, które wypłacają takie 

stypendia, a tym samym spełniają kryteria Rozporządzenia wyłączające spod zakazu współzawodnictwa sportowego.  

W ocenie sporządzającego opinię, rozgrywanie spotkań wyłącznie przez kluby spełniające wymogi określone 

w rozporządzeniu byłoby możliwe, wyłącznie w przypadku uznania przez organ prowadzący rozgrywki, że dostępne 

są wolne terminy, które pozwolą na rozegranie wszystkich meczów zaległych w ramach danej klasy rozgrywkowej do 

dnia 30 czerwca 2021 r. Podsumowując należy uznać, iż prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia 

jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów zawartych w rozporządzeniu przez 

wszystkie kluby występujące w danej klasie rozgrywkowej.  
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VII. Wnioski 

 

I. Przystąpienie do współzawodnictwa sportowego – rozgrywek ligowych prowadzonych przez 

Małopolski Związek Piłki Nożnej w okresie pomiędzy 27 marca a 09 kwietnia 2021 r., wymaga 

spełnienia obowiązków dot. ustanawiania i finansowania stypendiów wynikających z przepisów 

ustawy o sporcie oraz innych przepisów wskazanych także w niniejszej opinii, a także złożenia 

oświadczania przez podmiot wypłacający stypendium (klub), że wszyscy zawodnicy pobierają 

stypendium sportowe w rozumieniu UoS. 

II. W przypadku sportowców, którym przyznano stypendium klubowe, zachodzi możliwość 

przystąpienia do współzawodnictwa sportowego na podstawie wyłączenia z § 9 ust. 16 pkt 1 

Rozporządzenia. Forma ustanowienia stypendiów jest dowolna, przy czym dla celów dowodowych 

pożądana jest forma pisemna. Stypendium może zostać ustanowione także oświadczeniem 

właściwego organu klubu i być przyjęte przez zawodnika w sposób dorozumiany. Wysokość, sposób 

wypłaty oraz okres obowiązywania stypendium może być kształtowane w sposób dowolny. 

III. Wypłata stypendium lub wynagrodzenia zawodnikom nie jest przesłanką warunkującą uczestnictwo 

klubu w rozgrywkach, albowiem klub mogą reprezentować w rozgrywkach także wyłącznie 

amatorzy, którzy nie otrzymują świadczenia pieniężnego z tego tytułu. 

IV. Prowadzenie rozgrywek pod rządami Rozporządzenia jest de facto możliwe wyłącznie w przypadku 

spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu przez wszystkie kluby występujące w danej 

klasie rozgrywkowej. 

V. W przypadku współzawodnictwa sportowego realizowanego na podstawie wyłączenia § 9 ust. 16 pkt 

1 Rozporządzenia, aktualny pozostaje zakaz udziału publiczności oraz obowiązek zachowania 

reżimu sanitarnego (§ 9 ust. 18 Rozporządzenia). 

 

____________________ 

radca prawny Bartosz Ryt 

Załączniki: 

1. Formularz oświadczenia klubu o spełnianiu wymogów określonych Rozporządzeniem. 

 

Zastrzeżenia: 

Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie spraw nią objętych i nie może być rozumiana lub interpretowana rozszerzająco, jako obejmująca jakiekolwiek 

inne sprawy, wyraźnie w niej niewymienione. Przedstawiona analiza prawna została sporządzona z należytą starannością w oparciu o wiedzę i 

doświadczenie autora opinii oraz analizę dostępnych komentarzy, orzecznictwa i literatury przedmiotu, na podstawie przedstawionego przez 

Zleceniodawcę stanu faktycznego. Niniejsza opinia stanowi subiektywną ocenę skutków prawnych podanego stanu faktycznego na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, w oparciu o rozumienie przepisów prawa przez sporządzającego opinię na dzień jej wydania. Powyższe 

oznacza, że wnioski wynikające z niniejszej opinii nie mogą być traktowane jako wiążące dla organów administracji lub sądów lub jako podzielane 

przez organy administracji lub sądy. Niniejsza opinia nie stanowi podstawy zobowiązania autora do jej modyfikowania, aktualizowania lub korekty, 

w przypadku przyszłych zmian w prawie lub zdarzeń, ani też nie stanowi podstawy zobowiązania autora do informowania Zleceniodawcy o takich 

zmianach w prawie lub zdarzeniach.  


