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Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze 

organizacji rywalizacji sportowej w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych 

 

 

Powszechne społeczne przekonanie, że rynki organizacji rywalizacji sportowej są dotknięte 

nieprawidłowościami o ogromnych rozmiarach znajduje potwierdzenie już na etapie bardzo 

wstępnej analizy jurydycznej. Odnieść można wrażenie, że polski sport jest enklawą, w której 

prawo nie obowiązuje, a próby jego egzekwowania traktowane są jako zamach na autonomię 

Polskich Związków Sportowych (PZS). 

 W ramach niniejszego projektu zbadane zostanie to, czy powszechnie funkcjonujące 

mechanizmy konkurencyjne i ściśle związane z nimi regulacje prawne mogą przyczynić się do 

ograniczenia nieprawidłowości w polskim sporcie.  Zasadniczy cel projektu stanowi ustalenie tego, 

czy specyfika rynków rywalizacji sportowej wymaga podejmowania przez władze publiczne 

działań, których skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub zniekształcenie konkurencji. 

 Nieprawidłowości w polskim sporcie najczęściej występują w Polskich Związkach 

Sportowych. Impulsem do refleksji jest w związku z tym to, że polski ustawodawca podjął w 2015 

r. działania, które wzmocniły pozycję PZS i utrudniają podjęcie działalności wobec nich 

konkurencyjnej. W ramach projektu zbadane zostanie to, czy te zmiany w prawie były uzasadnione 

oraz to, czy są one zgodne ze standardami konstytucyjnymi i z prawem Unii Europejskiej. 

W ramach projektu zbadane zostanie kwestia przyczyn braku efektywności istniejących 

obecnie instrumentów, które teoretycznie mogą być wykorzystywane do zwalczania nadużyć 

organizatorów rywalizacji sportowej. Podjęta zostanie również próba wskazania działań, które 

mogłyby doprowadzić do poprawy obecnego stanu rzeczy. 

Wiele miejsca zostanie poświęcone badaniom nad możliwościami, które zarysują się w 

związku z wprowadzeniem do prawa polskiego skutecznych środków dochodzenia odszkodowania 

za szkody wyrządzone naruszeniem prawa antymonopolowego oraz przyznaniem osobom 

samozatrudnionym prawa przynależności do związków zawodowych. Doświadczenia innych 

państw europejskich i Stanów Zjednoczonych pozwalają na stwierdzenie, że te zmiany w prawie 

otworzą drogę do całkowitej przebudowy systemu ochrony sportowców i innych uczestników życia 

sportowego przed nadużyciami dominujących organizatorów współzawodnictwa.  
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