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OZNACZANIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH W SPORCIE 

DESIGNATION OF SPORTS’ ENTREPRENEUERS 

 

Streszczenie: Sfera sportu podlega coraz więk-
szym wpływom komercjalizacji i profesjonaliza-
cji. Dlatego też, aby móc walczyć jak równy z 
równym na arenie krajowej czy międzynaro-
dowej, podmioty działające w sporcie muszą 
szukać alternatywnych sposobów finansowa-
nia. Jest to konieczne, aby posiadać odpowied-
nie środki na prowadzenie działalności sporto-
wej. W konsekwencji prowadzenie działalności 
gospodarczej staje się de facto jednym z naj-
ważniejszych celów tych podmiotów. Celem 
artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących 
specyfiki oznaczania przedsiębiorców w świecie 
sportu. Autorka przyjęła za hipotezę badawczą 
założenie, że wpływ na oznaczanie podmiotów 
działających w sferze sportu mają aspekty 
natury prawnej, jak również ekonomicznej. 
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Abstract. The increase of commercialization 
and professionalisation has influence on 
sports’ world. If sport clubs want to fight hand 
to hand on international area with one anoth-
er, the alternative ways for this financing have 
to be found. It is necessary  in order to pos-
sess the proper recourses on conducting 
sports activity. In consequence, conducting 
economic activity is one of the most im-
portant goals of that entrepreneurs. Sports 
clubs include sponsoring agreements with 
entrepreneurs and use their trademarks. This 
measures give a chance to develop their 
activity. The maingoal of this article is to 
analyse specificity of sports’ entrepreneurs’ 
designation. The author of this article suppos-
es that law regulations and economic aspects 
have main influence on the ways of sports’ 
entrepreneurs’ designation. 
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„Sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym jaki dystans musiałeś przebyć, 

aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś, stamtąd gdzie byłeś”. 

Sfera sportu podlega coraz większym wpływom komercjalizacji i profesjo-

nalizacji. Dlatego też, aby móc walczyć jak równy z równym na arenie krajo-

wej czy międzynarodowej, podmioty działające w sporcie muszą szukać al-

ternatywnych sposobów finansowania. Jest to konieczne, aby posiadać od-

powiednie środki na prowadzenie działalności sportowej. W konsekwencji 

prowadzenie działalności gospodarczej staje się de facto jednym z najważ-

niejszych celów tych podmiotów.  

Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących specyfiki oznacza-

nia przedsiębiorców w świecie sportu. Autorka przyjęła za hipotezę badaw-

czą założenie, że wpływ na oznaczanie podmiotów działających w sferze 

sportu mają aspekty natury prawnej, jak również ekonomicznej. 

Autorka zamierza omówić takie kwestie, jak formy organizacyjno-prawne 

prowadzenia działalności przez podmioty działające w sferze sportu, aspekty 

związane z nazwą drużyny sportowej, a firmą przedsiębiorców będących 

właścicielami tych drużyn, nazwy drużyny sportowej chronionej jako znak 

towarowy oraz wpływ umów sponsoringu na oznaczanie przedsiębiorców. 

W celu weryfikacji przedstawionej powyżej hipotezy autorka posłuży się 

metodą dogmatyczno - prawną, polegającą na analizie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, dotyczących form organizacyjno - prawnych 

prowadzenia działalności przez podmioty działające w sferze sportu oraz 

regulacji dotyczących firmy oraz nazwy przedmiotowych przedsiębiorców. 

Ponadto należy dokonać analizy przepisów wewnętrznych, które z uwagi na 

jedną z głównych zasad sportu, jaką jest jego autonomia, odgrywają znaczą-

cą rolę w kształtowaniu sytuacji prawnej tych podmiotów.  

Dodatkowo, autorka podda analizie praktykę dotyczącą oznaczania 

przedsiębiorców w sferze sportu, co w konsekwencji posłuży sformułowaniu 

wniosków.   
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FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA 

Podmioty chcące prowadzić działalność sportową, tak jak każde inne 

podmioty, powinny korzystać ze swobody wyboru formy organizacyjno - 

prawnej. Jednak pewne ograniczenia w tym zakresie wprowadza ustawa  

o sporcie [ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie, dalej jako u. sport.]. Szczegól-

na regulacja wynika ze specyfiki sportu i prowadzenia szczególnej działalno-

ści, jaką jest działalność sportowa. 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 u. sport. działalność sportowa jest prowa-

dzona w szczególności w formie klubu sportowego. Przedmiotowa regulacja 

może być myląca, bowiem klub sportowy w rzeczywistości nie jest formą 

organizacyjnoprawną, lecz jedynie pewną zwyczajową nazwą podmiotu pro-

wadzącego działalność sportową [Zob. szerzej: Dudek, 2005, 17-28]. 

Powołana powyżej regulacja wskazuje na preferowaną formę prowadze-

nia działalności w sporcie. Jednak określenie „w szczególności” wskazuje, że 

możliwe jest również prowadzenie jej w innej formie organizacyjnoprawnej.  

Klub sportowy działa jako osoba prawna. Brak jest jednak definicji legalnej 

osoby prawnej. W literaturze przyjmuje się, że osoby prawne są określonymi 

jednostkami organizacyjnymi, które zostają dzięki atrybutowi osobowości 

prawnej wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 

[Frąckowiak 2007, 1017].  

Klubem sportowym może być zatem tylko taki podmiot, który legitymuje 

się przymiotem osobowości prawnej [Cajsel 2011, 47]. Należy zatem przyjąć, 

że klub sportowy może być prowadzony w następujących formach organiza-

cyjno - prawnych: w formie spółki kapitałowej, tj. spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością lub spółki akcyjnej [ustawa z 15 września 2000], fundacji 

[ustawa z 6 kwietnia 1984], stowarzyszenia [ustawa z 7 kwietnia 1989] oraz 

teoretycznie spółdzielni [ustawa z 16 września 1982].  

W uzasadnieniu do projektu u. sport. wskazano, że „projekt ustawy nie 

wprowadza ograniczeń co do formy prawnej klubu sportowego, osoby zain-

teresowane same powinny decydować o formie klubu zgodnie z ich określo-

nymi potrzebami i możliwościami (…). W praktyce najczęstszą formą prawną 

klubów sportowych jest stowarzyszenie” [https://bip.msit.gov.pl/, data do-

stępu: 30.06.2016]. 



 Katarzyna SIEMION                                                                                                    ASO.A.8(2)/2016/237-250 

239 

U. sport. przewiduje również specyficzną formę, w której mogą działać 

podmioty w sferze sportu, a mianowicie uczniowski klub sportowy. Sam 

ustawodawca wskazał, że jest to szczególny rodzaj klubu sportowego [usta-

wa z 25 czerwca 2010]. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach okre-

ślonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach [ustawa z 7 kwietnia 1989], 

jednak z wyłączeniem regulacji dotyczących rejestracji. Uczniowski klub spor-

towy nie podlega, tak jak stowarzyszenie, wpisowi do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, ale 

podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze 

względu na siedzibę klubu (art. 4 ust. 4 u.sport.). Uczniowski klub sportowy 

uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do przedmiotowej ewidencji 

[Zob. szerzej: Wojnicz, 2015, 10; Ostapski, 2013]. 

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności 

uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Wprowadzenie regulacji dotyczącej 

uczniowskiego klubu sportowego miało na celu stworzenie jak najbardziej 

uproszczonej formy prowadzenia działalności sportowej, a przez to najbar-

dziej powszechnej i przyjaznej lokalnym, niedużym przedsięwzięciom.  

W konsekwencji miało się to przysłużyć popularyzacji sportu oraz wspieraniu 

młodych talentów sportowych od najmłodszych lat.  

Warto zwrócić uwagę na pogląd W. Cajsela, który twierdzi, że często  

w praktyce można spotkać sytuacje, w których forma prowadzenia działalno-

ści sportowej w postaci uczniowskiego klubu sportowego jest wykorzystywa-

na do działań, które należy uznać za sprzeczne z jego celem. Jeden duży 

podmiot może bowiem utworzyć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt 

uczniowskich klubów sportowych, które mają takie samo prawo głosu na 

walnym zgromadzeniu delegatów polskiego związku sportowego, jak pozo-

stałe kluby sportowe. Co za tym idzie, podmiot ten może w ten sposób real-

nie wpływać na decyzje podejmowane przez związek, a nawet przejąć wła-

dzę w danym polskim związku sportowym [Cajsel 2011, 51-52].  

Kolejnym podmiotem działającym w sferze sportu jest związek sportowy. 

Może on zostać utworzony przez co najmniej trzy kluby sportowe i może 

działać w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. U. sport. wpro-

wadziła istotną zmianę w zakresie podmiotów uprawnionych do tworzenia 
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związków sportowych, bowiem zrezygnowano z możliwości tworzenia związ-

ków sportowych przez co najmniej 15 zawodników niezrzeszonych w klubach 

sportowych, co było możliwe w poprzednio obowiązującym stanie prawnym. 

Związki sportowe są tworzone na poziomie lokalnym, aby zapewniać warunki 

sprzyjające rozwojowi sportu na danym obszarze.  

Należy wyraźnie odróżnić instytucję związku sportowego od polskiego 

związku sportowego. Polski związek sportowy jest szczególnym podmiotem 

działającym w sferze sportu, któremu u. sport. przyznaje szczególne kompe-

tencje. Celem działania polskiego związku sportowego jest organizowanie  

i prowadzenie współzawodnictwa w danym sporcie. „Współzawodnictwem 

w sporcie będzie indywidualna lub zbiorowa rywalizacja osób zmierzających, 

zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do uzyskania właściwych dla da-

nego sportu rezultatów” [Cajsel 2011, 67]. Polski związek sportowy ma więc 

za zadanie odpowiednio zorganizować i prowadzić rozgrywki w danej dyscy-

plinie sportu w skali ogólnokrajowej.  

Utworzenie polskiego związku sportowego wymaga uzyskania zgody mi-

nistra właściwego do spraw kultury fizycznej. Celem tej regulacji jest zapew-

nienie nadzoru państwa nad działalnością sportową. Członkiem polskiego 

związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna 

osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje pro-

wadzenie działalności w danym sporcie. Należy wskazać, że regulacja ta wy-

daje się wadliwa. Członkiem polskiego związku sportowego może zostać 

bowiem podmiot, którego statut, akt założycielski, umowa jedynie przewidu-

ją prowadzenie działalności w danym sporcie. Nie jest zatem wymogiem 

koniecznym faktyczne prowadzenie działalności w danym sporcie. Może to 

prowadzić do nadużyć i konieczności przyjęcia w poczet członków podmio-

tów, które nie działają faktycznie w danej dyscyplinie sportowej, a jedynie 

chcą zrealizować swoje jednostkowe, prywatne cele. W ocenie autorki człon-

kami polskiego związku sportowego powinny być jedynie podmioty faktycz-

nie prowadzące działalność w danym sporcie, a nie takie, które mają  

w umowie czy statucie przewidzianą możliwość prowadzenia takiej działal-

ności. Polski związek sportowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Są-

dowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu.  
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Należy również wskazać na szczególny rodzaj osoby prawnej wskazanej  

w u. sport., jaką jest osoba prawna działająca w formie spółki kapitałowej 

zarządzająca ligą zawodową. Podmiotem zarządzającym ligą zawodową mo-

że być zatem jedynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka 

akcyjna. Ligi sportowe w Polsce mają co do zasady charakter hierarchiczny  

i otwarty, co za tym idzie, dzięki wynikom sportowym drużyna sportowa 

może uzyskać awans do wyższej klasy rozgrywkowej lub też, w przypadku 

słabej formy sportowej, zostać zdegradowana do ligi niższej. Wskazuje się  

w doktrynie prawa sportowego, że ligi zawodowe stanowią  swoisty rynek, 

na którym działają klubu sportowe występujące w przedmiotowej lidze 

[Sznajder 2007, 52].  

U. sport. wprowadza istotne ograniczenie w zakresie uczestnictwa w lidze 

zawodowej w grach zespołowych. Pomimo że jest to istotne ograniczenie 

swobody wyboru formy prowadzenia działalności, przedmiotową regulację 

należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Jeżeli bowiem klub sportowy chce 

uczestniczyć w najwyższej klasie rozgrywkowej, muszą mieć określoną bazę 

finansową oraz stabilną strukturę organizacyjną. Jeżeli bowiem nie posiadają 

takich środków, należy zastanowić się nad sensem przedsięwzięcia sporto-

wego na tak wysoką skalę, przybliżając taki klub sportowy bardziej do roz-

grywek amatorskich [Cajsel 2006, 51]. 

Warto nadmienić, że poprzednie ustawy dotyczące sportu w różny spo-

sób określały krąg podmiotów mogących prowadzić działalność sportową. 

Kuriozalny jest fakt, że niektóre podmioty, pomimo że obecna ustawa nie 

przewiduje prowadzenia działalności w formie sportowej spółki akcyjnej 

[Zob. szerzej: Biliński 2001] czy też stowarzyszenia kultury fizycznej, w obro-

cie gospodarczym w dalszym ciągu występują pod tymi formami organizacyj-

noprawnymi1. Poza tym, same przepisy wewnętrzne wskazują na formy or-

ganizacyjno - prawne, których obecnie nie przewidują przepisy prawa po-

wszechnie obowiązującego2. 

                                                           
1
 np. drużyny Ekstraklasy w piłce nożnej – Górnik Łęczna działa jako stowarzyszenie 

kultury fizycznej, natomiast Jagiellonia Białystok występuje jako sportowa spółka 
akcyjna. 
2 Zob. np. Uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej o członkostwie, http://pzpn.pl/ data dostępu: 30.06.2016, która określa, 
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Jak wskazano powyżej, pomimo iż przepisy prawa przewidują obowiązek 

prowadzenia działalności gospodarczej jedynie w odniesieniu do spółdzielni, 

uwarunkowania współczesnego rynku wymagają prowadzenia działalności 

gospodarczej przez podmioty działające w sferze sportu. Dlatego też, na 

potrzeby niniejszego artykułu, autorka przyjęła szeroką definicję pojęcia 

przedsiębiorcy działającego w sferze sportu.  

NAZWA DRUŻYNY SPORTOWEJ 

Zgodnie z art. 432 § 1 k.c. przedsiębiorca działa pod firmą. Firmą osoby 

prawnej jest natomiast jej nazwa, która powinna zawierać określenie formy 

prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może 

wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia 

dowolnie obrane [art. 435 § 1-2 k.c.]. W obrocie gospodarczym najczęściej 

mamy do czynienia z posługiwaniem się przez kluby sportowe czy też inne 

podmioty działające w sferze sportu, nie firmą, ale nazwą drużyny sportowej 

prowadzonej przez ten podmiot. Oznaczanie przedmiotowych przedsiębior-

ców przy pomocy firmy występuje jedynie w obrocie prawnym [Zob. szerzej: 

Bałos, 2009, 1356-1362; Szczepanowska – Kozłowska, 2008, 5-12; Szulc, 

2014, 36-49]. Należy zatem rozważyć, czym jest nazwa drużyny sportowej 

pod względem prawnym.  

Czołowe kluby sportowe mają często bardzo bogatą i długoletnią trady-

cję. Co za tym idzie, przywiązanie kibiców do nazwy klubu jest bardzo duże. 

Nazwa klubu sportowego nie ma jedynie charakteru sentymentalnego, ale 

przede wszystkim, w realiach dzisiejszego rynku, może stanowić bardzo dużą 

wartość majątkową. Dlatego też nazwa, marka klubu sportowego, jego logo  

i podobne oznaczenia indywidualizujące klub sportowy są chronione praw-

nie, głównie za pomocą instrumentów przewidzianych w ustawie prawo 

własności przemysłowej [ustawa z 30 czerwca 2000, dalej jako u.p.w.p.]. 

Klub sportowy wykorzystuje powyższe oznaczenia do pozyskiwania środków 

finansowych na działalność, przede wszystkim poprzez sprzedaż koszulek, jak 

również innych gadżetów klubowych. Nazwa czołowych klubów sportowych 

                                                                                                                                        
iż: Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może on działać pod postacią 
stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki 
akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sporto-
wego. 
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jest powszechnie znana oraz używana w mediach i środowisku sportowym. 

Dlatego też jej prawna ochrona stanowi priorytet w dzisiejszym funkcjono-

waniu klubów sportowych.  

Nazwa drużyny sportowej oraz jej logo i podobne oznaczenia są najczę-

ściej chronione jako znak towarowy. Dzięki temu klub sportowy może wyko-

rzystywać powyższe oznaczenia w działalności gospodarczej i czerpać z niej 

zyski. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przed-

stawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia 

towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa 

[art. 120 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000]. 

Zgodnie z u.p.w.p. przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy 

uzyskuje się prawo do używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy 

na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Analogiczna regulacja znajduje 

odzwierciedlenie w zakresie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego – 

w takim przypadku powyższe uprawnienie rozciąga się na całe terytorium 

Unii Europejskiej [Rozporządzenie Rady z 26 lutego 2009]. Powyższe prawo ma 

charakter wyłączny, co oznacza, że jedynie ten podmiot jest uprawniony do 

używania znaku towarowego oraz w przypadku naruszenia przysługującego 

mu prawa, ustawa zapewnia mu określone roszczenia względem naruszycie-

la [art. 296 ustawy z 30 czerwca 2000]. Prawo ochronne na znak towarowy jest 

zbywalne, a zatem, może być przeniesione na inny podmiot, jak również 

podmiot, któremu przysługuje przedmiotowe prawo, może udzielać licencji 

na używanie znaku towarowego innym podmiotom. Należy zatem wskazać, 

że nazwa drużyny sportowej jest chroniona najczęściej jako znak towarowy. 

Podmioty działające w sferze sportu wykorzystują również inne znaki towa-

rowe, takie jak na przykład herb klubu, nazwy i oznaczenia graficzne związ-

ków sportowych, nazw imprez oraz rozgrywek sportowych [Westfal, 2015, 

666-677]. 

Jak wskazał w jednym z wywiadów były dyrektor sportowy Realu Madryt 

– J. Valdano, „dzisiaj kluby to nie tylko drużyny sportowe, lecz przede 

wszystkim marketingowe znaki sportowe. Dzisiaj nie chodzi tylko o to, aby 

dobrze spisywać się na boisku, ale ile dzięki temu firma może zarobić” 

[Sznajder 2008, 23]. 
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Przykładem wartym przytoczenia jest sprawa dotycząca nazwy drużyny 

Steua Bukareszt. Zgodnie bowiem z orzeczeniem rumuńskiego Sądu Najwyż-

szego klub został pozbawiony prawa do nazwy, herbu a nawet klubowych 

barw na rzecz rumuńskiej armii. W przeszłości bowiem Steua była oficjalnym 

klubem rumuńskich sił zbrojnych. Kiedy klub został kupiony przez prywatne-

go inwestora, armia nie wyraziła zgody na używanie powyższych oznaczeń. 

Powyższe orzeczenie doprowadziło do niespotykanej sytuacji, w której pod-

czas rozgrywanego na arenie międzynarodowej meczu spiker mówił jedynie 

o mistrzach Rumunii (nie wymieniał nazwy Steua Bukareszt), na tablicy  

z wynikiem meczu widniał jedynie napis Gospodarze, a zawodnicy zagrali  

w strojach z zasłoniętym herbem klubu [http://przegladsportowy.pl/ data 

dostępu:  28.06.2016].  

Powyższa sprawa pokazuje, jak wielką wagę w sporcie odgrywa nazwa 

drużyny sportowej oraz zapewnienie sobie prawa do jej używania. Oprócz 

przywiązania kibiców oraz rozpoznawalności w świecie sportu, stanowi ona 

również wartość materialną, która, najczęściej jako znak towarowy, jest 

chroniona przez prawo i wykorzystywana w działalności gospodarczej pro-

wadzonej przez klub sportowy.  

WPŁYW UMÓW SPONSORINGU NA OZNACZANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 

Profesjonalizacja sportu oraz coraz większa jego mediatyzacja niesie za 

sobą obowiązek poszukiwania przez podmioty działające w przedmiotowej 

sferze alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności. Jest to rów-

nież wynikiem silnej konkurencji na rynku oraz problemów w pozyskaniu 

kapitału przez te podmioty [Mikołajczyk 2008, 245]. Jednym z najczęściej wyko-

rzystywanych w tym celu instrumentów jest sponsoring sportowy. Wskazuje 

się, że roczna kwota inwestycji w sponsoring sportowy w Polsce wynosi oko-

ło 100 mln złotych, przy czym w skali świata kwota ta wynosi około 14-15 

miliardów dolarów [http://www.marketing.sportowy.prv.pl/, data dostępu: 

26.06.2016]. Powyższe pokazuje, że sponsoring jest bardzo atrakcyjną insty-

tucją, chętnie wykorzystywaną zarówno przez sponsorów, jak również spon-

sorowanych.  

Sponsoring jest to „działalność marketingowa polegająca na wydatkowa-

niu pieniędzy i środków rzeczowych przez producentów towarów i usług 

(sponsorów) na wspieranie społecznie użytecznej działalności (sportowej, 



 Katarzyna SIEMION                                                                                                    ASO.A.8(2)/2016/237-250 

245 

kulturalnej, oświatowej, ekologicznej itp.) w celu wywołania pozytywnych 

skojarzeń z firmą sponsorującą, czy też ich podtrzymania i stworzenia oraz 

utrwalenia dobrej opinii o sponsorze” [Penc 1997, 404]. 

Z prawnego punktu widzenia umowa sponsoringu jest umową nienazwa-

ną, której zawarcie jest dopuszczalne dzięki obowiązującej zasadzie swobody 

umów [zob. art. 353
1
 ustawy z 23 kwietnia 1964]. Przedmiotowa umowa jest 

umową dwustronnie zobowiązującą, zawieraną przez dwa podmioty - spon-

sora i sponsorowanego. Sponsor przekazuje sponsorowanemu określone 

dobra, najczęściej są to środki pieniężne, jak również sprzęt czy też inne 

usługi ważne z punktu widzenia działalności klubu sportowego. Sponsorowa-

ny zobowiązuje się natomiast do określonych świadczeń, np. wystąpienie  

w reklamie sponsora, które mają przyczynić się do osiągnięcia jego celów 

marketingowych, takich jak budowa lub poprawa jego wizerunku, jak rów-

nież zwiększenie przez niego oferowanych na rynku towarów lub usług [Zob. 

szerzej: Iwan, 2010, 353-367]. 

Szczególną formą sponsoringu sportowego jest tzw. naming rights, czyli 

sponsoring tytularny. Może on dotyczyć prawa do nazwy obiektu sportowe-

go [Zob. szerzej: Rogowski, Siemieńska, 2009, 83-97], jak również nazwy 

drużyny sportowej. Zamieszczenie nazwy sponsora w nazwie samej drużyny 

sportowej jest dość często spotykane w Polsce, nie tylko w niższych klasach 

rozgrywkowych, ale również w tych najwyższych3. Znalezienie sponsora tytu-

larnego jest szczególnie pożądane w odniesieniu do ligi zawodowej, bowiem 

niesie za sobą duże korzyści – przez to, iż jest to najczęściej umowa średnio – 

lub długoterminowa, wpływa na stabilność i pewność co do pozyskania okre-

ślonych środków finansowych na organizację rozgrywek na najwyższym, 

ogólnopolskim poziomie.  

Stroną umowy sponsoringu jest klub sportowy czy też inny podmiot dzia-

łający w sferze sportu, jako osoba prawna. Jak wskazuje B. Armknecht, to 

powoduje, że sponsorowany ma możliwość zawierania w umowach sponso-

ringowych klauzul wyłączności konkurencyjnej z kilkoma sponsorami, którzy 

prowadzą działalność w tym samym sektorze, ale sponsorują różne drużyny 

                                                           
3
 np. piłka nożna – Termelica Bruk-Bet Nieciecza, siatkówka – Asseco Resovia Rze-
szów, Indykpol AZS Olsztyn, LOTOS Trefl Sopot, piłka ręczna – VIVE Tauron Kielce 
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tego samego podmiotu. Dodatkowo, sponsorowany może zawierać umowy 

sponsoringu dla konkretnej drużyny sportowej, jak również z generalnymi 

sponsorami klubu. Jest to szczególnie korzystne w sponsoringu tytularnym, 

bowiem zmiana nazwy drużyny nie implikuje konieczności zmiany firmy 

podmiotu prowadzącego przedmiotową drużynę [Armknecht 2011, 50]. 

Należy jednak zauważyć, że częsta zmiana nazwy drużyny może prowa-

dzić do osłabienia jej renomy i zaufania konsumentów (kibiców), dlatego też 

należy wskazać, że podmioty działające w sferze sportu powinny z dużą roz-

wagą zawierać umowy ze sponsorami tytularnymi, w szczególności dążąc do 

zawierania umów długoterminowych. 

PODSUMOWANIE 

Oznaczanie przedsiębiorców działających  w sferze sportu ma swoją spe-

cyfikę, właściwą prawu sportowemu. Wpływ na nie mają przede wszystkim 

aspekty natury prawnej i ekonomicznej. U.sport. określa, w jakich formach 

organizacyjnoprawnych można prowadzić działalność sportową. Wprowadza 

w tym zakresie pewne ograniczenia, w szczególności w stosunku do podmio-

tów uczestniczących w lidze zawodowej w grach zespołowych. W takim 

przypadku jedynymi dopuszczalnymi formami są spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością oraz spółka akcyjna, co należy ocenić pozytywnie, z uwagi na 

zwiększenie ochrony obrotu oraz stabilności rozgrywek sportowych.  

Przedsiębiorcy działający w sporcie posługują się firmą jedynie w obrocie 

prawnym. W szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, posługują się na-

zwą. Nazwa drużyny sportowej, która jest najbardziej rozpoznawalna wśród 

kibiców oraz innych uczestników rozgrywek sportowych, jest obecnie chro-

niona jako znak towarowy. Podmioty prowadzące działalność sportową szu-

kają alternatywnych źródeł finansowania oraz stosują orientację marketin-

gową. Zapewnienie sobie praw ochronnych na znaki towarowe, takie jak 

właśnie nazwa drużyny sportowej, jej herb i inne oznaczenia, prowadzi do 

czerpania wymiernych korzyści finansowych. Jest to szczególnie istotne w 

dobie postępującej komercjalizacji sportu, bowiem nazwa drużyny sportowej 

dzięki swoim osiągnięciom sportowym oraz powszechnej rozpoznawalności 

może stanowić znaczną wartość majątkową. Dlatego też zapewnienie prawa 

do jej używania przez ich właścicieli niesie za sobą możliwość uzyskania środ-

ków finansowych na działalność sportową.  
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Jedną z najprężniej rozwijających się form wspierania sportu jest sponso-

ring sportowy. Poprzez zawieranie umów sponsoringowych podmioty pro-

wadzące działalność sportową mogą pozyskać kapitał, który zostanie prze-

znaczony na ich działalność statutową. Szczególnym rodzajem sponsoringu 

jest sponsoring tytularny, często występujący w sporcie. Przedmiotowa for-

ma jest z pewnością atrakcyjna, bowiem niesie za sobą największe korzyści 

finansowe. Należy mieć jednak na uwadze, że częsta zmiana nazwy drużyny 

sportowej może prowadzić do osłabienia jej renomy oraz stopnia rozpozna-

walności. Dlatego też podmioty sponsorowane powinny z dużą rozwagą po-

szukiwać sponsora tytularnego oraz zawierać umowy średnio – lub długo-

terminowe, które wprowadzają znacznie większą stabilność niż umowy krót-

koterminowe.  

Omówione powyżej aspekty, co pokazuje casus drużyny Steua Bukareszt, 

mogą stanowić zarzewie sporów. Jak się wydaje, większość kwestii proble-

matycznych wynika z faktu, że sport stał się jedną z wiodących branż na ryn-

ku. Podmioty działające w sferze sportu nie są nastawione jedynie na prowa-

dzenie działalności sportowej, ale na osiągnięcie zysku i czerpanie jak naj-

większych korzyści majątkowych z prowadzonej działalności. Pieniądze od-

grywają obecnie w sporcie dużą rolę, ponieważ rywalizacja na najwyższym 

poziomie krajowym i międzynarodowym wymaga dużych nakładów finanso-

wych.  

Miejmy jednak nadzieję, że sport nie straci swojego pierwotnego ducha. 

Jak powiedział Bill Shankly: „Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest 

sprawą życia lub śmierci. Jestem bardzo rozczarowany takim podejściem. 

Mogę zapewnić, iż jest o wiele, wiele ważniejsza”.  
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