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Wstęp

Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym (dalej jako: u.o.z.z.m.p.)1 reguluje — zgodnie

z jej art. 1 — zasady zarządzania mieniem państwowym,

w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych.

W tym zakresie ustawa zastąpiła przepisy ustawy z 8.08.1996

r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skar-

bowi Państwa (Adamus, 2017). Tym samym ustawodawca

ustanowił regulacje szczególne dla tzw. spółek Skarbu Pań-

stwa2. Odróżniają się one w znacznym stopniu od modelu

ogólnego, który obowiązuje wobec podmiotów „niepaństwo-

wych” (Węgrzynowski, 2019). Dodatkowo przepisy

u.o.z.z.m.p. regulują różne aspekty dotyczące zarządzania

mieniem państwowym. Jak wskazują przedstawiciele doktry-

ny, akt ten koncentruje się jednak na uporządkowaniu rela-

cji prawnych państwa z państwowymi osobami prawnymi

(Węgrzynowski, 2019). 

Ustawa zawiera w art. 2 definicję terminu „spółka”, a w art. 3

„państwowej osoby prawnej”. Reguluje także zasady wykony-

wania uprawnień z akcji i zbywania akcji przysługujących

Skarbowi Państwa i państwowym osobom prawnym, zasady

nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez organy Pań-

stwa, wymogi dla kandydatów na członków organów nadzor-

czych oraz organów zarządzających, jak też nadzór nad czyn-

nościami prawnymi państwowych osób prawnych. Słusznie

więc w doktrynie wskazuje się, że w sferze teoretycznej akt

ten pozostaje na styku prawa administracyjnego, publicznego

gospodarczego, ale także prawa prywatnego, gdyż instrumen-
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Streszczenie
Artykuł opisuje najważniejsze, zdaniem autora, przepisy

ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem

państwowym w zakresie funkcjonowania klubu sporto-

wego — spółki akcyjnej. Ustawa ta wprowadza przede

wszystkim trzy warianty nadzoru: uzyskanie zgody walne-

go zgromadzenia na dokonanie określonych czynności

prawnych, uzyskanie zgody organu nadzorczego na do-

konanie określonych czynności prawnych, jak też okre-

ślenie zasad zbywania składników aktywów trwałych

przez zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obo-

wiązku jego zastosowania. W określonej sytuacji obo-

wiązki te muszą być stosowane przez kluby sportowe,

funkcjonujące np. w formie spółki akcyjnej. 

Celem artykułu jest także wyjaśnienie wątpliwości, jakie

wiążą się z przedmiotowymi przepisami. 

Słowa kluczowe: mienie państwowe, Skarb Państwa,
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JEL: K220



t. LXXIII nr 7/2020 (865) DOI 10.33226/0137-5490.2020.7.4

ISSN 0137-5490   BUSINESS LAW JOURNAL  28

ty zarządzania mieniem w stosunkach cywilnoprawnych pod-

legają prawu prywatnemu (Adamus, 2017). 

Wydawałoby się tym samym, że zakres przedmiotowy

u.o.z.z.m.p. nie obejmuje działalności klubów sportowych,

które generalnie mogą działać w formie stowarzyszenia, spół-

dzielni, fundacji, a także — co najważniejsze — w formie

spółek kapitałowych — z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz akcyjnej (Krześniak, 2016)3. W praktyce jednak przepi-

sy u.o.z.z.m.p., o czym zapomnieli projektodawcy tego aktu,

mogą też w określonej sytuacji znaleźć zastosowanie do funk-

cjonowania klubu sportowego (w praktyce przede wszystkim

odnoszą się do spółki akcyjnej). W rzeczywistości sytuacja ta

spowodowała liczne problemy, poddając w wątpliwość możli-

wość funkcjonowania tych podmiotów pod reżimem tego ak-

tu. Kluby takie mają olbrzymi problem przede wszystkim

z rozporządzaniem składnikami trwałymi oraz uzyskiwaniem

zgód na poszczególne czynności prawne, jak np. zwolnienie

z długu. Wszystkie te wymogi powodują, że rada nadzorcza

staje się tak naprawdę drugim organem zarządzającym (sytu-

acja ta dotyczy oczywiście wszystkich spółek objętych zakre-

sem tej ustawy, a nie tylko spółek sportowych). Przede

wszystkim jednak rozwiązania wymagane przez u.o.z.z.m.p.

są sprzeczne z istotą funkcjonowania spółek sportowych4. 

Mienie państwowe a klub sportowy

U.o.z.z.m.p. nie definiuje terminu mienia państwowego5,

a jedynie w art. 4 wskazano, że służy ono wykonywaniu zadań

publicznych i zarządza się nim zgodnie z zasadami prawidło-

wej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 tej ustawy przez „spółkę” w rozumie-

niu jej przepisów należy rozumieć spółkę handlową w rozu-

mieniu Kodeksu spółek handlowych6 oraz spółkę europejską

w rozumieniu ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów

gospodarczych i spółce europejskiej7. Tym samym „spółką”

na gruncie u.o.z.z.m.p. będzie każda spółka osobowa, czyli

tzw. osoba ustawowa (komandytowo-akcyjna, komandyto-

wa), jak i spółka kapitałowa (Adamus, 2017)8, czyli osoba

prawna (spółka z o.o., akcyjna, europejska), aczkolwiek prze-

pisy dotyczą tak naprawdę spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 3 ust. 3

pkt 2u.o.z.z.m.p., może być ona państwową osobą prawną, je-

żeli jej akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne

państwowe osoby prawne i, co oczywiste, właściwe przepisy

ustrojowe przyznają jej osobowość prawną. 

Na podstawie u.o.z.z.m.p. można wyróżnić spółki z całko-

witym udziałem Skarbu Państwa lub innych państwowych

osób prawnych oraz z częściowym udziałem Skarbu Państwa

lub innych państwowych osób prawnych (Adamus, 2017).

Trzecią grupę stanowią spółki z udziałem całkowitym lub

częściowym innej spółki z udziałem państwowym, co jest nie-

zmiernie istotne przy funkcjonowaniu spółek sportowych, po-

nieważ na gruncie u.o.z.z.m.p. spółka z udziałem państwo-

wym może być podmiotem dominującym wobec innych spół-

ek w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 16.02.2007 r. o ochro-

nie konkurencji i konsumentów9. Dlatego liczba posiadanych

akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby

prawnej będzie decydować, czy zastosowanie znajdą przepisy

tej ustawy. Stąd też w praktyce zdarza się, że to klub sporto-

wy jest spółką zależną wobec spółki Skarbu Państwa (spółki

dominującej)10 i tym samym jest on zobowiązany do stosowa-

nia przepisów u.o.z.z.m.p., ponieważ w akcie tym nie zawarto

wyłączeń co do niestosowania przepisów ustawy wobec nie-

których podmiotów. W przedmiotowym akcie wskazano jedy-

nie, że przepisów ustawy dotyczących państwowych osób

prawnych nie stosuje się do spółek. Należy więc wskazać, że

w ustawie nie zastosowano wyłączeń podmiotowych, ale

w określonym zakresie zastosowano te o charakterze przed-

miotowym. 

Zgodnie z art. 17 u.o.z.z.m.p. podmiot uprawniony do wy-

konywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub

państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw

z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mają-

ce na celu określenie w drodze uchwały walnego zgromadze-

nia lub w statucie tej spółki, że zgody walnego zgromadzenia

lub rady nadzorczej wymaga dokonanie czynności, które zo-

stały wskazane w tym przepisie11. Tym samym treść art. 17

u.o.z.z.m.p. zawiera wprowadzenie trzech różnych wariantów

nadzoru, a więc: uzyskania zgody walnego zgromadzenia na doko-

nanie określonych czynności prawnych (art. 17 ust. 1

u.o.z.z.m.p.), uzyskania zgody organu nadzorczego na doko-

nanie określonych czynności prawnych (art. 17 ust. 2

i 3 u.o.z.z.m.p.), jak też określenia zasad zbywania składników

aktywów trwałych przez zastosowanie trybu przetargu oraz wyjąt-

ki od obowiązku jego zastosowania (art. 17 ust. 4

u.o.z.z.m.p.) (Węgrzynowski, 2019). Zakres tych obowiązków

wzbudza w praktyce wiele wątpliwości (Stec, 2018; Śleszycka,

Szeplik, 2019; Węgrzynowski, 2019)12. 

Spółka matka w zakresie wykonywania praw z akcji w spół-

ce, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązana podej-

mować działania mające na celu wprowadzenie do statutów

spółek, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa lub

państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym

w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa

w art. 17 ust 1–4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5, art. 18 ust. 1,

art. 19 ust. 1–5 oraz art. 2213. Tym samym spółki córki nieza-

leżnie od prowadzonej przez nie działalności muszą stoso-

wać przedstawione powyżej rozwiązania nadzoru, ale także

m.in. wymogi w zakresie kwalifikacji zarządu oraz rady nad-

zorczej. Obowiązek ten dotyczy więc także klubów sporto-

wych — spółek córek wobec spółek matek z udziałem pań-

stwowym. 

Obowiązki wobec walnego zgromadzenia14

Art. 17 u.o.z.z.m.p. wymaga zgody na rozporządzenie

składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy

z 29.09.1994 r. o rachunkowości15 (dalej: ustawy o rachunko-

wości) zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych,

rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długotermino-

wych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdziel-

ni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% su-

my aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalo-

nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania



finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania

innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku ka-

lendarzowym na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość

rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy

aktywów, przy czym w przypadku: 

umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie skład-

nika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmio-

tom — przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej

rozumie się wartość świadczeń za: rok — jeżeli oddanie

składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawie-

ranych na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umo-

wy — w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; 

umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie

składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom —

przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozu-

mie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w ra-

zie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok — jeżeli od-

danie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy

zawieranej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania

umowy — w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. 

Zgody walnego zgromadzenia wymaga także nabycie

składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej: 100

mln złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o ra-

chunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwier-

dzonego sprawozdania finansowego, objęcie albo nabycie ak-

cji innej spółki o wartości przekraczającej: 100 mln złotych

lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowo-

ści, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego spra-

wozdania finansowego, a także zbycie akcji innej spółki

o wartości rynkowej przekraczającej: 100 mln złotych lub

10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego. 

W praktyce funkcjonowania klubu sportowego spółki ak-

cyjnej zastosowanie znajduje przede wszystkim ograniczenie

dotyczące rozporządzenie aktywami trwałymi, do których

włączyć karty zawodnicze, które są zaliczane do wartości nie-

materialnych i prawnych (WNiP) (Węgrzyńska, 2011; Cajsel,

2001, s. 59 i n.). Zgodnie z ustawą o rachunkowości warto-

ściami niematerialnymi i prawnymi są nabyte przez jednost-

kę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadają-

ce się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, prze-

znaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególno-

ści autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje,

koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towaro-

wych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych oraz know-how.

Z kolei § 8 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

„wartości niematerialne” stanowi, że za składnik aktywów

uważa się zasób, który pozostaje pod kontrolą jednostki go-

spodarczej w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości oraz

z którego, według oczekiwań, jednostka osiągnie w przyszło-

ści korzyści ekonomiczne (Maksymiuk, 2008). Wartości nie-

materialne stanowią jeden z elementów tak definiowanych

aktywów i obejmują możliwe do zidentyfikowania niepienięż-

ne składniki aktywów, niemające postaci fizycznej. Powyższe

kryteria odnośnie do wartości niematerialnych (identyfiko-

walność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne) są speł-

nione w przypadku praw do kart zawodniczych nabywanych

przez kluby, co sprawia, że należy je ująć w bilansie jako ele-

ment aktywów tych jednostek (Maksymiuk, 2008). Tym sa-

mym każda sprzedaż zawodnika, którego karta jest wpisana

w WniP16, wymaga zgody walnego zgromadzenia, oczywiście je-

żeli są spełnione przesłanki z art 17 ust. 1 pkt 1 u.o.z.z.m.p.

Stąd uzyskanie takiej zgody w ostatni dzień tzw. okienka

transferowego jest praktycznie niemożliwe do wykonania17 ze

względu na potrzebę zwołania walnego zgromadzenia i jego

odbycia się przy udziale notariusza. Należy także pamiętać,

że taką zgodę trzeba uzyskać w przypadku, o którym mowa

w art. 17 ust. 1 pkt 2 pkt b u.o.z.z.m.p., czyli jeżeli dany zawod-

nik ma być nabyty za 5% sumy aktywów lub za 100 mln złotych,

to zgodę na taki transfer musi wyrazić walne zgromadzenie. 

W praktyce stosowania tej ustawy pojawił się także pro-

blem, czy zgody walnego zgromadzenia wymaga również

transfer czasowy zawodnika (wypożyczenie), bo jest to prze-

cież „oddanie tych składników do korzystania innemu pod-

miotowi”. Po pierwsze w takiej sytuacji należy ustalić, na jaki

okres ma być zawarte takie wypożyczenie. Jeżeli ma być ono

dłuższe niż 180 dni, należy następnie ustalić wartość rynkową

tej czynności prawnej. Jeśli wypożyczenie takie ma charakter

odpłatny, nie stanowi to problemu, natomiast jeżeli ma ono

charakter nieodpłatny, należy ustalić „hipotetyczną” opłatę

za takie wypożyczenie, zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. b myślnik

drugi18 u.o.z.z.m.p., ponieważ taka umowa ma charakter in-

nej nieodpłatnej umowy o oddanie składnika majątkowego

do korzystania innym podmiotom. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 17 ust. 6 u.o.z.z.m.p., zarząd ma

obowiązek przedkładania walnemu zgromadzeniu zaopinio-

wanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach re-

prezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi

marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich

(public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi do-

radztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze

stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust.

3 (Prezes Rady Ministrów może określić dobre praktyki,

w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej

odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, skierowane do

spółek z udziałem Skarbu Państwa), wraz ze sprawozdaniem

organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok

obrotowy. 

Wymóg zgody rady nadzorczej

Art. 17 ust. 2 oraz ust. 3 u.o.z.z.m.p. zobowiązuje podmiot

uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do

Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną do podejmo-

wania działań mających na celu określenie, w drodze uchwa-

ły walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody

organu nadzorczego, wymaga: 

1. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,

usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-

tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-

zanego z zarządzaniem19, jeżeli wysokość wynagrodzenia

przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie

lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem

przekracza 500 tys. złotych netto w stosunku rocznym. 
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2. Zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,

usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-

tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-

zanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powy-

żej kwoty, o której mowa w pkt 1. 

3. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe,

usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela-

tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa zwią-

zanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wy-

nagrodzenia nie jest przewidziana. 

4. Przekazanie darowizny lub zawarcie innej umowy o po-

dobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. złotych lub

0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego. 

5. Zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skut-

ku o wartości przekraczającej 50 tys. złotych lub 0,1% sumy

aktywów w rozumieniu ustawy z dnia o rachunkowości, usta-

lonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozda-

nia finansowego. 

O ile w praktyce nie budzi wątpliwości uzyskiwanie zgody na

czynności, o których mowa w pkt 1, 2, 3 oraz 4, o tyle wiele pro-

blemów w praktyce wzbudza uzyskiwanie zgody na uzyskanie

zwolnienia z długu, które jest umową pomiędzy wierzycielem

i dłużnikiem (Radwański, Olejniczak, 2006)20 lub innej umowy

o podobnym charakterze21. Tym samym każda umowa, na pod-

stawie której wierzyciel rozporządza swoim prawem, powodu-

jąca wygaśnięcie stosunku obligacyjnego i wygaśnięcie długu,

wymaga na gruncie u.o.z.z.m.p. zgody rady nadzorczej, jeżeli

jej wartość przekracza 50 tys. złotych lub 0,1% sumy aktywów

w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Taką podobną umową

może być np. porozumienie klubów z zawodnikiem w przed-

miocie rozwiązania kontraktu, na podstawie której staje się on

„wolnym” zawodnikiem, a klub nie płaci mu całego wynagro-

dzenia, które by mu się należało, gdyby umowa trwała dalej,

czy chociażby umowa dotycząca całkowitego lub częściowego

zwolnienia z obowiązku zapłaty za „ekwiwalent za wyszkolenie

zawodnika”22, „opłaty solidarnościowej”23 lub „rekompensaty

za szkolenie zawodnika”24. O ile zapłata pomiędzy polskimi

klubami dotycząca wyszkolenia nie stanowi świadczenia pie-

niężnego o dużej wysokości, o tyle już rekompensata w przy-

padku transferu pomiędzy klubami z dwóch różnych federacji

przekracza często 50 tys. zł. Wielokrotnie więc np. w przypad-

ku zawodników akademii piłkarskich (jeżeli stanowi ona jed-

nostkę w strukturze spółki córki), rada nadzorcza musi bardzo

często wyrażać zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy klu-

bem a podmiotem, gdzie będzie taki zawodnik z akademii kon-

tynuował karierę (wielu z nich około 15.–18. roku życia, ze

względu na rywalizację pomiędzy zawodnikami i selekcję, jaka

ma miejsce w klubie sportowym, odchodzi do innych klubów

po zakończeniu kontraktu).

Zastosowanie trybu przetargu lub aukcji

W praktyce funkcjonowania klubu sportowego spółki ak-

cyjnej, w szczególności klubu piłkarskiego, niezmiernie uciąż-

liwa jest norma zawarta w art. 17 ust. 4 u.o.z.z.m.p. i ustano-

wiony tam wymóg trybu przetargu lub aukcji oraz określenie

ewentualnych wyjątków od obowiązku ich zastosowania25,

w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów

trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy ak-

tywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finanso-

wego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekra-

cza 20 tys. złotych. 

Należy pamiętać, że zbycie oznacza generalnie wszystkie

formy dyspozycji przeniesienia własności rzeczy26. W przy-

padku klubów sportowych spółek akcyjnych będzie to zazwy-

czaj umowa sprzedaży, ale także np. skorzystanie z klauzuli

odstępnego ustanowionej w umowie czy nawet rozwiązanie

umowy z zawodnikiem za wypłatą mu odszkodowania. Tym

samym, ze względu na tak niską kwotę pieniężną, która zosta-

ła wskazana w 17 ust. 4 u.o.z.z.m.p., każda taka czynność do-

tycząca zawodnika (a tak naprawdę jego karty zawodniczej27,

wpisanej w WNiP), wymaga dokonania w trybie przetargo-

wym lub aukcyjnym, co jest w praktyce niemożliwe do wyko-

nania, bo wymagałoby publicznego ogłoszenia o sprzedaży

zawodnika, wpłacenia wadium itd. Przepis ten jednak pozwa-

la na ustanowienie wyjątków od ich stosowania, które mogą

polegać np. na wyrażeniu zgody rady nadzorczej na zbycie

w trybie bezprzetargowym28. Stąd też np. sprzedaż zawodnika

w sytuacji, gdy suma transferowa wynosi co najmniej 5% 

sumy aktywów, wymaga zgody walnego zgromadzenia, po

czym tak naprawdę powinna się ona odbyć w drodze przetar-

gu lub aukcji29. Aby można było uniknąć tej ostatniej czynno-

ści, po raz kolejny zgodę na sprzedaż musiałaby wyrazić rada

nadzorcza. 

Podsumowanie

U.o.z.z.m.p. nakłada na spółki zarządzające mieniem pań-

stwowym szereg obowiązków, które niejednokrotnie powo-

dują narastanie w spółkach kontrolowanych przez Skarb Pań-

stwa i tak już olbrzymiej biurokracji. Pośrednio obowiązki te

dotyczą także funkcjonowania spółek, których działalność

jest na tyle specyficzna, że spełnienie wszystkich wymogów

wprowadzonych tych aktem uniemożliwia ich normalne funk-

cjonowanie. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku spółki

sportowej, a szczególnie klubu piłkarskiego spółki akcyjnej,

która jest spółką córką spółki matki z dominującym udziałem

Skarbu Państwa. 

Główny problem, z jakim borykają się te spółki, to

przede wszystkim wprowadzony przez u.o.z.z.m.p. wymóg

uzyskiwania zgód na rozporządzanie środkami trwałymi, 

w tym ich zbycie. Ze względu na fakt, że uzyskiwanie tych

zgód jest procesem długotrwałym, należy stwierdzić, że na-

wet jeżeli ta sytuacja nie uniemożliwia funkcjonowania te-

go rodzaju spółek, tak naprawdę ogranicza możliwość ry-

walizacji takiej spółki córki z innymi spółkami sportowymi

np. poprzez brak możliwości sprzedaży zawodnika w ostat-

ni dzień okienka transferowego, jeżeli wartość tego transfe-

ru będzie przekraczać 5% sumy aktywów w rozumieniu
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ustawy o rachunkowości. Problemem jest także obowiązek

zbywania kart zawodniczych w ramach aukcji lub przetar-

gu. Tym samym nie tylko transfery przychodzące do klubu

są znacząco utrudnione na gruncie u.o.z.z.m.p., ale także

— ze względu na wymóg uzyskania zezwolenia na

zwolnienie z długu — także te wychodzące z klubu. 

Mając powyższe na względzie, ustawodawca de lege ferenda
powinien zawrzeć w ustawie wyłączenia nie tylko o charakte-

rze przedmiotowym, ale także podmiotowym, np. wyłączają-

ce spod zakresu obowiązywania ustawy spółki, których dzia-

łalnością jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Gdyby jednak ustawodawca nie zastosował tego rozwiązania,

powinien zmodyfikować treść u.o.z.z.m.p. i wskazać, że do

spółek tych stosuje się wyłącznie przepisy wskazane w roz-

dziale 3 w zakresie wymogów dla kandydatów na członków

organów nadzorczych oraz organów zarządczych oraz art. 18

u.o.z.z.m.p. w przedmiocie obowiązku wyłaniania członków

organu zarządzającego spółki w drodze postępowania kwali-

fikacyjnego30. Jeszcze innym rozwiązaniem jest możliwość

wskazania w ustawie, że nie znajdzie ona zastosowania do

środków trwałych — kart zawodniczych31. Pozostawienie sta-

nu de lege lata spowoduje, że kluby sportowe spółki akcyjne

zamiast prowadzić bieżącą działalność sportową, wykwalifi-

kują się w sprzedaży przetargowej sportowców po wcześniej-

szym uzyskaniu na nią zgody przez organ nadzoru, który na

gruncie tej ustawy jest tak naprawdę quasi organem zarzą-

dzającym. Bez zmian tego aktu wątpliwe, a tak naprawdę nie-

możliwe jest normalne, bieżące funkcjonowanie klubu spor-

towego spółki akcyjnej, zgodne ze specyfiką działalności

sportowej. 
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Przypisy/Notes

1 Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. z 2016 r. poz. 2259. 
2 Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy: „W przekonaniu autorów projektowanej ustawy, państwo działając w sferze dominium powinno główny akcent położyć

na efektywne gospodarowanie posiadanym mieniem w celu budowania jego trwałej wartości, a także na jego zabezpieczenie przed możliwymi nadużyciami (…)”. Uza-

sadnienie rządowego projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, druk sejmowy nr 1053 Sejmu VIII Kadencji. 
3 Należy pamiętać, że w przypadku uczestnictwa w lidze zawodowej, o której mowa w art. 15 ustawy o sporcie, kluby sportowe muszą działać w formie spółki kapi-

tałowej. 
4 Stąd też w artykule nie koncentruję się na problematyce postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu, a także kwalifikacji, jakim muszą odpowiadać człon-

kowie rady nadzorczej oraz zarządu (zostały one opisane w Rozdziale 3 ustawy), ponieważ dotyczy ona wyboru tych organów, a nie kwestii nadzoru. Dla przykładu

członek zarządu takiego klubu sportowego musi być wybrany w konkursie, po czym organ wybierający taką osobę może się zwrócić o uzyskanie zgody od Rady do spół-

ek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (obligatoryjnie ma to miejsce w przypadku rady nadzorczej). Tym samym w sytuacji odwołania członka

zarządu w klubie sportowym, ze względu na wymóg organizacji konkursu, praktycznie zawsze następować będzie oddelegowanie członka rady nadzorczej do czasowe-

go wykonywania czynności zarządu — na podstawie art. 383 Kodeksu spółek handlowych. 
5 Przyjmuję, iż na gruncie u.o.z.z.m.p. oznacza ono własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa i państwowym osobom prawnym. 
6 Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. 
7 Ustawa z 4.02.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2142. 
8 Słusznie wskazuje R. Adamus, że przepisy u.o.z.z.m.p. nie znajdą zastosowania do spółki partnerskiej, ponieważ jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
9 Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229. W dalszej części artykułu dla określenia tej sytuacji będę używał tak-

że sformułowań „spółka matka”, która będzie oznaczać spółkę dominującą, i „spółka córka”, czyli spółka zależna. 
10 Dla przykładu takim klubem jest Zagłębie Lubin S.A., której właścicielem jest spółka z udziałem Skarbu Państwa — KGHM Polska Miedź S.A. Zazwyczaj jed-

nak spółki Skarbu Państwa są sponsorami danego klubu sportowego przede wszystkim dlatego, że proces zmiany właściciela klubów był realizowany na podstawie prze-

pisów Zarządzenia nr 5 Ministra Skarbu Państwa z 13.02.2009 r. w zakresie wycofania udziałów kapitałowych z klubów sportowych. Stąd też dla przykładu PGE Pol-

ska Grupa Energetyczna S.A. jest sponsorem klubu piłki ręcznej VIVE Kielce S.A., a PKN Orlen S.A. klubu piłkarskiego Wisła Płock S.A. 
11 Zostaną one opisane w dalszej części artykułu. 
12 Dodatkowo zgodnie z art. 18 tego aktu podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakre-

sie wykonywania praw z akcji w spółce, są obowiązane podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej

spółki, że członkowie organu zarządzającego powoływani i odwoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem

jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, a w Rozdziale 3 ustalono wymogi dla kan-

dydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających (szerzej: Kozłowska-Chyła, 2017). 
13 To oznacza, że naruszenie obowiązku podjęcia działań nie rodzi negatywnych skutków prawnych zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich dla czynności praw-

nych spółki, może co najwyżej oznaczać odpowiedzialność organizacyjną podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji (Węgrzynowski, 2019). Brak wprowa-

dzenia tych obowiązków do spółki córki zazwyczaj jest usankcjonowany niespełnieniem tzw. KPI (Key Performance Indicators), czyli dodatkowych celów zarządczych

przez zarząd spółki matki, co tym samym mogłoby rzutować na wysokość części zmiennej wynagrodzenia tego organu, zgodnie z ustawą z 9.06.2016 r. o zasadach kształ-

towania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 (Szumański, 2017). 
14 Należy pamiętać, że nowelizacją ustawy z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019,

poz. 492) podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spół-

ce publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, może podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie tej spółki, że zgody organu nadzorczego,

zamiast zgody walnego zgromadzenia, wymagają sprawy określone w niniejszym rozdziale, tj. w art. 17 ust. 1 oraz 6 u.o.z.z.m.p. 
15 Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351). 
16 Należy także wspomnieć, że karty zawodnicze są wpisywane do WNiP z transakcji transferu w drodze nabycia do niego tytułu. W przeciwnym wypadku, jeżeli za-

wodnik jest wychowankiem klubu lub gdy prawo do karty zostało nabyte za darmo w wyniku wygaśnięcia kontraktu z innym klubem, wartość jego karty zawodniczej

ewidencjonowana jest pozabilansowo i będzie przydatna dopiero w momencie sprzedaży. 
17 Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest tym samym przygotowanie uchwały blankietowej wyrażającej zgodę na zbycie np. określonego zawodnika z określe-

niem minimalnej ceny sprzedaży. 
18 W praktyce jednak przy wypożyczeniu zawodników wymóg ten nie znajdzie zastosowania bo suma nie przekracza zazwyczaj 5% sumy aktywów z ostatniego bilansu. 
19 W klubach sportowych przykładem takiej umowy może być np. umowa z dyrektorem sportowym. 
20 Wyrok SN z 20.09.2007 r., II CSK 242/07, Legalis online (9.12.2019). 
21 Nie będzie nią zrzeczenie się roszczenia, bo nie jest czynność ta umową, a jednostronnym oświadczeniem woli. Jak słusznie zauważa SN w wyroku z 3.10.2008 r.,

I CSK 125/08, LEX nr 510988., umowy zwolnienia z długu nie można utożsamiać z umową, na mocy której wierzyciel zobowiązuje się nie dochodzić od dłużnika na-

leżnego świadczenia (pactum de non petendo). Wskazana umowa bowiem nie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, lecz jedynie zakazuje wierzycielowi dochodzenia

roszczenia w określony sposób lub w określonym czasie, lub nawet w ogóle (Sikorski, 2019). 
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22 Jest on ustalany na podstawie przepisów Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej — aktualnie Uchwałą nr V/88 z 23.05.2018 r. Zarządu PZPN. Wysokość ekwi-

walentu jest determinowana przez wiek zawodnika, liczbę lat spędzonych w klubie odstępującym i kategorię (klasę) zespołu pozyskującego. Opłata ta dotyczy zmian

w obrębie klubów podlegających pod jurysdykcje związku tj. polskich klubów piłkarskich. Ekwiwalent przysługuje za szkolenie między 12. a 21. rokiem życia, pod wa-

runkiem zmiany przynależności klubowej przez zawodnika przed ukończeniem 24. roku życia. 
23 W praktyce określany jest jako mechanizm solidarnościowy (solidarity contribution). Jest on należny w przypadku każdego odpłatnego transferu zawodnika po-

między klubami z dwóch różnych krajów. Opłata ta wynosi zawsze 5% kwoty transferowej ustalonej pomiędzy klubami zagranicznymi i jest dzielona na wszystkie klu-

by piłkarskie, które szkoliły polskiego zawodnika od ukończenia 12. roku życia do 23. roku życia, zgodnie z Regulaminem FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawod-

ników — FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players. 
24 Popularne określenie, jakiego używa się w praktyce do określenia tego terminu, to ekwiwalent za wyszkolenie (training compensation). Są to kwoty ustalone przez

FIFA ryczałtowo za każdy rok szkolenia zawodnika. Kwoty te różnią się dla poszczególnych federacji piłkarskich oraz konkretnych lig piłkarskich. Co do zasady, re-

kompensata za szkolenie podlega wypłacie na rzecz klubu szkolącego zawodnika, kiedy ten podpisuje swój pierwszy kontrakt profesjonalny albo gdy posiadając już sta-

tus zawodowca jest „transferowany” pomiędzy klubami przed ukończeniem 23. roku życia, zgodnie z Regulaminem FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników

— FIFA Regulations on the Status and Transfer of the Players. Należy pamiętać, że orzecznictwo FIFA Dispute Resolution Chamber wskazało, że opłaty tej nie mo-

że zrzec się jedynie klub, który jest uprawniony do opłaty, a nie zawodnik. 
25 Tym samym wykładania literalna oraz systemowa tego przepisu wskazuje, że wyłączenie to nie może obejmować określonych rodzajów środków trwałych, ale tyl-

ko czynności — przetarg lub aukcję. Należy jednak wskazać, że w praktyce statuty KGHM Polska Miedź S.A. czy też PKN Orlen stosują wyłączenie do określonych
przedmiotów np. lokali mieszkalnych stanowiących własność spółki, gdy sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej na rzecz najemcy lub sta-
le z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalen-

ty. W mojej ocenie zastosowanie takich wyłączeń jest nieważne ex lege. Ustawodawca, gdyby chciał wskazać, że można wyłączyć spod zakresu tego przepisu pewne
przedmioty, podkreśliłby, że nie chodzi tylko o „obowiązek ich zastosowania”, ale także o brak np. obowiązku stosowania tych trybów do określonych środków trwa-
łych lub implicite obowiązku stosowania wymogów wskazanych w tym przepisie. 

26 Wyrok NSA z 17.07.2008 r., sygn. akt II OSK 8787/07 (Legalis online, 09.12.2019 r.). Przepisu tego nie stosuje się przy transferze czasowym (wypożyczeniu), po-

nieważ nie stanowi on zbycia, chyba że wypożyczenie zawiera także klauzulę wykupu zawodnika. 
27 W praktyce umowy transferowe, w szczególności w przypadku piłki nożnej, są na sumy wyższe niż 20 tys. zł. 
28 W takiej sytuacji zgoda rady nadzorczej może mieć charakter blankietowy, czyli obejmować kwoty odstępne zawarte w kontraktach, albo polegać na określeniu

minimalnej kwoty sprzedaży danego zawodnika w przypadku braku takiej klauzuli. 
29 De facto zarząd klubu sportowego spółki aukcyjnej powinien podjąć uchwałę z wnioskiem o podjęcie jej przez walne zgromadzenie spółki matki. Po jej uzyskaniu

powinien podjąć kolejną uchwałę np. z wnioskiem do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na zwolnienie z trybu przetargowego lub aukcji lub dokonać sprzedaży zawod-

nika w formie przetargowej albo aukcyjnej. 
30 Pomijam już kwestię, że ustawodawca mógłby w art. 17 ust. 4 u.o.z.z.m.p. wyjaśnić wątpliwości co do treści tego przepisu i dopuścić expressis verbis możliwość nie-

stosowania trybu aukcyjnego lub przetargowego do określonych przedmiotów. Por. uwagi do przypisu 18. 
31 Z tym, że w takim przypadku aktualny pozostanie problem uzyskania zgody na zwolnienie z długu lub zawarcie innej podobnej umowy.
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