
Koleżanki i Koledzy strzelcy 
Informacja dotycząca zmanipulowanej interpretacji zapisów 

Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym 
 
 Pragniemy odnieść się do tekstów publikowanych i rozpowszechnianych przez 
niektóre kluby (osoby) a dotyczące  tzw. „akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa 
w klubie sportowym” 
 
 Prezentowany poniżej cytat został upubliczniony na stronie internetowej jednego z 
klubów sportowych i jest jawnym przykładem zastraszania swoich członków. Bezprawnie 
ostrzega przed zapisywaniem się do innych Klubów i Stowarzyszeń. 
 
cytat ze strony internetowej 
„Przypominamy wszystkim klubowiczom o art. 5 Ustawy z dn. 29.07.2005 r. o Sporcie 
Kwalifikowanym, który mówi: 
"... Osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje, udziały lub inne tytuły 
uczestnictwa w klubie sportowym nie może posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów 
uczestnictwa w innym klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym 
w tej samej dyscyplinie sportu ani też zasiadać w jego organach." 
 
   „W związku z powyższym, jeśli osoba będąca członkiem (tu nazwa klubu) zgłosi chęć1 
przynależności do innego klubu lub stowarzyszenia2 w tej samej dyscyplinie sportowej, 
będzie zobowiązana do powiadomienia władz naszego klubu oraz zostanie poproszona3  
o złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa w (tu nazwa klubu).” 
 
 Nie każda osoba będąca członkiem klubu posiada wiedzę prawniczą pozwalającą 
samodzielnie interpretować zawiłe zapisy Ustaw i to wykorzystali autorzy „hiobowej wieści” 
mającej na siłę zatrzymać członków klubu. 
 
 Powyższa interpretacja art.5 Ustawy o Sporcie Kwalifikowanym została świadomie 
zmanipulowania a ponadto w sposób bezprawny grozi konsekwencjami nie znajdującymi 
oparcia w żadnym przepisie prawa powszechnego ani w Statucie klubu publikującego ten 
komunikat.  
 
Na czym polega manipulacja? 
Autorzy tekstu pragną wyrobić w odbiorcach komunikatu przeświadczenie, że „posiadanie 
akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa jest tożsame z członkostwem w Klubie.  
 Jest to nieprawda, gdyż członek zwyczajny klubu sportowego nie posiada z tego 
tytułu żadnych udziałów własnościowych w klubie. 
 Art. 5 ogranicza możliwość posiadania akcji, udziałów lub innych tytułów 
uczestnictwa) czyli bycia współwłaścicielem klubów sportowych, które takie akcje i inne 
tytuły uczestnictwa emitują – jeżeli działają w jednej dyscyplinie sportu. 
 Najczęściej są to spółki prawa handlowego spółki akcyjne itp. „firmy” powołane do 
osiągania zysków z prowadzonej działalności sportowej. 
 Więc jeżeli nie jesteście współwłaścicielem klubu w jakiejkolwiek formie – 
możecie być członkiem każdego innego Klubu lub Stowarzyszenia w tej samej 
dyscyplinie sportu. 
  Natomiast jeżeli już jesteście udziałowcem-  nie możecie kupić udziałów w innym 
Klubie sportowym działającym w tej samej dyscyplinie sportu ani też zasiadać w jego 
organach. 



 
Ponadto: 
at.1  Co Statut tego Klubu mówi o „zgłoszeniu chęci” i jakie konsekwencje za to 
 „przewinienie” przewiduje ? 
at.2  Gdzie w art. 5 UKF jest zapis o Stowarzyszeniu ? 
at.3   Co Statut tego Klubu mówi o procedurze „poproszenie o złożenie pisemnej rezygnacji” 
 i jakie są konsekwencje niespełnienia takiej „prośby” ? 
 
Co to jest tytuł uczestnictwa (również akcje i udziały) ? 

„Pod pojęciem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania rozumie się 
wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery 
wartościowe lub nie będące papierami wartościowymi, instrumenty finansowe reprezentujące 
prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji zbiorowego inwestowania, w tym w 
szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”. 

[Podstawa prawna: ustawa o instrumentach finansowych] 

 
 
Gratulujemy wiedzy prawniczej.  
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