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l. dz. 472/2017                                                                                            Warszawa, 14 lipca 2017 r. 

 

 

Pan Maciej Wiśniewski 

Prezes Zarządu Twarde Pierniki SA 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

działając w imieniu Polskiej Ligi Koszykówki SA z siedzibą w Warszawie, w związku z Pana 

pismem z dnia 10 lipca 2017 r., w którym artykułuje Pan wątpliwości co do legitymacji PLK SA 

do podejmowania działań związanych z organizacją rozgrywek, uprzejmie wyjaśniam  

i informuję, co następuje: 

 

1) Umowa o zasadach funkcjonowania ligi zawodowej w koszykówce mężczyzn  na sezony 

2017 -2020 zostanie podpisana po uzyskaniu decyzji ministra właściwego ds. kultury 

fizycznej w sprawie wyrażenia zgody na jej zawarcie.  

 

2) Pragnę jednak zwrócić uwagę Pana Prezesa, że decyzja ta będzie dotyczyć zasad 

funkcjonowania ligi, nie zaś wyboru podmiotu zarządzającego tą ligą. Decyzję w tym 

zakresie podejmuje bowiem – w oparciu o kompetencje przyznane przepisami art. 13 

i 15 ustawy o sporcie - właściwy polski związek sportowy, którym - w przypadku 

koszykówki - jest PZKosz.  Uchwałą nr 26/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarząd PZKosz 

wskazał reprezentowaną przeze mnie spółkę tj. PLK SA jako podmiot, z którym 

stosowna umowa zostanie zawarta. 

 

3) Spieszę także uspokoić Pana Prezesa, że wszelkie decyzje dotyczące rozgrywek 

najwyższej klasy rozgrywkowej, podejmowane ewentualnie przez PLK SA do czasu 

zawarcia przedmiotowej umowy mają swoje umocowanie we wskazanej wyżej 

uchwale Zarządu PZKosz oraz przepisach statutu PZKosz. Zarząd PZKosz zdecydował  

w dniu 27 czerwca br., że od dnia 1 lipca do czasu zawarcia umowy, o której mowa  

w art. 15 ustawy o sporcie, PLK  SA – na warunkach wynikających z dotychczasowej 

umowy oraz w oparciu o przepisy § 9 Statutu PZKosz -  zarządzać będzie rozgrywkami 

najwyższej klasy rozgrywkowej na zasadzie zlecenia w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego.  W tym stanie rzeczy jakiekolwiek obawy co do możliwości uznania 

podejmowanych na bieżąco działań PLK SA za niezgodne z prawem  

lub niewywołujących skutków prawnych są w sposób oczywisty bezzasadne.   

 

4) Powyższe wynika także z faktu, że wymagane od klubów działania związane  

z umożliwieniem ich udziału w rozgrywkach w kolejnym sezonie przewidziane są  

w przepisach Regulaminu Rozgrywek PLK, który to regulamin jest sui genereis  uchwałą 
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Zarządu PZKosz i z oczywistych względów obowiązuje niezależnie od tego, czy nowa 

umowa została już zawarta czy nie. Współzawodnictwo w najwyższej klasie rozgrywek 

nie może bowiem zostać ani wstrzymane ani zawieszone, chyba że decyzją PZKosz, 

podjętą w ramach uprawnień przewidzianych w art. 13 ustawy o sporcie. Zapewniam, 

że decyzja taka nie została podjęta. 

 

5) Ponieważ reprezentowany przez Pana Prezesa klub został zaproszony do rozgrywek ligi 

zawodowej w okresie, gdy wpisowe nie było pobierane, usprawiedliwione są Pana 

wątpliwości co do kwalifikacji podatkowej tego typu opłat związanych z udziałem  

w rozgrywkach. Zapewniam jednak, że doświadczenia kilkudziesięciu klubów biorących 

udział w lidze zawodowej w ciągu ostatnich kilkunastu lat potwierdzają, że zarówno ich 

służby księgowe jak i właściwe organy administracji skarbowej nie mają żadnych 

wątpliwości co do faktu, że wpisowe stanowi koszt uzyskania przychodu w spółce 

sportowej. Pozwoli Pan zatem, że dalsze dywagacje dotyczące ewentualnych 

negatywnych konsekwencji podatkowych wpłaty wpisowego, czy też rozważania  

o odpowiedzialności zarządów spółek wobec właścicieli, pozostawione będą bez 

komentarza.  

 

6) Ważną również kwestią - dla pełnej odpowiedzi i rozwiania wątpliwości Pana Prezesa 

– jest przypomnienie sytuacji z roku 2014, kiedy to ówczesny Zarząd PLK SA, za 

aprobatą Zarządu PZKosz, zaprosił do rozgrywek PLK klub z Torunia.  W tamtym sezonie 

mieliśmy do czynienia z identyczną sytuacją formalnoprawną w temacie umowy 

PZKosz – PLK SA. Podobnie jak dziś – Zarząd PLK SA - działając na zasadzie zlecenia oraz 

oczekując na zatwierdzenie wzmiankowanej umowy przez Ministra Sportu, dokonywał 

wszystkich czynności prawnych związanych z organizacją rozgrywek.  

 

7) Licząc, że przedstawione wyjaśnienia okażą się dla Pana Prezesa wystarczające 

pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że warunkiem udziału reprezentowanego 

przez Pana klubu (podobnie jak i wszystkich innych klubów) w rozgrywkach najwyższej 

klasy rozgrywkowej w koszykówce mężczyzn w przyszłym sezonie jest dokonanie 

skutecznego zgłoszenia do rozgrywek i wpłata wpisowego w ustalonych przez PLK SA 

terminach.  

 

                                                                                           Z wyrazami szacunku,  

 


