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Student powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą najwaŜniejszych aktów normatywnych
regulujących działalność sportową w Polsce oraz najistotniejszych zapisów międzynarodowego prawa
sportowego. W ramach przedmiotu kształtowana jest umiejętność interpretowania aktów prawnych
odnoszących się do działalności sportowej. Student po zakończeniu zajęć z przedmiotu prawo w sporcie
jest przygotowany do właściwego wykorzystania i analizowania aktów prawnych z zakresu prawa
publicznego, cywilnego, karnego oraz umów międzynarodowych przynaleŜnych do międzynarodowego
prawa publicznego i międzynarodowego prawa prywatnego.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
1. Encyklopedia prawa. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu prawa (system prawa - przykłady
róŜnych systemów prawnych - prawo stanowione a precedensowe, przepis prawny, norma prawna,
stosunek prawny).
2. Źródła prawa. Prawo sensu stricte i sensu largo.
3. Charakterystyka poszczególnych gałęzi prawa.
4. Elementarne pojęcia i wiadomości z zakresu prawa publicznego, cywilnego i karnego.
5. Międzynarodowe prawo sportowe – konwencje Rady Europy.
6. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.
7. Statuty międzynarodowych organizacji sportowych (MKOl, federacje dyscyplin sportu).
8. Umowy międzynarodowe i międzypaństwowe.
9. Współpraca subregionalna, regionalna i dwustronna. w dziedzinie sportu
10. Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015 porównanie z innymi państwami europejskimi.
11. Ochrona zdrowia i opieka medyczna sportowców – aspekty prawne.
12. Sportowe stypendia - instytucje wspierające sport. Zasady finansowania sportu.
13. Obiekty sportowe - aspekty prawne, zarządzanie.
14. Prawne podstawy działalności instytucji sportowych w Polsce: ustawa o sporcie, ustawa o kulturze
fizycznej, ustawa o sporcie kwalifikowanym oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
15. Podstawy prawne zwalczania dopingu, przemocy i korupcji w sporcie.
Ćwiczenia:
1. Prawne podstawy zatrudniania zawodników, trenerów, sędziów sportowych, instruktorów i
menedŜerów.
2. Stypendia sportowe i inne sposoby wynagradzania zawodników.
3. Ubezpieczenia w sporcie. Podstawy prawne bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej w sporcie:
wypoczynek dzieci i młodzieŜy, zajęcia sportowe i współzawodnictwo sportowe.
4. Opieka zdrowotna i odpowiedzialność lekarza.
5. Prawo Unii Europejskiej odnoszące się do sportu. Udział Polski w tworzeniu prawa wspólnotowego.
6. Współpraca w zakresie sportu na forum rządowych organizacji międzynarodowych. UNESCO, WHO,
OECD.
7. Działalność pozarządowych organizacji międzynarodowych - ICPSSE, TAFISA, ENGSO, ISCA, IASI,
WADA, EWS oraz inne.
8. Analiza współpracy rządowej przy realizacji projektu UEFA EURO 2012. Case study: interpretacja
współpracy dwustronnej wybranymi państwami: Francja, Niemcy, Hiszpania, Rumunia, Państwa
Bałtyckie.
9. Polskie regulacje prawne odnoszące się do kultury fizycznej i sportu. Zmiany w polskich aktach
prawnych regulujących funkcjonowanie podstawowych jednostek kultury fizycznej.
10. Kompetencje Ministra Sportu i Turystyki w dziedzinie sportu. Strategia rozwoju sportu w Polsce do
roku 2015.
11. Spółki akcyjne a sportowe spółki akcyjne, źródła prawne funkcjonowania, struktura, zakres

działalności.
12. Działalność gospodarcza prowadzona w związku ze sportem, sklepy sportowe, producenci sprzętu
sportowego, działalność promocyjna, informacyjna, reklamowa i marketingowa
13. Podstawy prawne uprawiania sportu, prawa i obowiązki zawodnika.
14. Sądownictwo polubowne i rozstrzyganie sporów w sporcie.
15. Zwalczanie dopingu w sporcie. Działania UNESCO, Rady Europy, Unii Europejskiej i Światowej
Agencji Anty-dopingowej.
METODY OCENY
Kolokwium zaliczeniowe.
Zaliczenie prac semestralnych i sprawdzianów
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Literatura podstawowa:
• Cajsel W.: Ustawa o sporcie kwalifikowanym, Wyd. C H Beck, Warszawa 2006.
• Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2003,
• Jaczynowski L., Stopczyński M., śyśko J., Wypisy z podstawowych aktów prawnych dotyczących
kultury fizycznej, Wydawnictwa AWF, Warszawa, 2007,
• Korycki S., Kuciński J., Trzciński Z., Zaborowski J., Zarys prawa, Lexis Nexis, Warszawa, 2002,
• Szwarc A., Prawo sportowe, akty prawne, ARS BONI et AEQUI, Poznań, 2003
• Szwarc A., Prawo sportowe, akty prawne [suplement], ARS BONI et AEQUI, Poznań, 2003
• Powołanie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - rozporządzenie /2001.05.14/ - Dz.U.01.56.583,
• Zakres i tryb działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - rozporządzenie /2001.10.17/ Dz.U.01.133.1501,
• Szczegółowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych rozporządzenie /2001.09.18/ - Dz.U.01.114.1217,
• Baczewski A., Ryba B., Podstawy prawne bezpieczeństwa imprez sportowych, Polska Korporacja
MenedŜerów Sportu, Warszawa, 2003
• Międzynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nowy Jork.1985.12.10.,
• Konwencja antydopingowa. Strasburg.1989.11.16.,
• Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w
szczególności meczów piłki noŜnej. Strasburg.1985.08.19.
Literatura uzupełniająca:
• Stangreciak R.: Ubezpieczenia osobowe i majątkowe w sporcie, Wyd. PKMS, Warszawa 2002.
• Cajsel W.: Podstawy prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych, Wyd. C H. Beck, Warszawa
2004.

