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Szanowni	Państwo!	
	

Ogólnopolska	Konferencja	Naukowa	Prawo	Sport	 Finanse	2016	organizowana	przez	
Koło	 Naukowe	 Ius	 et	 Sport	 działające	 przy	 Wydziale	 Prawa	 i	 Administracji	 Uniwersytetu	
Warszawskiego	stanowi	kontynuację	konferencji,	które	odbyły	się	w	2014	i	2015	r.	Zostały	one	
bardzo	dobrze	przyjęte	nie	tylko	przez	władze	Uniwersytetu,	ale	także	przez	całe	środowisko	
prawnicze	i	sportowe.		

Ekspertami	Konferencji	Prawo	Sport	Finanse	2016	są	m.in.	prof.	Andrzej	Wach,	Marcin	
Animucki,	mec.	Piotr	Nowaczyk,	dr	Karolina	Tetłak,	mec.	Weronika	Achramowicz,	Krzysztof	
Sachs,	Tomasz	Pasieczny.	

Wsparcia	 przy	 organizacji	 udzieliły	 kancelaria	 Baker	 &	 McKenzie	 Krzyżowski	 i	
Wspólnicy,	 Wydawnictwo	 C.H.	 Beck,	 FORTUNA	 online	 zakłady	 bukmacherskie,	 klub	 Legia	
Warszawa	i	Kancelaria	Radcy	Prawnego	Tomasz	Dauerman.	Konferencja	cieszy	się	patronatem	
Dziekana	WPiA	UW,	Ministra	Sportu	i	Turystyki,	Polskiego	Komitetu	Olimpijskiego	i	Polskiego	
Związku	 Piłki	 Nożnej.	 Redakcja	 Przeglądu	 Sportowego	 objęła	 wydarzenie	 patronatem	
medialnym.	

Prawo	sportowe	to	jedna	z	najdynamiczniej	rozwijających	się	dziedzin	prawa	w	Polsce.	
Świadczy	o	tym	chociażby	to,	że	coraz	więcej	kancelarii	prawniczych,	w	tym	tych	o	zasięgu	
międzynarodowym,	decyduje	się	specjalizować	w	prawnych	aspektach	działalności	sportowej.	
Ius	et	Sport,	dostrzegając	ten	trend,	organizuje	Konferencję	naukową	wskazując	na	potrzebę	
naukowego	określenia	wyzwań	stojących	obecnie	przed	dyscypliną	prawa	sportowego.	

W	celu	ułatwienia	pracy	dziennikarzom	przygotowany	został	niniejszy	Media	Guide,	w	
którym	umieszczono	pełen	harmonogram	konferencji,	listę	tematów	wystąpień	eksperckich	i	
studencko-doktoranckich	oraz	biogramy	prelegentów	części	eksperckiej	zawierające	zdjęcia	i	
godziny	wystąpień	poszczególnych	prelegentów.	Zespół	KN	„Ius	et	Sport”	dołoży	starań,	aby	
pomóc	mediom	w	realizacji	materiałów	–	relacji	z	Konferencji	Prawo	Sport	Finanse	2016.	
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HARMONOGRAM	I	DNIA	KONFERENCJI	-------------------------------------------------------------------------------	4	

HARMONOGRAM	II	DNIA	KONFERENCJI	------------------------------------------------------------------------------	7	

PANEL	„FINANSOWANIE	SPORTU”:	------------------------------------------------------------------------------------	9	
DR	KAROLINA	TETŁAK	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	9	
MEC.	WERONIKA	ACHRAMOWICZ	------------------------------------------------------------------------------------------	9	
MEC.	ŁUKASZ	KARPIESIUK	--------------------------------------------------------------------------------------------------	10	
KRZYSZTOF	SACHS	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	10	
MEC.	KAZIMIERZ	ROMANIEC	-----------------------------------------------------------------------------------------------	11	
MAREK	TRONINA	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	11	
MEC.	KONRAD	ŁABUDEK	---------------------------------------------------------------------------------------------------	12	
MEC.	JAKUB	PIETRASIK	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	12	

PANEL	„PIŁKARSKI	RYNEK	TRANSFEROWY”:	------------------------------------------------------------------------	13	
MEC.	JAKUB	LASKOWSKI	---------------------------------------------------------------------------------------------------	13	
MEC.	JAKUB	FORNALIK	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	14	
ŁUKASZ	WACHOWSKI	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	14	
APL.	ADW.	MACIEJ	BRODA	------------------------------------------------------------------------------------------------	15	
TOMASZ	PASIECZNY	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	15	
APL.	ADW.	KAROL	MACHNIKOWSKI	---------------------------------------------------------------------------------------	16	

PANEL	„ROZWIĄZYWANIE	SPORÓW	W	SPORCIE”:	----------------------------------------------------------------	17	
PROF.	ANDRZEJ	WACH	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	17	
MEC.	PIOTR	NOWACZYK	---------------------------------------------------------------------------------------------------	17	
MARCIN	ANIMUCKI	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	18	
MEC.	MICHAŁ	TOMCZAK	---------------------------------------------------------------------------------------------------	18	
DR	ANDRZEJ	BIELECKI	------------------------------------------------------------------------------------------------------	19	
HUBERT	RADKE	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	19	
DR	RENATA	KOPCZYK	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	20	
MEC.	PAWEŁ	GRANECKI	----------------------------------------------------------------------------------------------------	20	
DR	MICHAŁ	LECIAK	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	20	
APL.	ADW.GRZEGORZ	KNAP	-----------------------------------------------------------------------------------------------	21	
MEC.	WOJCIECH	DEJA	------------------------------------------------------------------------------------------------------	21	
DR	MAGDALENA	KĘDZIOR	--------------------------------------------------------------------------------------------------	22	
MEC.	MATEUSZ	STANKIEWICZ	---------------------------------------------------------------------------------------------	22	
MEC.	PRZEMYSŁAW	PLEWIŃSKI	--------------------------------------------------------------------------------------------	23	
APL.	RADC.	JAKUB	WIEWIÓRA	---------------------------------------------------------------------------------------------	23	
DR	JAKUB	KOSOWSKI	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	23	

KONTAKT	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	24	
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Harmonogram	I	dnia	Konferencji	
I DZIEŃ KONFERENCJI – 7 KWIETNIA 

 

9.10 – 9.20 Rejestracja 

9.20 – 9.40 Otwarcie konferencji 

9.40 – 9.55 Keynote lecture - Prof. Andrzej Wach 

 

Cześć ekspercka 

 

9.55 – 11.10 Piłkarski rynek transferowy – panel I 

- Jakub Laskowski (Legia Warszawa): Regulacje FIFA dotyczące piłkarskiego rynku 

transferowego w świetle skargi FIFPro z września 2015 r. 

- Łukasz Wachowski (PZPN): TPO - teoria i praktyka 

- Tomasz Pasieczny (Arsenal Londyn): Bridge Transfers 

 

11.15- 12.30 Piłkarski rynek transferowy – panel II 

- Maciej Broda (Kancelaria Dauerman): Relacje między klubami na tle instytucji 

rekompensaty za wyszkolenie i mechanizmu solidarności FIFA. Stan prawny wraz z 

orzecznictwem DRC i CAS. 

- Karol Machnikowski (Kancelaria Adwokacka - Michał Bieniak): Implementacja regulacji 

FIFA dotyczących pośredników transakcyjnych w Polsce. Podstawowe zagadnienia 

- Jakub Fornalik (Kancelaria Broniszewski&Granecki): Opcja jednostronnego 

przedłużenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 

 

12.40 – 13.55 Finansowanie sportu – panel I 

- Łukasz Karpiesiuk (Kancelaria Baker&Mckenzie): Finansowanie klubów przez 

samorządy a prawo pomocy publicznej. Kiedy do gry wchodzi Komisja Europejska 

- Jakub Pietrasik (Olimpia Sports Management): Sponsoring indywidualny a prawa i 

obowiązki zawodników wynikające z kontraktów sportowych - na przykładzie siatkarzy 

- Krzysztof Sachs (PZPN): 

- Marek Tronina (Maraton Warszawski): Klub sportowy - oś rozwoju nowoczesnego modelu 

zarządzania sportem w Polsce 
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14.00 – 15.15 Finansowanie sportu – panel II 

- dr Karolina Tetłak (WPIA UW): Finansowanie sportu ze środków publicznych 

- Kazimierz Romaniec (Wardyński i Wspólnicy): Wpływ Uchwały NSA  z 22 czerwca 2015 

r. na funkcjonowanie podmiotów branży sportowej 

- Konrad Łabudek (Fortuna Zakłady Bukmacherskie): Sponsorowanie sportu przez firmy 

bukmacherskie. Praktyczne aspekty zakazu reklamy i promocji gier hazardowych 

- Weronika Achramowicz (Kancelaria Baker&Mckenzie): Cooling-off periods. 

Odpowiedzialność podmiotów organizujących zakłady sportowe a koncepcja prawna 

samowyłączenia z gry (samozakazu) 

 

15.15 – 15.50 przerwa obiadowa 
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Cześć studencko-doktorancka I dnia 

15.55 – 17.00 panel studencko-doktorancki – panel I 

- Adrian Orlicki (UWr): Dlaczego przez najbliższy rok Real Madryt nie stanie się bardziej 

„galaktyczny”? O zwalczaniu przez FIFA nadużyć przy transferach niepełnoletnich 

zawodników 

- Łukasz Jabłoński (UW): Najważniejsze problemy prawne funkcjonowania rynku 

transferowego na tle regulacji FIFA 

- Łukasz Kalinowski (UJ): Chińska rewolucja futbolowa oraz jej wymiar prawny i 

ekonomiczny 

- Dominik Senkowski (UW): Finansowe fair play w piłce nożnej 

 

17.05 – 18.10 panel studencko-doktorancki – panel II 

- Wojciech Kiełbasiński (UMK): Prawa i obowiązki Reprezentanta Polski 

- Mateusz Zawadka (UwB): Wady i zalety stosowania away goals rule w rozstrzyganiu 

rywalizacji pomiędzy klubami piłkarskimi w rozgrywkach pucharowych 

- Arkadiusz Górski (UW): Odpowiedzialność odszkodowawcza polskich związków 

sportowych w przypadku błędów popełnionych przy powoływaniu kadry narodowej 

- Sebastian Solecki (UWr): Prawo karne wobec problemu dopingu w sporcie 

 

18.15 – 19.20 panel studencko-doktorancki – panel III 

- Mateusz Lewandowski (UW): Opodatkowanie sponsoringu finansowego podatkiem od 

towarów i usług 

- Marcin Brongiel (UJ): Problemy związane z opodatkowaniem dochodów sportowców i 

zmiany wynikające z orzecznictwa na przestrzeni lat 

- Maciej Wąsowski (UW): Problematyka salary cup w europejskim futbolu 
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Harmonogram	II	dnia	Konferencji	
	
Dzień II – 8 kwietnia 

9.30 – 9.40 Otwarcie II dnia konferencji 

 

Cześć ekspercka 

9.40 – 10.55 Rozwiązywanie sporów w 

sporcie – panel I 

- prof. Andrzej Wach (WPIA UW, PZPN) 

- Piotr Nowaczyk (CAS): Praktyczne 

aspekty funkcji arbitra w arbitrażu 

sportowym 

- Magdalena Kędzior: Zaskarżalność 

nominacji olimpijskich w polskim i 

niemieckim systemie prawnym  

- Paweł Granecki: Nowy regulamin 

Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu 

przy Polskim Komitecie Olimpijskim - 

zagadnienia wybrane 

11.00 – 12.15 Rozwiązywanie sporów w 

sporcie – panel II 

- Wojciech Deja: Spory piłkarskie z 

elementem międzynarodowym - wybór 

prawa właściwego i klauzula jurysdykcyjna 

(aspekty praktyczne) 

- Grzegorz Knap (Legia Warszawa) 

- Jakub Laskowski (Legia Warszawa): 

Właściwość organów jurysdykcyjnych 

PZPN w przypadku sporu polskiego klubu z 

zawodnikiem zagranicznym 

- Andrzej Bielecki 

 

12.30 – 13.30 Rozwiązywanie sporów w 

sporcie – panel III 

- dr Michał Leciak (UMK): Prawo karne 

narzędziem rozwiązywania sporów w 

sporcie 

- dr Jakub Kosowki (UMSC): Relację 

pomiędzy szybkością postępowania a 

prawem do 

obrony w postępowaniach dyscyplinarnych 

- Hubert Radke (UMK): Basketball Arbitral 

Tribunal (BAT) - pacta sunt servanda w 

świecie koszykówki 

- Renata Kopczyk (PWr): Prawo do 

rzetelnego procesu w postępowaniu 

arbitrażowym w sprawach sportowych 

13.35 – 14.35 Rozwiązywanie sporów w 

sporcie – panel IV 

- Przemysław Plewiński: Postępowanie 

dyscyplinarne w związku sportowym na 

przykładzie Polskiego Związku Rugby 

- Jakub Wiewióra (Tomczak i Partnerzy): 

Możliwość dochodzenia zadośćuczynienie 

za krzywdę w orzecznictwie CAS 

- Mateusz Stankiewicz: Dochodzenie 

roszczeń pieniężnych przed organami FIFA  

 

14.35 – 15.20 przerwa obiadowa 
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Cześć studencko-doktorancka II dnia 

15.20 – 16.20 panel studencko-doktorancki 

– panel I 

- Piotr Wenski (UW): Herb klubu 

sportowego jako znak towarowy. Uwagi na 

tle wyroku TSUE w sprawie T-615/14 - 

Fútbol Club Barcelona przeciwko OHIM 

- Aleksandra Burda (UW): Znak 

towarowy jako istotny element działalności 

klubu sportowego – o polityce ochrony 

praw własności intelektualnej w sporcie 

- Marek Porzeżyński (UKSW): 

Przykładowe modele wykorzystania 

ochrony praw własności intelektualnej w 

branży sportowej 

- Mateusz Szurman (UJ): Prawne 

regulacje finansowania sportu przez spółki 

Skarbu Państwa 

 

16.25 – 17.30 panel studencko-doktorancki 

– panel II 

- Agnieszka Wąglorz (UJ): Reklama 

podczas wydarzeń sportowych 

- Maciej Pleban (SWPS): Ewolucja 

zjawiska „Ambush Marketingu”, a polskie i 

europejskie prawo konkurencji 

- Katarzyna Siemion (UwB): Ochrona 

danych osobowych w klubach sportowych 

- Miłosz Kłosowiak (UW): Przychody z 

uprawiania sportu – klasyfikacja do źródła 

przychodów w PIT 

 

17.30 – 18.35 panel studencko-doktorancki 

– panel III 

- Michał Nowak, Marta Stanisławska 

(SWPS): Odpowiedzialność dyscyplinarna 

zawodnika za stosowanie dopingu w obliczu 

wyzwań współczesnego sportu. Analiza 

wyników badań na wybranych przykładach 

- Mariusz Szatkowski (UG): 

Odpowiedzialność osób prawnych za 

przewinienia dyscyplinarne na podstawie 

Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego 

Związku Piłki Nożnej 

- Iwona Padzik (UW): Płeć a udział w 

żeńskich zawodach sportowych 

- Daria Pałucka (UMK): Umowy 

zawierane pomiędzy zawodnikami a 

klubami sportowymi 

 

18.40 – 19.40 panel studencko-doktorancki 

– panel IV 

- Jakub Adamski (UW): Zagadnienia 

korporacyjne funkcjonowania lig 

zawodowych 

- Krzysztof Wróbel (UW): “Short 

reporting right.” Prawo do krótkiego 

sprawozdania z wydarzenia sportowego 

jako kolizja dwóch wartości: prawa 

własności i wolności informacji 

- Mateusz Walczak (UW): Regulaminy 

federacji sportowych jako praktyki 

ograniczające konkurencję 
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Panel	„Finansowanie	sportu”:	
Dr	Karolina	Tetłak	
Finansowanie	sportu	ze	środków	publicznych.	

	

Doktor	nauk	prawnych,	adiunkt	w	Katedrze	
Prawa	 Finansowego	 Wydziału	 Prawa	 i	
Administracji	Uniwersytetu	Warszawskiego.	
Specjalistka	 prawa	 podatkowego,	 w	
szczególności	 w	 zakresie	 opodatkowaniu	
sportu,	sportowców,	organizacji	sportowych	
oraz	 w	 problematyce	 opodatkowania	
wielkich	 imprez	 sportowych.	 Stypendystka	
FIFA.	 Absolwentka	 studiów	 o	 profilu	
podatkowym	 na	 wydziale	 prawa	 Harvard	
University	

	
Dzień	I,	14.00	–	15.15 
Finansowanie	sportu	–		

	
Mec.	Weronika	Achramowicz	
Cooling-off	periods.	Odpowiedzialność	podmiotów	organizujących	zakłady	sportowe	
a	koncepcja	prawna	samowyłączenia	z	gry	(samozakazu).	

	

Counsel,	 radca	 prawny	 Baker	 &	 McKenzie	
Krzyżowski	 i	 Wspólnicy	 sp.k.	 Specjalistka	 z	
zakresu	prawa	handlowego,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	 fuzji	 i	 przejęć.	 Jej	 bieżąca	
praktyka	 obejmuje	 również	 doradztwo	 w	
zakresie	 restrukturyzacji,	 outsourcingu,	
rozwiązywania	sporów,	ładu	korporacyjnego	
(corporate	governance).		Posiada	wieloletnie	
doświadczenie	 w	 doradztwie	 prawnym	 na	
rzecz	 podmiotów	 działających	 w	 zakresie	
gier	 hazardowych.	 Obejmuje	 ono	 zarówno	
aspekty	 regulacyjne	 dotyczące	
organizatorów	 kasyn	 gry	 (w	 tym	 gier	 na	
automatach)	oraz	podmiotów	urządzających	
zakłady	 wzajemne,	 także	 w	 ujęciu	
transgranicznym	i	prawa	unijnego. 
	
Dzień	I,	14.00	–	15.15 
Finansowanie	sportu	–	
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Mec.	Łukasz	Karpiesiuk	
Finansowanie	klubów	przez	samorządy	a	prawo	pomocy	publicznej.	Kiedy	do	gry	
wchodzi	Komisja	Europejska?	

	

Senior	 Associate,	 Doradca	 Podatkowy.	
Specjalista	w	zakresie	pomocy	publicznej,	w	
szczególności	europejskiego	prawa	pomocy	
regionalnej,	 a	 także	 w	 zakresie	 ulg	
podatkowych	 w	 Specjalnych	 Strefach	
Ekonomicznych	 oraz	 funduszy	 UE.	 Zajmuje	
się	 pozyskiwaniem	 dotacji	 inwestycyjnych,	
zezwoleń	 strefowych	 oraz	 reprezentacją	
inwestorów	 przed	 Komisją	 Europejską	
zarówno	 w	 zakresie	 notyfikacji	 pomocy	
inwestycyjnej,	 jak	 i	 skarg	 dotyczących	
pomocy	 nielegalnej.	 Współtworzył	
Europejską	 Praktykę	 Prawa	 Pomocy	
Publicznej	w	Baker	&	McKenzie,	a	także	jest	
ekspertem	 w	 zakresie	 pomocy	 publicznej	
Związku	 Pracodawców	 Sektora	 BPO/SSC	 –	
ABSL.	 Członek	 Zespołu	 Niezależnych	
Ekspertów	 Prawnych	 działającego	 przy	
Narodowym	Centrum	Badań	i	Rozwoju.	
	
Dzień	I,	12.40	–	13.55 
Finansowanie	sportu	–	

	
Krzysztof	Sachs	
		

	

Przez	 ostatnie	 osiem	 lat	 pełnił	 funkcję	
Dyrektora	 biura	 Ernst	 &	 Young	 we	
Wrocławiu	 i	 był	 odpowiedzialny	 za	
kluczowych	 klientów,	 strategię	 rynkową,	
zarządzanie	 zespołem	 oraz	 współpracę	 z	
organizacjami	biznesowymi.	Doradzał	wielu	
międzynarodowym	 koncernom,	 a	 także	 z	
największym	polskim	firmom.	Brał	udział	w	
wielu	 najważniejszych	 operacjach	
gospodarczych	w	Polsce.	
	
Dzień	I,	12.40	–	13.55 
Finansowanie	sportu	–	
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Mec.	Kazimierz	Romaniec	
Wpływ	Uchwały	NSA	z	22	czerwca	2015	r.	na	funkcjonowanie	podmiotów	branży	
sportowej.	

	

Radca	 prawnym	 w	 praktyce	 podatkowej	
oraz	praktyce	prawa	sportowego.	Doradza	
w	 sprawach	 dotyczących	 polskiego	 i	
międzynarodowego	 prawa	 podatkowego.	
Przedmiotem	 jego	 praktyki	 są	 także	
zagadnienia	 prawa	 sportowego,	 m.in.	
opodatkowanie	 sportowców	 i	
organizatorów	 imprez	 sportowych	z	 tytułu	
wykonywanego	zawodu	lub	organizowanej	
imprezy.	 Ukończył	 studia	 na	 Wydziale	
Prawa	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	(1993).	
Studiował	 też	 prawo	 europejskie	 w	
Edynburgu.	 Członek	 OIRP	 w	 Warszawie,	
Polskiego	Towarzystwa	Prawa	Sportowego	
w	 Poznaniu	 oraz	 International	 Sports	
Lawyers	 Association	 w	 Zurychu.	
Wiceprzewodniczący	 Sekcji	 Prawa	
Sportowego	Instytutu	Allerhanda.	Od	2013	
r.	w	kancelarii	Wardyński	i	Wspólnicy.	
	
Dzień	I,	14.00	–	15.15 
Finansowanie	sportu	–	

	

	
	 	

Marek	Tronina	
Klub	sportowy	-	oś	rozwoju	nowoczesnego	modelu	zarządzania	sportem	w	Polsce.	

	

Dyrektor	 Maratonu	 Warszawskiego.	
Manager	 sportu.	 Redaktor	 naczelny	
miesięcznika	 „BIEGANIE”.	 Z	 wykształcenia	
dziennikarz	 posiadający	 spore	
doświadczenie	 zawodowe.	 Specjalista	
marketingu	w	sporcie.	

	
Dzień	I,	12.40	–	13.55 
Finansowanie	sportu	–	
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Mec.	Jakub	Pietrasik	
Sponsoring	indywidualny	a	prawa	i	obowiązki	zawodników	wynikające	z	kontraktów	
sportowych	-	na	przykładzie	siatkarzy	

	

Radca	 prawny,	 członek	 Okręgowej	 Izby	
Radców	 Prawnych	w	Warszawie.	 Prowadzi	
kancelarię	 prawną	 oraz	 jest	 właścicielem	
agencji	 menadżerskiej	 Olympia	 Sports	
Management.	 Specjalista	 od	 prawa	
sportowego	 oraz	 aktywny	 menadżer	
siatkarski.	Reprezentuje	zawodników,	kluby	
sportowe	 oraz	 podmioty	 gospodarcze	
prowadzące	działalność	na	szeroko	pojętym	
rynku	 usług	 i	 produktów	 sportowych.	
Specjalizuje	 się	 w	 zagadnieniach	
sponsoringu	 sportowego.	 Jest	 łącznikiem	
pomiędzy	światem	biznesu	i	sportu.	
	
Dzień	I,	12.40	–	13.55 
Finansowanie	sportu	–	

	
	
	 	

Mec.	Konrad	Łabudek	
Sponsorowanie	sportu	przez	firmy	bukmacherskie.	Praktyczne	aspekty	zakazu	
reklamy	i	promocji	gier	hazardowych.	

	

Prawnik,	 absolwent	 studiów	doktoranckich	
Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	
Uniwersytetu	 Śląskiego	 w	 Katowicach,	
doktorant	 Wydziału	 Górniczo	 -	
Geologicznego	 Uniwersytetu	 Technicznego	
Vysoká	 škola	 báñská	 w	 czeskiej	 Ostrawie.	
Specjalizuje	się	w	prawie	hazardowym	oraz	
prawie	górniczym.	Jest	współzałożycielem	i	
Członkiem	 Zarządu	 Stowarzyszenia	
Pracodawców	 i	 Pracowników	 Firm	
Bukmacherskich.	 Obecnie	 pełni	 także	
funkcję	 Deputy	 CEO	 oraz	 Członka	 Rady	
Nadzorczej	 w	 firmie	 FORTUNA	 online	
zakłady	bukmacherskie	Sp.	z	o.o. 

	
Dzień	I,	14.00	–	15.15 
Finansowanie	sportu	–	
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Panel	„Piłkarski	rynek	transferowy”:	
Mec.	Jakub	Laskowski	
1. Potrzeba	zmian	w	regulacjach	międzynarodowego	(i	polskiego)	rynku	

transferowego	w	świetle	skargi	FIFPro	z	września	2015	r.	
2. Właściwość	organów	jurysdykcyjnych	PZPN	w	przypadku	sporu	polskiego	klubu	z	

zawodnikiem	zagranicznym.	

	

Pełnomocnik	 Zarządu	 ds.	 Prawnych	 i	
Projektów	Biznesowych	Legii	Warszawa	S.A.	
Student	 IV	 roku	 studiów	 doktoranckich	 na	
Uniwersytecie	 Warszawskim..	 Absolwent	
Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	 na	
Uniwersytecie	 Warszawskim	 (2008).	 W	
latach	 2007	 –	 2008	 studiował	 prawo	 na	
Universidad	 Complutense	 w	 Madrycie.	 W	
2009	 r.	 ukończył	 studia	 LLM	 Corporate	
Governance	 and	 Financial	 Regulations	 na	
University	of	Warwick	w	Wielkiej	Brytanii.	W	
latach	2009	–	2013	prawnik	w	warszawskim	
biurze	kancelarii	Weil,	Gotshal	&	Manges.	
	
Dzień	I,	9.55	–	11.10 
Piłkarski	rynek	transferowy	
	
Dzień	II,	11.00	–	12.15 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Mec.	Jakub	Fornalik	
Opcja	jednostronnego	przedłużenia	kontraktu	o	profesjonalne	uprawianie	piłki	
nożnej	

	

Doktorant	w	Instytucie	Nauk	Prawnych	PAN	
w	Warszawie,	 członek	 Izby	 Adwokackiej	 w	
Warszawie,	absolwent	studiów	LL.M.	na	 IIT	
Chicago-Kent	 College	 of	 Law.	 Autor	
opracowań	z	zakresu	ADR,	specjalizuje	się	w	
prawie	 sportowym	 oraz	 w	 prowadzeniu	
postępowań	 sądowych	 i	 arbitrażowych.	 W	
ramach	 praktyki	 indywidualnej	 oraz	
współpracy	 z	 kancelarią	 Broniszewski	 &	
Granecki	 doradza	 w	 szczególności	
podmiotom	 związanym	 z	 piłką	 nożną.	
Posiada	 bogate	 doświadczenie	 w	
postępowaniach	 przed	 sądami	 oraz	
organami	 jurysdykcyjnymi	 PZPN	 i	 FIFA,	 jak	
też	CAS	w	Lozannie	

	
Dzień	I,	11.15-	12.30 
Piłkarski	rynek	transferowy	

Łukasz	Wachowski	
TPO	-	teoria	i	praktyka	

	

Prawnik,	 absolwent	 Wydziału	 Prawa	
Uniwersytetu	 Warmińsko	 –	 Mazurskiego.	
Absolwent	kursu	UEFA	Certificate	in	Football	
Management.	 Obecnie	 Dyrektor	
Departamentu	Rozgrywek	Krajowych	PZPN.	
Jednocześnie	 Wiceprzewodniczący	 Komisji	
ds.	Rozgrywek	 i	Piłkarstwa	Profesjonalnego	
PZPN.	 Od	 2012	 r.	 kierownik	 Działu	 Licencji	
Klubowych	PZPN.	Od	2015	r.	członek	Komisji	
UEFA:	 Players’	 Status,	 Transfer	 and	 Agents	
and	Match	Agents	Committee.	Specjalista	w	
zakresie	prawa	piłkarskiego,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	regulacji	FIFA,	UEFA	i	PZPN	
w	 zakresie	 licencji	 klubowych,	 stabilności	
kontraktowej	oraz	transferów	zawodników.		
	
Dzień	I,	9.55	–	11.10 
Piłkarski	rynek	transferowy	
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Apl.	Adw.	Maciej	Broda	
Relacje	między	klubami	na	tle	instytucji	rekompensaty	za	wyszkolenie	i	mechanizmu	
solidarności	FIFA.	Stan	prawny	wraz	z	orzecznictwem	DRC	i	CAS	

	

Aplikant	 adwokacki	 przy	 Izbie	 Adwokackiej	
we	Wrocławiu,	absolwent	Wydziału	Prawa	i	
Administracji	Uniwersytetu	Wrocławskiego,	
W	 ramach	 współpracy	 z	 Kancelarią	
Dauerman	 prowadzi	 bieżącą	 obsługę	
prawną	 klubów,	 związków	 sportowych,	
zawodników	 i	 menedżerów	 sportowych.	
Reprezentuje	 interesy	 klientów	 przed	
sądami	 powszechnymi	 i	 polubownymi	 jak	
również	organami	dyscyplinarnymi	federacji	
sportowych.	 Realizuje	 projekt	 związany	 z	
dochodzeniem	świadczeń	na	rzecz	klubów	z	
tytułu	 składki	 solidarnościowej	 oraz	
rekompensaty	za	wyszkolenie	zawodnika	w	
rozumieniu	przepisów	FIFA.	

	
Dzień	I,	11.15-	12.30	
Piłkarski	rynek	transferowy	

Tomasz	Pasieczny	
Bridge	Transfers.	

	

Absolwent	 WPiA	 Uniwersytetu	 Śląskiego	
(Praca	 Magisterska	 -	 "Międzynarodowy	
Arbitraż	 Sportowy"),	 a	 także	 International	
Master	 in	 Management,	 Law	 and	
Humanities	 of	 Sport	 -	 FIFA	 Master	 (Praca	
Dyplomowa	 -	 "Propozycja	 stworzenia	
jednolitego	 systemu	 ubezpieczenia	 dla	
piłkarzy").	 Był	 prawnikiem	 w	 Azjatyckiej	
Konfederacji	 Piłkarskiej.	 Doradzał	 wielu	
klubom	 z	 zakresu	 regulacji	 transferowych.	
Pełnił	 funkcję	 Dyrektora	 Sportowego	
Cracovii,	a	obecnie	skaut	Arsenalu	w	Europie	
Środkowo-Wschodniej.	

Dzień	I,	9.55	–	11.10 
Piłkarski	rynek	transferowy	
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Apl.	Adw.	Karol	Machnikowski	
Implementację	regulacji	FIFA	dotyczących	pośredników	transakcyjnych	w	Polsce.	

	

Absolwent	 Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	
Uniwersytetu	Warszawskiego	oraz	Wydziału	
Dziennikarstwa	 i	 Nauk	 Politycznych	 UW.	
Ukończył	 także	 podyplomowe	 studia	 –	
„Prawo	 Spółek”	 organizowane	 przez	 UW	
oraz	 kurs	 –	 „Szkoła	 Prawa	 Włoskiego	 i	
Europejskiego”	 organizowany	 przez	 UWwe	
współpracy	z	Universitá	di	Catania.	W	roku	
2013	 uzyskał	 tytuł	 LL.M.	 po	 ukończeniu	
kursu	 „Global	 Executive	 Master	 in	
International	 Sports	 Law”	 w	 Madrycie.	
Pracuje	 nad	 pracą	 doktorską	 związaną	 z	
zagadnieniami	prawa	sportowego.	

	
Dzień	I,	11.15-	12.30 
Piłkarski	rynek	transferowy	
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Panel	„Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie”:	
Prof.	Andrzej	Wach	
Rozstrzyganie	międzynarodowych	i	krajowych	sporów	sportowych	w	drodze	
arbitrażu.	

	

Prof.	 UW	 dr	 hab.	 Andrzej	Wach	 -	 profesor	
nadzwyczajny	 w	 Katedrze	 Postępowania	
Cywilnego	 Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	
Uniwersytetu	 Warszawskiego.	 Dyrektor	
departamentu	 prawnego	 PZPN.	 Arbiter	
Trybunału	Arbitrażowego	d.s.	Sportu	MKOL	
w	 Lozannie.	 Autor	 publikacji	 z	 zakresu	
postępowania	 cywilnego,	 prawa	
sportowego	i	zamówień	publicznych.	Temat	
wystąpienia:	 Rozstrzyganie	 krajowych	 i	
międzynarodowych	 sporów	 sportowych	 w	
trybie	arbitrażu.	
Dzień	I,	9.40	–	9.55	
Keynote	lecture	

Dzień	II,	9.40	–	10.55 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	
Mec.	Piotr	Nowaczyk	
Praktyczne	aspekty	funkcji	arbitra	w	arbitrażu	sportowym	

	

Arbiter,	 mediator,	 zakwalifikowany	 do	
służby	 dyplomatycznej	 i	 konsularnej,	
adwokat	na	listach	adwokatów	w	Warszawie	
i	 w	 Paryżu,	 przedstawiciel	 Polski	 w	
Międzynarodowym	 Sądzie	 Arbitrażowym	
ICC	w	Paryżu	(2013-2015).	Wpisany	na	listy	
arbitrów	 i	 mediatorów	 kilkudziesięciu	
najważniejszych	 międzynarodowych	
instytucji	 i	 sądów	 polubownych,	 w	 tym	
Trybunału	 Arbitrażowego	 ds.	 Sportu	 w	
Lozannie	 (CAS)	 i	 Polskiego	 Komitetu	
Olimpijskiego	 (PKOL).	 Prezes	 Sądu	
Arbitrażowego	przy	Krajowej	Izbie	

	
Dzień	II,	9.40	–	10.55 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Marcin	Animucki	
Keynote	Lecture	–	II	dzień	

	 Od	 2012	 r.	 Wiceprezes	 zarządu	 spółki	
Ekstraklasa	SA.	Od	stycznia	2009	 r.	 członek	
zarządu	 Polskiego	 Związku	 Piłki	 Nożnej.	 Z	
ramienia	 Ekstraklasy	 odpowiada	 za:	
wdrożenie	 innowacyjnego	 kontraktu	
mediowego	z	agencją	MP	&	Silva,	sprzedaż	
praw	 telewizyjnych,	 projekt	 Komfortowe	
Stadiony	 Ekstraklasy	 oraz	 współpracę	 z	
administracją	rządową	i	samorządową.	

	
Dzień	II,	8	kwietnia	9.25	–	9.40 
Keynote	Lecture	

	
Mec.	Michał	Tomczak	
Odpowiedzialność	dyscyplinarna	w	sporcie.	

	

Adwokat	 od	 1989	 r.	 Studia	 prawnicze	
ukończył	 w	 	 1978	 r..	 Ukończył	 aplikację	
sądową	 w	 1984	 r.	 	 Od	 2002	 r.	 zawiązał	
Kancelarię	 Tomczak	 i	 Partnerzy	 wraz	 z	 dr	
adw.	 Karoliną	 Kocemba.	 Autor	 licznych	
publikacji,	 w	 tym	 książek	 z	 zakresu	 prawa	
handlowego	 Zajmuje	 się	 zarządzaniem	
projektami	 prawniczymi,	 transakcjami,	 w	
tym	 zwłaszcza	 nieruchomościowymi;	
specjalizuje	się	 także	w	prawie	sportowym,	
w	 ochronie	 danych	 osobowych	 i	 w	 innych	
specjalistycznych	 dziedzinach	 prawa	
korporacyjnego.		
	
Dzień	II,	13.35	–	14.35	
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Dr	Andrzej	Bielecki	
Prawno-ekonomiczne	znaczenie	sądownictwa	arbitrażowego	w	rozwiązywaniu	
sporów	w	sporcie.	

	

Doktor	nauk	prawnych,	adiunk	na	Wydziale	
Prawa	 i	 Administracji	 Uniwersytetu	
Warszawskiego.	Arbiter	i	członek	prezydium	
Piłkarskiego	Sądu	Polubownego	PZPN.	

	
Dzień	II,	11.00	–	12.15 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	
Hubert	Radke	
Basketball	Arbitral	Tribunal	(BAT)	-	pacta	sunt	servanda	w	świecie	koszykówki	

	

Stypendysta	Uniwersytetu	Loyola	w	Chicago,	
Stany	 Zjednoczone	 w	 latach	 2000-2001.	
Absolwent	 Wydziału	 Prawa	 i	 Administracji	
Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu	
w	 2005	 roku.	 Absolwent	 letniej	 szkoły	
Międzynarodowego	 Prawa	 Sportowego	
Instytutu	 Assera	 w	 Hadze.	 Absolwent	
podyplomowych	 studiów	online	w	 zakresie	
Reprezentowania	 Profesjonalnych	
Sportowców	na	Case	Western	University	w	
Cleveland,	 USA.	 Doktorant	 w	 Katedrze	
Prawa	Karnego	 i	 Polityki	 Kryminalnej	WPiA	
UMK	 w	 Toruniu.	 Reprezentant	 Polski	 w	
koszykówce	 w	 latach	 2004-2005.	 Członek	
Międzynarodowego	 Stowarzyszenia	 Prawa	
Sportowego	 z	 siedzibą	w	Atenach.	Analityk	
koszykarski	 stacji	 telewizyjnej	 Canal+	 od	
2007	 roku.	 Członek	 Polskiego	 Towarzystwa	
Prawa	Sportowego.	
	
Dzień	II,	12.30	–	13.30 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Dr	Renata	Kopczyk	
Prawo	do	rzetelnego	procesu	w	postępowaniu	arbitrażowym	w	sprawach	
sportowych	

	

Doktor	 nauk	 prawnych.	 Specjalistka	 w	
międzynarodowym	 i	 polskim	 prawie	
gospodarczym	 i	 sportowym.	 Adwokat	 o	
podwójnej	 specjalności	 (prawo	
międzynarodowe	 i	 europejskie).	 Obecnie	
jest	zatrudniona	na	stanowisku	adiunkta	na	
Politechnice	 Wrocławskiej.	 Zastępca	
sędziego	dyscyplinarnego	w	PZKosz.	Członek	
komisji	prawnej	Zarządu	Głównego	AZS	oraz	
ekspert	 krajowy	 w	 programie	 badawczym	
Instytutu	 Assera	 „Badanie	 dotyczące	 praw	
organizatorów	sportowych	UE”.	
	
Dzień	II,	12.30	–	13.30 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	
Dr	Michał	Leciak	
Prawo	karne	narzędziem	rozwiązywania	sporów	w	sporcie		

	

Radca	 prawny,	 adiunkt	 w	 Katedrze	 Prawa	
Karnego	i	Polityki	Kryminalnej	WPiA	UMK	w	
Toruniu.	 Autor	 ok.	 80	 publikacji	 z	 zakresu	
prawa	 karnego,	 prawa	 sportowego	 oraz	
prawa	 ochrony	 informacji	 niejawnych.	
Opiekun	 naukowy	 Koła	 Naukowego	 Prawa	
Sportowego	 WPiA	 UMK	 "Lex	 Sportiva",	
członek	 Polskiego	 Towarzystwa	 Prawa	
Sportowego	z	siedzibą	w	Poznaniu.	

	
Dzień	II,	12.30	–	13.30 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	

Mec.	Paweł	Granecki	
Nowy	regulamin	Trybunału	Arbitrażowego	do	Spraw	Sportu	przy	Polskim	Komitecie	
Olimpijskim	-	zagadnienia	wybrane	
	 	

Dzień	II,	9.40	–	10.55 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Apl.	Adw.	Grzegorz	Knap	
Spory	piłkarskie	w	zakresie	naruszeń	stabilności	kontraktowej	w	świetle	
orzecznictwa	sportowych	organów	jurysdykcyjnych.	

	

Od	 2015	 roku	 prawnik	 Legii	 Warszawa.	
Jeden	 z	 założycieli	 Koła	Naukowego	„Ius	et	
Sport”.	 W	 2014	 roku	 ukończył	 z	
wyróżnieniem	Wydział	Prawa	i	Administracji	
Uniwersytetu	Warszawskiego,	broniąc	pracy	
magisterskiej	 pt.:	 „Zaskarżanie	 decyzji	
dyscyplinarnych	 polskich	 związków	
sportowych”.	 Absolwent	 Centrum	 Prawa	
Amerykańskiego	 współorganizowanego	
przez	Uniwersytet	Floryda	wraz	z	WPiA	UW	
(2014)	 oraz	 seminarium	 Introduction	 to	
European	Bussines	Law	na	Uniwersytecie	w	
Lund.	Aplikant	adwokacki	ORA	w	Warszawie.	
Podczas	 studiów	 doświadczenie	 zawodowe	
zdobywał	 współpracując	 z	 warszawskimi	
kancelariami	 prawnymi	 oraz	 oddziałem	
zagranicznego	banku.	
	
Dzień	II,	11.00	–	12.15 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	
Mec.	Wojciech	Deja	
Spory	piłkarskie	z	elementem	międzynarodowym	-	wybór	prawa	właściwego	i	
klauzula	jurysdykcyjna	(aspekty	praktyczne)	

	

Radca	 prawny	 Wojciech	 Deja	 ukończył	 z	
wyróżnieniem	 studia	magisterskie	 zarówno	
na	 kierunku	 prawo	 na	 WPiA	 UW,	 jak	 i	 na	
kierunku	European	Finance	and	Banking	na	
WNE	UW	(studia	w	j.		angielskim).	Absolwent	
Centrum	 Prawa	 Amerykańskiego	 na	 WPiA	
UW	 i	 Levin	 College	 of	 Law,	 University	 of	
Florida	(studia	w	j.	angielskim).	Studiował	w	
j.	hiszpańskim	na	Universidad	de	Granada	w	
Hiszpanii.	Radca	prawny	OIRP	w	Warszawie.	
Posiada	doświadczenie	w	pracy	w	instytucji	
finansowej,	kancelariach	prawnych	i	agencji	
piłkarskiej.	
	
Dzień	II,	11.00	–	12.15 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Dr	Magdalena	Kędzior	
Zaskarżalność	nominacji	olimpijskich	w	polskim	i	niemieckim	systemie	prawnym	

	

Doktor	 prawa	 niemieckiego,	 LL.M.,	 adiunkt	
w	 Katedrze	 Prawa	 Handlowego	 i	
Gospodarczego	 w	 Wyższej	 Szkole	 Prawa	 i	
Administracji	w	Rzeszowie.	Autorka	licznych	
publikacji	 z	 zakresu	 komparatystyki	
prawniczej,	prawa	sportowego	i	prawa	Unii	
Europejskiej.	 Jest	 członkiem	 Polskiego	
Towarzystwa	 Prawa	 Sportowego	 i	
Niemieckiego	 Stowarzyszenie	 Prawa	
Sportowego.	

	
Dzień	II,	11.00	–	12.15 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	
Mec.	Mateusz	Stankiewicz	
Dochodzenie	roszczeń	pieniężnych	przed	organami	FIFA	

	

Radca	 prawny.	 Wspólnik	 w	 Orzeł	
Stankiewicz	 Specjalizuje	 się	 w	 prawie	 piłki	
nożnej.	 Posiada	 bogate	 doświadczenie	 w	
zakresie	 obsługi	 prawnej	 klubów	
sportowych,	zawodników	oraz	menedżerów.		
Występował	 przed	 organami	 PZPN	 (IRSS,	
NKO),	FIFA	 (DRC,	PSC)	oraz	Ekstraklasy	S.A.	
(KL),	jak	również	przed	sądami	polubownymi	
(PSP,	CAS).	Partner	w	Simple	Sport.	Członek	
Polskiego	 Towarzystwa	Prawa	 Sportowego.	
Współpracownik	 Małopolskiego	 Związku	
Piłki	Nożnej.	

	
Dzień	II,	13.35	–	14.35 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Mec.	Przemysław	Plewiński	
Postępowanie	dyscyplinarne	w	związku	sportowym	na	przykładzie	Polskiego	
Związku	Rugby	

	

Absolwent	 Uniwersytetu	 im.	 Adama	
Mickiewicza	 w	 Poznaniu,	 wpisany	 na	 listę	
adwokatów	 Wielkopolskiej	 Izby	
Adwokackiej.	 Członek	 Stałej	 Grupy	
Ekspertów	 Rady	 Bezpieczeństwa	 Imprez	
Sportowych	 przy	 MSW.	 Brał	 udział	 w	
pracach	podkomisji	sejmowej	ds.	nowelizacji	
ustawy	 o	 bezpieczeństwie	 imprez	
masowych,	członek	Komisji	Gier	i	Dyscypliny	
Polskiego	Związku	Rugby	

	
Dzień	II,	13.35	–	14.35 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	
Apl.	Radc.	Jakub	Wiewióra	
Możliwość	dochodzenia	zadośćuczynienie	za	krzywdę	w	orzecznictwie	CAS	

	

Aplikant	radcowski.	Specjalizuje	się	w	prawie	
piłki	 nożnej	 oraz	 prawie	 własności	
intelektualnej.	 Doświadczenie	 zawodowe	
zdobywał	 przy	 obsłudze	 prawnej	
zawodników	 oraz	 pośredników	
transakcyjnych.	 Uczestniczył	 również	 w	
postępowaniach	przed	organami	FIFA	(DRC)	
oraz	 CAS.	 Wraz	 z	 prawnikami	 Kancelarii	
Tomczak	 i	 Partnerzy	 przeprowadzał	
szkolenia	 z	 zakresu	 prawa	 piłki	 nożnej	 dla	
Okręgowych	Związków	Piłki	Nożnej.	

	
Dzień	II,	13.35	–	14.35 
Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	

	

	 	

Dr	Jakub	Kosowski	
Relację	pomiędzy	szybkością	postępowania	a	prawem	do	obrony	w	postępowaniach	
dyscyplinarnych.	
	 Dzień	II,	12.30	–	13.30 

Rozwiązywanie	sporów	w	sporcie	
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Kontakt	
	
Koło	Naukowe	„Ius	et	Sport”	
Wydział	Prawa	i	Administracji 
Uniwersytet	Warszawski 
ul.	Krakowskie	Przedmieście	26/28 
00-927	Warszawa	
	

ius.et.sport@gmail.com 

iusetsport.wordpress.com 

facebook.com/Ius.et.Sport 

Ius_et_Sport 

	
	


