
SPORT - NAJWAŻNIEJSZA
Z NAJMNIEJ WAŻNYCH
SPRAW W ŻYCIU
Bramki, punkty, sekundy. Kłębowisko namiętności, ale też zimna kalkulacja. Niegdyś zabawa dla
dżentelmenów, nierzadko zarzewie zbrojnych konfliktów, a ostatnio coraz częściej rządząca się swoim
własnymi regułami prężna gałąź biznesu. Zasadniczą rolę odgrywają w niej nie tylko te reguły, których
interpretacja pozwala ocenić sytuację zaistniałą podczas toczącej rozgrywki na boisku, ale także te
rodzące się w drodze decyzji i wyroków w zaciszu negocjacyjnych gabinetów w salach konferencyjnych
czy sądowych. Dotyczą one praw i obowiązków podmiotów branży sportowej takich jak: zawodnik,
trener, klub, związek sportowy, sędzia, sponsor, kibic, organizator imprezy sportowej w ich wzajemnych
relacjach.

PRAWOSPORTOWE

Jesteśmy licencjonowanymi
prawnikami, specjalistami prawa
sportowego, a także pasjonatami
sportu

Mamywe krwi rywalizację z kontrahentami przed organami
podatkowymi i sądami. Znamy i rozumiemy naturę sportu i
rządzące nim reguły. Wiemy, że tylko ostateczne
rozwiązanie wszystkich zleconych przez mocodawcę
problemów pozwala na radość z odniesienia zwycięstwa.

W naszych działaniach wspieramy zawodników, trenerów,
kluby, związki sportowe, sędziów, sponsorów, kibiców,
organizatorów imprez sportowych i inne podmioty branży
sportowej. Świadomi konsekwencji, które mogą wyniknąć
dla nich również zwdrożenia uregulowań „Polskiego Ładu”
oferujemy nasze usługi m.in. w zakresie:

● przygotowania i wdrożenia efektywnych kosztowo
modeli zatrudnienia i wynagradzania wszystkich
współpracowników klubów sportowych, w tym piłkarzy i
trenerów (opodatkowanie zawodników poniżej 26 roku
życia, optymalna forma rozliczenia podatku
dochodowego i składki zdrowotnej), przeprowadzenia
szkoleń z zakresu wątpliwości wynikających ze
stosowania nowowprowadzonych przepisów
podatkowych w praktyce zarówno z perspektywy
zawodnika jak i z perspektywy klubu,

● przygotowania iwdrożeniamożliwości skorzystania przez
kluby sportowe oraz przez ich pracobiorców z ulg
przewidzianych nowowprowadzonymi przepisami,

● tworzenia i opiniowania przedsięwzięć i umów
zawieranych przez podmioty branży sportowej z
uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji
możliwych oszczędności podatkowych,

● obsługi aktywności klubów sportowych przeznaczonych
dla kibiców, akcji promocyjnych,

● doradztwa w zakresie nowowprowadzonych zmian w
prawie podatkowym ("Polski Ład"), obejmującego prawne
aspekty finasowania podmiotów,

● koordynacji i nadzoru nad transferami zawodników,
dokonywania badań prawnych klubów i stowarzyszeń
sportowych,

● przygotowania opinii i analiz prawnych z zakresu
wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego:
materialnego i procesowego,

● pomocy prawnej dla klubów sportowych jako płatnika
podatku; przygotowania wniosków o wydanie
interpretacji przepisów prawa podatkowego, celem
zabezpieczenia klubu przed negatywną interpretacją
podatkową organu podatkowego.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



„Jeśli masz odwagę w tydzień podjąć 10 odważnych
decyzji, to masz szansę, że przynajmniej 7 z nich będzie
decyzjami trafnymi”

- Brian Clough, menedżer Nottingham Forest F.C.,zdobywcy
pucharu Europy w latach 1979 i 1980

NASI PRAWNICY

● doradzają klubowi Ekstraklasy projektując i wdrażając
efektywną podatkowo strukturę w zakresie zatrudnienia
zawodnikow,

● reprezentowali trenera w sporze z zawodowym klubem
piłkarskim Ekstraklasy dotyczącym rozliczenia
wzajemnych zobowiązań powstałych w okresie
zatrudnienia trenera przez klub,

● zapewniają stałe doradztwo prawne i podatkowe na
rzecz piłkarskiej agencji menadżerskiej,

● sprawowali nadzór prawny nad transferem zawodnika z
klubu Ekstraklasy do klubu Premier League,

● świadczyli doradztwo w zakresie wykorzystania
wizerunku sportowca do efektywnego zarządzania
klubem sportowym,

● zapewniali doradztwo prawne na rzecz inwestora w
zakresie całokształtu działań związanych z nabyciem
zawodowego klubu sportowego,

● przygotowywali analiz z zakresu wykładni i stosowania
przepisów prawa polskich związków sportowych,

● przygotowali dokumentację na sprawozdawczo-
wyborcze zgromadzenie delegatów związku
sportowego,

● reprezentowali związek sportowy w sporze sądowym z
byłym członkiem jego władz,

● tworzyli, negocjowali i doradzali w zakresie umów
sponsorskich zawieranych przez związek sportowy,

● doradzali w zakresie praw do transmisji zawodów
sportowych, uwzględniając tworzenie i negocjowanie
regulujących je umów,

● doradzali w zakresie umów na organizację zawodów
sportowych,

● doradzali w zakresie umów sponsorskich zawieranych
przez ligę zawodową, uwzględniające tworzenie i ich
negocjowanie,

● świadczyli doradztwo prawne na rzecz spółki
zarządzającej profesjonalnymi rozgrywkami ligowymi, w
jednym ze sportów zespołowych,

● reprezentowali kandydata na prezesa polskiego związku
sportowego w zakonczonej sukcesem procedurze jego
wyboru.
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