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Warszawa, 27.11.2017 r. 

Sygn. akt KTA/PLK/4/2017 

 

WYROK 

Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Związku Koszykówki (zwany dalej „KTA”) 
działający w osobie arbitra Jakub Kosowski, po rozpoznaniu sprawy z pozwu VOX 
Management sp. z o.o. przeciwko Słupskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A., 

działając na podstawie pkt. 17 i 18 Regulaminu Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego przy 
Polskim Związku Koszykówki (zwanego dalej „Regulaminem KTA”): 

1. oddala powództwo; 

2. obciąża kosztami arbitrażu stronę powodową; 

3. określa końcową kwotę kosztów arbitrażu w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych). 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 16.10.2017 r. do Sekretariatu KTA wpłynął pozew VOX Management  
sp. z o.o. przeciwko Słupskiemu Towarzystwu Koszykówki S.S.A. Przy składaniu pozwu 
została wniesiona opłata administracyjna w kwocie 1.500 zł.  
 

W dniu 18.10.2017 r. Prezes KTA wszczął postępowanie w sprawie pozwu VOX 
Management sp. z o.o. przeciwko Słupskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A. Na podstawie 
pkt. 10.3. Regulaminu KTA Prezes KTA ustalił zaliczkę na pokrycie kosztów arbitrażu  
w kwocie 3.500 zł zarządzając ją uiszczenie w częściach równych przez obydwie strony 
arbitrażu. Prezes KTA doręczył także stronie pozwanej pozew wraz z załącznikami, 
zobowiązując stronę pozwaną do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni  
od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Wraz ze wszczęciem postępowania 
Prezes KTA, podstawie pkt. 9.1 i 12.2 Regulaminu, wyznaczył do prowadzenia sprawy arbitra 
Jakuba Kosowskiego. 
 

Po przekazaniu pozwu, zgodnie z pkt. 9.2. Regulaminu KTA arbiter przedłożył  
w Sekretariacie pisemną deklarację niezależności wg wzoru stanowiącego załącznik  
do Regulaminu. 
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Strona pozwana w dniu 23.10.2017 r. odebrała zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania. W zakreślonym terminie nie przesłała do arbitra odpowiedzi na pozew. 
 

W związku z nieuiszczeniem zaliczki na pokrycie kosztów arbitrażu przez stronę 
pozwaną, Prezes KTA zobowiązał powoda do uiszczenia zaliczki w wysokości 1.750 zł (część 
zaliczki nieuiszczona przez stronę pozwaną), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
06.11.2017r. na rachunek PZKosz., pod rygorem uznania pozwu za niebyły (podstawa prawna: 
pkt 10.6. w związku z pkt 10.4. Regulaminu KTA). Powód dokonał wpłaty zaliczki w pełnej 
wysokości. 

 
 

Dokonując analizy zgromadzonego materiału arbiter KTA stwierdził co następuje: 
 
 
1. Umowa z dnia 15.07.2015 r. o świadczenie usług sportowych zawarta została pomiędzy 
zawodnikiem J. Mokrosem, agentem ASM Sports reprezentowanym w Polsce przez  
p. T. Khrais i Tanto Polska oraz Arras Sport Service reprezentowanymi przez p. T. Khrais  
a klubem Słupskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A. Przedmiotowa umowa w art. 15 zawiera 
klauzulę arbitrażową. 
 
2. Przedmiotem sporu jest prowizja dla agenta za sezon 2016/2017 w kwocie 23.000 zł netto 
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych), należna zgodnie z art. 16 lit. B umowy z dnia 
15.07.2015 r. 
 
3. Do pozwu pełnomocnik strony powodowej dołączył: 

a) upoważnienie z dnia 27.12.2015 r. podpisane przez ASM Sports, reprezentowane 
przez p. T. Khrais, dla VOX Management sp. z o.o. w celu wystawienia faktury  
z tytułu prowizji przysługującej agentowi z tytułu umowy z dnia 15.07.2015 r. 
b) umowę przelewu wierzytelności z dnia 31.08.2016 r. zawartą pomiędzy Arras Sport 
Services reprezentowaną przez p. K. Kwaśniocha (Dyrektora) a VOX Management  
sp. z o.o. reprezentowaną przez p. T. Khrais. Umowa przelewu wierzytelności dotyczyła 
prowizji agenta wynikającej z umowy z dnia 15.07.2015 r., która Arras Sport Services 
zbyła za kwotę 23.000 zł netto. Do pozwu nie załączono potwierdzenia przelewu w/w 
kwoty. 
c) fakturę z dnia 28.10.2016 r. wystawioną przez VOX Management sp. z o.o.  
dla Słupskiego Towarzystwa Koszykówki S.S.A. tytułem usługi marketingowej na 
kwotę 23.000 zł. 
d) mail z dnia 23.12.2016 r. z wezwaniem strony pozwanej do zapłaty przedmiotowej 
prowizji  
e) odpowiedź strony pozwanej na wezwanie z dnia 23.12.2016 r., w której stwierdzono, 
że VOX Management sp. z o.o. nie jest stroną umów zawartych  
z pozwanym, a ponadto, że nie jest znana stronie pozwanej podstawa prawna 
uprawniająca VOX Management sp. z o.o. do wystąpienia z przedmiotowym 
roszczeniem. 
 

4. W toku postępowania arbitrażowego w dniu 20.11.2017 r. wezwano stronę powodową  
do przedstawienia dowodów potwierdzających, że powód (VOX Management sp. z o.o.)  
w sposób skuteczny poinformował pozwanego (Słupskie Towarzystwo Koszykówki S.S.A.)  
z siedzibą w Słupsku o zawarciu umowy przelewu wierzytelności z dnia 31.08.2016 r.  
W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie, w dniu 21.11.2017 r. pełnomocnik powoda przesłał 
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informację, w której wskazał, że p. T. Khrais osobiście poinformował generalnego menagera 
pozwanego, p. M. Sałatę, o dokonaniu cesji wręczając kopię umowy. Ponadto wskazano,  
że upoważnienie było przedstawiane w mailu do Polskiego Związku Koszykówki w sprawie 
licencji agenta p. T. Khrais, a także strona pozwana nie kwestionowała wcześniej podobnych 
upoważnień wystawionych na rzecz Tanto sp. z o.o.  
 
5. Analiza umowy cesji prowadzi do wniosku, iż została ona zawarta w sposób wadliwy. 
Wierzytelność została zbyta na rzecz VOX Management sp. z o.o. przez Arras Sport Services. 
Zgodnie z komparycją umowy z dnia 15.07.2015 r. rolę agenta pełni ASM Sports, który  
w zakresie podpisania umowy był reprezentowany przez trzy podmioty- p. T. Khrais, Tanto 
Polska oraz Arras Sport Service. W aktach sprawy brak jest dokumentów uprawniających Arras 
Sport Services do samodzielnego działania w zakresie zbycia przedmiotowej wierzytelności. 
Przyjęcie powyższego stanowiska oznacza, że pozwany powinien spełnić świadczenie na rzecz 
pierwotnego wierzyciela (wynikającego z umowy z dnia 15.07.2015 r.), chyba że została/ 
zostanie zawarta nowa umowa przelewu wierzytelności.  
 
6. Zauważyć także należy, że powód nie poinformował w sposób skuteczny pozwanego  
o cesji wierzytelności. W piśmie z dnia 21.11.2017 r. wskazano, że informację otrzymał  
p. M. Sałata (generalny menedżer), jednakże w piśmie z dnia 07.01.2017 r. osoba upoważniona 
do reprezentowania pozwanego (prezes zarządu) stwierdził, iż VOX Management sp. z o.o. nie 
jest stroną umów zawartych z pozwanym, a ponadto, że nie jest znana stronie pozwanej 
podstawa prawna uprawniająca VOX Management sp. z o.o. do wystąpienia z przedmiotowym 
roszczeniem. Po uzyskaniu przez powoda przytoczonej informacji należało w sposób skuteczny 
poinformować pozwanego o zawarciu umowy przelewu wierzytelności. W celu uniknięcia 
wątpliwości natury dowodowej informacja powinna zostać przekazana listem poleconym lub 
innej formie wynikającej z art. 12 umowy z dnia 15.07.2015 r. Dla oceny powyższej kwestii 
bez znaczenia pozostaje fakt, na który powołuje się w piśmie z dnia 21.11.2017 r. pełnomocnik 
powoda, że dotychczas pozwany nie kwestionował upoważnień wystawionych dla Tanto  
sp. z o.o. Sprawa ta nie podlega bowiem rozpoznaniu w niniejszym postępowaniu. W piśmie  
z dnia 27.11.2017 r. pełnomocnik powoda wskazał także na art. 512 k.c. twierdząc,  
iż powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji nie ma wpływu na jej skuteczność. Z wyrażonym 
stwierdzeniem nie sposób się zgodzić. Brak informacji o dokonanej cesji uniemożliwia 
dłużnikowi stwierdzenie czy zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz nabywcy wierzytelności. 
Zgodnie z przepisem art. 512 k.c. pozwany powinien spełnić świadczenie do rąk poprzednich 
wierzycieli, z czym należy się zgodzić. Stanowisko w tej kwestii zostało wyrażone w pkt. 5  
in fine. 
 
7. Nadmienić także należy, że faktura z dnia 28.10.2016 r. wystawiona przez VOX 
Management sp. z o.o. dla Słupskiego Towarzystwa Koszykówki S.S.A. tytułem usługi 
marketingowej na kwotę 23.000 zł jest niezgodna z umową z dnia 15.07.2015 r. Art. 16  
lit. B przedmiotowej umowy wskazuje bowiem, iż agentowi przysługuje prowizja 
(wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa przy zawieraniu kontraktu), nie zaś usługa 
marketingowa. Pozwany nie jest w ocenie Arbitra zobowiązany do zapłaty faktury zawierającej 
przedmiot niezgodny z przedmiotową umową. 
 
8. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że powództwo jest niezasadne i jako takie podlega 
oddaleniu. 
 
9. Końcowa kwota kosztów arbitrażu została ustalona w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) i uwzględnia koszty administracyjne i inne poniesione przez Trybunał,  
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w szczególności związane z wynagrodzeniem Prezesa Trybunału i Arbitra, zgodnie z pkt. 18.2 
regulaminu KTA. Kosztami arbitrażu w całości obciążono stronę powodową w związku  
z oddaleniem powództwa. 
 

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego, na podstawie pkt. 13.1 oraz  
pkt. 14.1 Regulaminu, arbiter nie uznał za koniecznej dalszej wymiany oświadczeń stron,  
ani przesłuchania stron. 

 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. Wyrok jest ostateczny i kończy 

arbitraż w sprawie. 
 

                                                        

                                                         Jakub Kosowski 

                                                            
                                                                 Arbiter  


