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Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.  Niniejszym przyjmuje się postanowienia określające standardy i wymogi stawiane przez Polski 

Związek Piłki Nożnej osobom, które od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą pośredniczyły na terenie 

Polski przy negocjowaniu i zawieraniu umów w sprawie zmian przynależności klubowej przez 

piłkarzy (zwanych dalej „umowami transferowymi”) oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej podpisywanych przez zawodników z klubami.  Poniższe przepisy zastępują w całości 

regulacje ujęte dotychczas w treści Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w 

sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy w związku z uchyleniem przez Kongres 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w czerwcu 2014 roku Regulaminu dot. Agentów 

Piłkarskich uchwalonego w dniu 29 października 2007 roku.  

II. Zgodnie z Regulaminem FIFA dot. współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, celem niniejszej 

regulacji jest promocja i zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów etycznych w relacjach 

pomiędzy klubami, zawodnikami i osobami trzecimi będącymi pośrednikami przy negocjowaniu i 

zawieraniu umów transferowych oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

chroniących kluby oraz zawodników przed jakimkolwiek wystąpieniem nieuczciwych lub 

nielegalnych praktyk bądź zachowań w trakcie zawierania umów transferowych lub kontraktów o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej.  

Postanowienia Uchwały powinny być uwzględnione przy formułowaniu praw i obowiązków stron 

wynikających z powierzenia pośrednikowi transakcyjnemu przez klub lub zawodnika czynności 

pośrednictwa przy negocjowaniu i zawieraniu transakcji. 

III. Dla realizacji celów, o których mowa w pkt I i II, przyjmuje się poniższe przepisy określające 

standardy i wymogi, które muszą być zachowane przy podpisywaniu z udziałem pośrednika każdej 

umowy transferowej lub każdego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywanego 

z zawodnikiem. Niniejsze postanowienia oraz potencjalne zapisy dodatkowe wykraczające poza 

sformułowane standardy i wymogi nie mogą mieć żadnego wpływu na ważność umów 

transferowych i kontraktów:  

Art. 1  

W rozumieniu niniejszych przepisów: 

1. „Ekwiwalent” oznacza opłatę za wyszkolenie lub rozwój zawodnika, jaką klub pozyskujący 

zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.  

2. „Klubem” jest podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej na 

zasadach określonych przez właściwą federację piłkarską.   

3. „Umową pośrednictwa” jest pisemna umowa zawarta przez klub lub zawodnika z pośrednikiem 

mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa. 



4. „Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” (dalej „kontrakt”) oznacza umowę regulującą 

wzajemne prawa i obowiązki Klubu i zawodnika profesjonalnego, przy uwzględnieniu 

obowiązujących regulacji piłkarskich.  

5. „Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „pośrednikiem”) jest osoba fizyczna, prawna lub inna 

jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która 

nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach  

i zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej  

(w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku 

prawnego.  

6. „PZPN” oznacza Polski Związek Piłki Nożnej.   

7. „Sezon rozgrywkowy” oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. 

8. „Systemem rejestracyjnym” jest ewidencja Pośredników i dokonywanych przez nich czynności, 

prowadzona i upubliczniona przez PZPN na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.  

9. „Transakcja” oznacza negocjowanie i zawarcie Umowy transferowej lub Kontraktu.  

10. „Umową transferową” jest cywilnoprawne porozumienie dwóch klubów piłkarskich, na 

podstawie, którego następuje, za zgodą zawodnika, odpłatna lub nieodpłatna zmiana jego 

przynależności klubowej. 

11. „Zasadnicze wynagrodzenie Zawodnika” oznacza wynagrodzenie określone w Kontrakcie, 

którego wypłata i wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.  

12. „Zawodnikiem” jest osoba uprawiająca sport piłki nożnej w sposób amatorski lub profesjonalny.  

13. „Zawodnikiem niepełnoletnim” jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia. 

Art. 2 

1. Przy zawieraniu Umowy transferowej lub Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 

Zawodnik i Klub są uprawnieni do korzystania wyłącznie z usług Pośredników.  

2. Przy wyborze Pośrednika Zawodnik lub Klub muszą postępować z należytą starannością oraz 

poszanowaniem regulacji PZPN. W szczególności, możliwość skorzystania przy Transakcji z usług 

Pośrednika uzależniona jest od: 

1) istnienia nieposzlakowanej reputacji Pośrednika, 

2) zarejestrowania i zweryfikowania Pośrednika w Systemie rejestracyjnym, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Uchwały, nie później niż w dniu zawarcia Umowy pośrednictwa, 

3) zawarcia z Pośrednikiem Umowy pośrednictwa i jej niezwłocznego złożenia do PZPN. 

3. Pośrednikiem nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, 

techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku 

piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych 

organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy 

inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu 

dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej. 

4. Pośrednikiem działającym jako osoba fizyczna może być osoba posiadająca nieposzlakowaną 

reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem 



skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji 

w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w 

przeszłości karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

5. Pośrednikiem działającym jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna może być osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, której osoby upoważnione do reprezentacji posiadają 

nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości żadna z tych osób nie została 

skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie 

skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub 

karze regulaminowej oraz nie podlegała karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

6. Osoba, występująca w imieniu i na rzecz Pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna 

jednostka organizacyjna musi posiadać nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w 

przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek 

przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

(chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym 

Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

7. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie może być powiązana (kapitałowo lub 

osobowo) z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub działaniami tych podmiotów, mającymi 

na celu ominięcie obowiązujących regulacji.   

8. Osoba fizyczna działająca jako Pośrednik bądź osoba fizyczna, działająca w imieniu i na rzecz 

osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej Pośrednikiem nie może działać jako 

Pośrednik w imieniu i na rzecz kolejnej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.     

Art. 3 

1. Przed skorzystaniem z usług Pośrednika, Zawodnik lub Klub zobowiązani są do dołożenia 

wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem Umowy pośrednictwa nie występuje 

lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Zawodnika lub Klubu, jak również dla Pośrednika. 

2. Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, gdy Pośrednik w zakresie 

negocjowania lub zawierania Transakcji może realizować swój osobisty (prywatny) interes lub 

korzyść majątkową kosztem interesu Klubu, Zawodnika, sportu piłki nożnej lub interesu 

publicznego.  

3. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom 

biorącym udział w danej Transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma 

lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i 

otrzyma, przed rozpoczęciem negocjacji, wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej 

Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. 

4. W przypadku, gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika w 

odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, podmioty te powinny wyrazić 

swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego samego 

Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron (Zawodnik czy Klub) zapłaci pośrednikowi 

stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania 

przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN. 



5. W przypadku, gdy Pośrednik nie dostarczy do PZPN, zgody o której mowa w ust. 4, nie może 

on kontynuować świadczenia usług drugiej stronie lub otrzymywać wynagrodzenia od drugiej 

strony w odniesieniu do danej Transakcji, a druga strona nie może korzystać z żadnych usług 

Pośrednika lub dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Pośrednika w odniesieniu do danej 

Transakcji. Pośrednik może nadal reprezentować tylko stronę, która wyraziła zgodę na piśmie, w 

odniesieniu do danej Transakcji i otrzymywać zapłatę za takie usługi zgodnie warunkami Umowy 

pośrednictwa. 

Art. 4 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nabywa uprawnienia 

Pośrednika poprzez wpis do Systemu rejestracyjnego. Proces rejestracji kończy się po dokonaniu 

weryfikacji danych. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia 

dokumentów, wymaganych niniejszą Uchwałą.    

3. Rejestracja w systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:  

1) samodzielnym wprowadzeniu przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego: 

a) prawidłowo podpisanej Deklaracji pośrednika, o treści wskazanej, w zależności od 

formy prowadzenia działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku nr 1 lub 

2 do niniejszej Uchwały wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN 

oryginału Deklaracji, o której mowa powyżej, przy czym każda osoba działająca w 

imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi złożyć oddzielny 

formularz Deklaracji pośrednika; 

b) potwierdzenia wysłania listem poleconym do PZPN oryginalnego egzemplarza 

Deklaracji, o której mowa w pkt a; 

c) dowodu uiszczenia, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu 

rejestracyjnego, w wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez Zarząd 

PZPN; 

d) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w związku w 

wykonywaną działalnością  

 

2) spełnieniu pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.  

4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, umożliwia Pośrednikowi działalność przez okres 

jednego sezonu rozgrywkowego. Przed rozpoczęciem działalności w każdym sezonie 

rozgrywkowym wszystkie podmioty zamierzające prowadzić działalność Pośrednika zobowiązane 

są do ponownego spełnienia tychże warunków. 

5. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wprowadzone do Systemu rejestracyjnego nie spełniają 

warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę je składającą, 

do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym 

upływie terminu ww. dokumenty podlegają zwrotowi. Dokumenty poprawione lub uzupełnione w 

terminie wywołują skutki od chwili ich wniesienia.  

6. Odmowa wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników, w przypadku, gdy podmiot nie spełnia 

wymogów przewidzianych niniejsza Uchwałą, następuje decyzją Zespołu działającego w ramach 

Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.  



7. Po zawarciu Umowy pośrednictwa, Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później 

jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu 

rejestracyjnego oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem 

bezskuteczności wobec PZPN. 

8. Po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu Pośrednik zobowiązany jest w terminie 7 dni 

wprowadzić ww. dokumenty do Systemu rejestracyjnego oraz złożyć ich odpisy do PZPN.  

9. W Systemie rejestracyjnym ujawniane jest każde indywidualne zaangażowanie Pośrednika w 

czynność z zakresu pośrednictwa przy negocjowaniu lub podpisywaniu Umowy transferowej lub 

Kontraktu. Zakresem rejestracji objęte są w szczególności dane dotyczące podmiotów 

uczestniczących w danej transakcji, jej rodzaj oraz płatności stanowiące wynagrodzenie za 

świadczone usługi pośrednictwa.  

10. Pośrednik lub osoba fizyczna pełniąca kontrolę lub zasiadająca w organach zarządzających 

lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do wskazania w Systemie rejestracyjnym, pod 

sankcją dyscyplinarną, wszelkie umowy oraz inne dokumenty zawarte przez niego jako osobę 

fizyczną lub przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, nad którym osoba ta sprawuje 

kontrolę lub zasiada w jej organach zarządzających lub nadzorczych, z jakimkolwiek Klubem lub 

Zawodnikiem będącym stroną Transakcji, przy której świadczył usługi. 

11. Dane osobowe Pośrednika zarejestrowanego i zweryfikowanego w Systemie 

rejestracyjnym PZPN przetwarzane są przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy.  

12. PZPN jako Administrator, wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 RODO. 

Informacje podawane są w przypadku zbierania danych od osoby, w sposób zwięzły, 

przejrzysty, zrozumiały, wyrażony w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,  

w rozsądnym terminie tj. po uzyskaniu danych osobowych najpóźniej w ciągu 30 dni, mając 

na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych, lub najpóźniej przy 

pierwszej komunikacji z taką osobą. Obowiązek informacyjny wypełniany jest bezpośrednio 

lub za pośrednictwem systemu rejestracyjnego PZPN.   

13. Dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących  

i czynów zabronionych przetwarzane są z zachowaniem postanowień Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) 

i Art. 10 RODO. 

Art. 5 

1. Pośrednik lub osoba fizyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub 

zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do 

niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z Zawodnikami lub ich 

przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie 

reprezentowanie interesów takich Zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z nim lub jego 

przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów 

takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i 

zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 



3. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia 

z nim przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną 

umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy 

transferowej lub Kontraktu. 

4. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Klub na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa, której 

przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do 

negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 

5. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych na umowę 

cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.  

Art. 6 

1. Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub 

nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy (z datą rozpoczęcia 

świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację 

pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia 

kontraktu oraz podpisy stron.  

2. W przypadku, gdy pośrednikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna w umowie 

pośrednictwa musi zostać ujawniona/e osoba/y fizyczne działające przy danej Transakcji.  

3. Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z Zawodnikiem:  

a) który ukończył 15 lat, lub 

b) otrzymał od Klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego 

profesjonalnego kontraktu.     

4. Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez jego 

rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

5. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa, zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 
6. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy pośrednictwa dla zawodnika niepełnoletniego, 
zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

7. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawiera 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
 



8. Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy transferowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej 
uchwały. 
 

Art. 7 

1. Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez Klub lub Zawodnika, z którym zawarł 

Umowę pośrednictwa.  

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Pośrednikowi działającemu w imieniu Zawodnika ustalona 

zostaje w Umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć przed zawarciem Kontraktu 

i powinna zostać określona na podstawie Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika w czasie 

całego okresu objętego Kontraktem.  

3. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie przekraczała 3% (słownie: 

trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres obowiązywania danego 

Kontraktu. 

4. Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie 

pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych. 

5. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z 

Zawodnikiem nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego, Zasadniczego 

wynagrodzenia za cały okres obowiązywania tego Kontraktu.  

6. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej 

nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku 

ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.  

7. Kluby zobowiązane są zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na rzecz 

drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma transferowa, 

Ekwiwalent czy wkład solidarnościowy nie były płacone w całości lub w części za pośrednictwem 

lub do Pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane przez Pośrednika.  

8. Zakaz, o którym mowa w ust. 7 obejmuje również zakaz udziału Pośrednika w jakiejkolwiek 

płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej Zawodnika albo zawarciem w 

przyszłości kolejnego kontraktu przez Zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy w 

Umowie pośrednictwa zawartej przez Pośrednika z klubem odstępującym zawodnika warunki 

płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu tego zawodnika zostały sformułowane kwotowo w 

stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą 

przynależności klubowej z udziałem pośredników. 

9. Z zastrzeżeniem treści postanowień niniejszej Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie za usługi 

Pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. Klub lub Zawodnika, który zawarł 

z Pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio Pośrednikowi. 

10. Zawodnik może upoważnić Klub do realizacji, w imieniu Zawodnika, wymagalnej na podstawie 

Umowy pośrednictwa płatności wobec Pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia 

wynikającego z Kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi zostać 

umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w Kontrakcie. 



11. Zabrania się osobom, w rozumieniu zdefiniowanym w punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu 

FIFA przyjmowania jakichkolwiek płatności za pośrednictwo z całości lub części opłaty uiszczanej 

na rzecz Pośrednika przez reprezentowaną przez niego stronę Transakcji. Każda osoba, która 

naruszy niniejsze postanowienie będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

12. Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz 

Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika niepełnoletniego 

lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w 

związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie 

niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Art. 8 

1. Zawodnik korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, jest 

zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z 

Pośrednikiem przy takiej Transakcji, niezależnie od obowiązku przedstawienia przez Klub przy 

uprawnianiu Zawodnika do gry Kontraktu zawartego przy udziale Pośrednika. Ponadto Zawodnik 

jest zobowiązany do przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji 

dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, 

które uiścił lub które mają zostać uiszczone na rzecz Pośrednika. 

2. Klub korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Umowy transferowej lub 

Kontraktu jest zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze 

współpracą z Pośrednikiem przy takiej Transakcji. Obowiązek złożenia powyższych dokumentów, 

dotyczy zarówno Klubu, który odstępuje Zawodnika, jak i Klubu pozyskującego Zawodnika, jeżeli 

korzysta on przy Transakcji z usług Pośrednika. Ponadto Klub zobowiązany jest do przekazania 

do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika oraz 

wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać 

uiszczone na rzecz Pośrednika. 

3. Zawodnik lub Klub są zobowiązani, aby każda Umowa transferowa lub Kontrakt negocjowane 

lub podpisane z udziałem Pośrednika działającego na podstawie Umowy pośrednictwa zawierały 

imię i nazwisko oraz podpis takiego Pośrednika, a także datę zawarcia z nim Umowy pośrednictwa.  

4. Wskazanie Pośrednika w Umowie transferowej lub Kontrakcie stanowi potwierdzenie 

skutecznego świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika na podstawie Umowy 

pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w Umowie pośrednictwa za 

należne.   

5. W przypadku, jeżeli Zawodnik lub Klub nie korzystali z usług Pośrednika przy negocjacjach lub 

zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu, okoliczność ta musi zostać uwidoczniona w Umowie 

transferowej lub Kontrakcie.  

 

 

Art. 9 

1. Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, celem wykonania obowiązującej między 
Stronami umowy oraz za zgodą Pośrednika tj. Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) z zachowaniem zasady 



minimalizacji danych tj. art. 5 ust. 1 lit c) RODO, PZPN opublikuje na swojej stronie 
internetowej listę Pośredników. 

2. Zakres publikowanych danych obejmować będzie:  
1) informację o zarejestrowaniu w związku z czynnościami objętymi treścią niniejszej 

Uchwały oraz wszystkich transakcji, w których brali oni udział w ciągu ostatnich  

12 miesięcy; 

2) łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie Zawodnicy  

i Kluby wypłacili Pośrednikom, w postaci kwoty łącznej wypłaconej przez wszystkich 

Zawodników wszystkim Pośrednikom oraz w postaci kwoty łącznej wypłaconej 

wszystkim Pośrednikom przez dany Klub.  

 
3. PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych 

umowach oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione aktywnym 

użytkownikom Systemu rejestracyjnego.    

4. PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone informacje  

z Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał udział, jeżeli przy 

ich wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane nieprawidłowości dotyczące 

przeprowadzanych czynności objętych treścią niniejszej. Uchwały. Wnioskując Zawodnik 

lub Kluby zobowiązane są podać podstawę oraz cel, dla którego wnoszą o udostępnienie 

wskazanych danych.  

 Art. 10 

1. Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień 

Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

2. Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia nin. Uchwały w sposób 

niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. 

3. Osoba, która podejmie działania lub zawiera Umowę pośrednictwa nie posiadając uprawnień 

Pośrednika nie może być wpisana na listę Pośredników na dwa kolejne sezony, a w przypadku 

podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia Umowy pośrednictwa bez uprawnień 

Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę Pośredników na okres pięciu kolejnych 

sezonów lub na stałe. 

4.Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

oraz innych właściwych przepisów, na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 

Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych.  

5. Sankcje dyscyplinarne nałożone na Pośrednika, Zawodnika lub Klub w związku z realizacją 

postanowień nin. Uchwały są publikowane na stronie internetowej PZPN. O ich treści 

powiadamiana jest także FIFA. 

6. Komisja Dyscyplinarna FIFA może zdecydować o rozszerzeniu nałożonych sankcji zgodnie z 

Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA. 

7. Spory majątkowe, powstające pomiędzy Pośrednikami a Klubami lub Zawodnikami, wynikające 

z umów pośrednictwa, w związku z realizacją nin. Uchwały, poddawane będą pod rozstrzygnięcie 

Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. 



8. PZPN może odrębną Uchwałą Zarządu PZPN wprowadzić obowiązek ubezpieczenia 

Pośredników oraz inne obowiązki związane z wykonywaniem działalności pośrednika.    

Art. 11  

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

3. Niniejsza Uchwała zastępuje obowiązującą do dnia 31 marca 2015 roku Uchwałę Zarządu PZPN 

nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku (z późn. zmian) w sprawie licencji dla menedżerów ds. piłkarzy i 

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wygasa dotychczasowy system licencji dla 

menedżerów ds. piłkarzy, tym samym wszystkie dotychczas wydane licencje tracą ważność i winny 

zostać zwrócone do PZPN.  

5. Dotychczasowy licencjonowani menedżerowie ds. piłkarzy zostaną wpisani do Systemu 

rejestracyjnego jako Pośrednicy po spełnieniu warunków, o których mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 1) – 

3).   

6. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1) – 3), w okresie od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2015 roku umożliwia Pośrednikowi również działalność w sezonie rozgrywkowym 

2015/2016. 

7. Wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich, zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były złożone w PZPN w 

terminie 30 dni od ich zawarcia, do daty wygaśnięcia i nie mogą być przedłużane, przy czym ich 

skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich 

obowiązków, określonych w niniejszej Uchwale. 

8. Postanowienia nin. Uchwały mają zastosowanie do wszystkich spraw zawisłych przed organami 

PZPN wynikających z treści umów zgłoszonych do Systemu rejestracyjnego. 

9. W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz wdrożenia i nadzorowania 

funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników umożliwiającego: 

• rejestrację i weryfikację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

Uchwale, z uwzględnieniem zasad ochrony danych, o których mowa w zapisach 

niniejszej Uchwały; 

• rejestrację umów zawieranych przez Pośredników; 

• publikację na stronach internetowych PZPN informacji o których mowa w art. 10 

niniejszej uchwały; 

• wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień Uchwały. 

Weryfikacji merytorycznej złożonych dokumentów, dokonuje Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN we współpracy z Zespołem działającym w ramach Komisji Prawnej. 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych w 

strukturach Pośredników transakcyjnych PZPN, oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, upoważniony przez 

Administratora do wdrożenia i nadzorowania funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego 



Pośredników, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN wdraża i nadzoruje odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z art. 32 RODO, aby przetwarzanie w ramach 

Systemu Rejestracyjnego Pośredników odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

Realizując swoje obowiązki PZPN w tym zakresie współpracuje z procesorami, 

współadministratorami i osobami, których dane dotyczą, a także organem nadzorczym. 

10. W przypadku braku w niniejszej uchwale regulacji dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się odpowiednio: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

Załącznik nr 1 

Deklaracja Pośrednika dla osoby fizycznej 

Imię (imiona): 

Nazwisko (nazwiska): 

Data urodzenia: 

PESEL:  

Obywatelstwo/obywatelstwa: 

Pełny stały adres (w tym nr telefonu/faksu i adres e-mail) 

 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania przeze mnie czynności jako Pośrednik w zakresie piłki nożnej 

zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dotyczącego pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w 

tym zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Zarządu PZPN, której załącznikiem jest 

niniejsza deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej poddaję 

się niniejszym odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także 

odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Kodeksie Dyscyplinarnym FIFA.  

2. Oświadczam, iż obecnie nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdefiniowanym w 

punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały, do której załącznikiem jest 

niniejsza Deklaracja oraz że nie obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania danego 

oświadczenia. 

3. Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną reputację, a także w przeszłości nie zostałem 

skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegam karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą deklarację lub nie podlegałem karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

4. Oświadczam, iż nie zawarłem (ani nie współpracuję w zakresie świadczenia usług pośrednictwa 

w piłce nożnej z podmiotem, który zawarł) obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji 

ani nie zawrę w tym okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie 

Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowy pośrednictwa, o której 

mowa w Uchwale, której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będę 

uprawniony do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych 

w odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu 

wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

5. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami 

kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskimi, względnie ligami 

zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, że 

w przypadku powstania jakiejkolwiek wątpliwości ujawnię niezwłocznie każdą relację prawną, 



łączącą mnie z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, że w związku z pełnieniem moich 

czynności w charakterze Pośrednika w zakresie piłki nożnej nie będę dążył do nawiązania 

jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub 

regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.    

6. Oświadczam, iż zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, 

nie będę przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w 

związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum 

transferowych, ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za 

wyszkolenie Zawodnika. 

7. Oświadczam, zgodnie z artykułem 7 § 8 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, że nie 

będę przyjmować żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności 

klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego. 

8. Oświadczam, że nie jestem i nie będę związany w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym nie 

będę brał osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub 

innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, 

związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż nie posiadam 

żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, na 

przekazywanie do PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek natury, 

uzyskiwanych przeze mnie od Klubu lub Zawodnika, w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.     

10. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przekazanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych 

lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z moją działalnością, jako 

Pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzam się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponoszę odpowiedzialność.       

11. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 6 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przeze mnie funkcją Pośrednika, w zakresie określonym 

w przepisach FIFA i PZPN, jak również przesyłania tych danych do państwa trzeciego.  

12. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9 § 2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych na mnie nałożonych 

oraz na poinformowanie o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.14. Wyrażam zgodę 

w przypadku naruszenia postanowień Uchwały nr III/42 Zarządu PZPN z dnia 27 marca lub innej 

regulacji PZPN na publikację informacji o wykreśleniu Pośrednika z Systemu rejestracyjnego.  

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez 

Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  



nr 7, 02-366 Warszawa, w celu umożliwienia kontaktu PZPN ze mną jako Pośrednikiem, 

zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

15. Jestem świadom, że PZPN pozyskując oraz przetwarzając moje dane staje się ich 

Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). Moje dane osobowe przetwarzane są przez PZPN w celu niezbędnym do realizacji 

następujących zadań:(a) wykonania zadań Pośrednika transakcyjnego na podstawie 

akceptowanych przeze mnie wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego  

i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. Pośredników, mających zastosowanie przy 

wykonywaniu wskazanych czynności pośrednika oraz podjęcia działań na moje żądanie 

przed ostatecznym potwierdzeniem zapisów, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, (b)  

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności 

obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, (c) 

ustanowionych przez PZPN, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), celami i zadaniami statutowymi PZPN oraz uchwałami PZPN 

dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

Przysługuje mi prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych 

w art. 15-22 RODO. Moje dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione 

do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu 

prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy  

w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. W sprawach 

spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje mi także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest niezbędne do 

podjęcia współpracy. Dane będą przetwarzane do czasu zaprzestania moich działań jako 

Pośrednik transakcyjny zgodnie z zapisami dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, 

natomiast po zakończeniu wspomnianych działań, dane mogą być przechowywane jedynie 

w celu realizacji roszczeń (6 lat) i w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W celu skorzystania ze swoich praw mogę skontaktować się z PZPN osobiście 

w jego siedzibie, mailowo lub telefonicznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na 

www.pzpn.pl w zakładce RODO. 

16. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 

  

 

http://www.pzpn.pl/


Załącznik nr 2 

Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej  

Nazwa (osoba prawna/podmiot prawny): 

Adres (w tym nr telefonu/faksu, e-mail i strona internetowa): 

NIP (osoba prawna/podmiot prawny): 

Dalej określana jako „osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna” 

Imię (imiona), nazwisko i PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wyżej wymienionej osoby 

prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (osoba prawna/ podmiot prawny) 

(Uwaga: każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi 

złożyć oddzielny formularz Deklaracji Pośrednika): 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania czynności Pośrednika w zakresie piłki nożnej przez osobę prawną lub 

inną jednostkę organizacyjną, którą niniejszym reprezentuję zobowiązuję się w jej imieniu i 

osobiście do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję oraz osobiście mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dot. pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w tym 

zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza 

Deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

poddaje się jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i 

regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na zasadach określonej w Kodeksie Dyscyplinarnym oraz innych regulacjach FIFA.    

2. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej, 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję oraz ja osobiście 

nie zajmuję stanowiska urzędnika, w rozumieniu zdefiniowanym w punktu 11 rozdziału Definicji 

Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja oraz że nie 

obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania niniejszej Deklaracji. 

3. Oświadczam, że każda osoba, mająca w ramach osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję, pełnić funkcje związane z pośrednictwem w zakresie piłki 

nożnej oraz ja osobiście mamy nieposzlakowaną reputację, jak również żadna z niniejszych osób 

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegają karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą Deklarację lub nie podlegały karze dyskwalifikacji 

za korupcję w sporcie.  

4. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, ani żadna osobą z 

podmiotem tym współpracująca w zakresie świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w piłce 

nożnej, nie zawarła obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrze w tym 



okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub 

jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowa pośrednictwa, o której mowa w Uchwale do 

której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będzie uprawniona do 

reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu wskazanej 

powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

5. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób, które w jej ramach będzie zajmować się pośrednictwem w zakresie piłki nożnej, ani 

ja osobiście nie mamy żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, 

narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi, które mogłyby 

stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, iż w przypadku powstania 

jakichkolwiek wątpliwości osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

osoby w niej zatrudnione w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście, ujawnimy 

niezwłocznie każdą umowę, łączącą nas z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, iż osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w sferze 

pośrednictwa w piłce nożnej oraz ja osobiście nie będziemy dążyli do nawiązania jakichkolwiek 

relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi 

federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.      

6. Oświadczam, zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami, że 

ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, która 

świadczy w jej ramach usługi pośrednictwa, ani też ja osobiście nie będziemy przyjmować żadnych 

płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w związku ze zmianą 

przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum transferowych, 

Ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie 

Zawodnika.  

7. Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 7 § 9 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem ani osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób zajmująca się w 

niej pośrednictwem w piłce nożnej, ani ja osobiście, nie będziemy przyjmowali żadnych płatności 

od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczy Zawodnika 

niepełnoletniego.  

8. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób w niej zatrudnionych, ani ja osobiście nie będziemy brać osobistego udziału w 

zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych, 

względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, związanych z meczami piłki nożnej. 

Równocześnie uznaję, że zarówno osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą 

reprezentuję, ani żadna z osób, zajmująca się w jej ramach pośrednictwem, ani ja osobiście nie 

posiada żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

wykonujących w jej ramach czynności pośrednictwa w zakresie piłki nożnej oraz osobiście 

wyrażam zgodę, stosownie do treści artykułu 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, 

na pozyskiwanie przez PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek 

natury, uzyskiwanych przez nas od Klubu lub Zawodnika w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.  



10. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście wyrażamy 

zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, na przekazanie, 

jeżeli zajdzie taka konieczność do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych lub 

regionalnych związków piłkarskich oraz liga zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z naszą działalnością, jako 

pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzamy się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponosimy odpowiedzialność.       

11. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję wyrażam zgodę, 

zgodnie z artykułem 6 § 3 Regulaminu FIFA nt. pracy z Pośrednikiem, odnośnemu związkowi na 

magazynowanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, w celu ich 

publikacji, w zakresie określonym w przepisach FIFA i PZPN.  

12. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście, wyrażam 

zgodę, stosownie do artykułu 9 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przez nas funkcją Pośrednika. W imieniu osoby prawnej 

lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze 

pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 9 paragraf 

2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na publikację przez PZPN informacji o wszystkich 

sankcjach dyscyplinarnych oraz o poinformowaniu o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej. 

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (prywatnego nr telefonu 

oraz/lub maila) przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, w celu umożliwienia kontaktu PZPN ze mną 

jako Pośrednikiem, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

15. Jestem świadom, że PZPN pozyskując oraz przetwarzając dane osobowe osób 

prywatnych bądź osób zatrudnionych w charakterze pośrednika staje się ich 

Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). Administrator przetwarza wówczas przede wszystkim dane kontaktowe (nr tel. 

lub/oraz mail) w celu umożliwienia kontaktu i korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

lub f RODO. Wspomnianym osobom przysługuje wówczas prawo żądania dostępu, 

aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie 

danych osobowych na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być 

udostępnione wyłącznie podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu prawidłowego korzystania  

z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak 

obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. W sprawach spornych dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przysługuje osobom których dane są przetwarzane także 

prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych wspomnianych 

danych jest niezbędne do podjęcia współpracy. Dane będą przetwarzane do czasu 

zaprzestania moich działań z zakresu pośrednictwa transakcyjnego zgodnie z zapisami 

dotyczącymi pośredników transakcyjnych, natomiast po zakończeniu wspomnianych 



działań, dane mogą być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i w celach 

archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania ze swoich praw 

wspomniane osoby mogą skontaktować się z PZPN osobiście w jego siedzibie, mailowo lub 

telefonicznie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na www.pzpn.pl w zakładce RODO. 

16. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 
 
  



 
 
Załącznik nr 3 
 
 

[Ochrona danych] 
 

1. Pośrednik, informuje Zawodnika, że pozyskując oraz przetwarzając dane Zawodnika staje 

się ich Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO).  

2. Dane osobowe Zawodnika przetwarzane są przez Pośrednika w celu niezbędnym do 
realizacji następujących zadań: 

a) wykonania niniejszej umowy oraz podjęcia działań na żądanie Zawodnika przed 

zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności 

obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, 

c) zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133  

z późn. zm.) oraz uchwałami PZPN dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

3. Zawodnikowi przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
4. Pośrednik może udostępniać dane Zawodnika podmiotom, które są upoważnione do tego 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Pośrednik powierza dane w celu 
prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy  
w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, prawna i tym podobne.  
5. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje 
Zawodnikowi prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  
6. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia współpracy.  
7. Dane będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy przez Stronę, natomiast po 
rozwiązaniu umowy, dane mogą być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń  
(6 lat) i celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
8. W celu skorzystania ze swoich praw Zawodnik może skontaktować się z Pośrednikiem 
osobiście w jego siedzibie lub mailowo. 
 
 
* Zapis dotyczący przetwarzania danych osobowych stosowany przez Pośrednika będącego 
osobą prawną.  

 

  



 

Załącznik nr 4 

 

[Ochrona danych] 
 

1. Pośrednik, informuje Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz Zawodnika, że 

pozyskując oraz przetwarzając dane Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz 

Zawodnika staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO).  

2. Dane osobowe Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz Zawodnika przetwarzane 
są przez Pośrednika w celu niezbędnym do realizacji następujących zadań: 

d) wykonania niniejszej umowy oraz podjęcia działań na żądanie Strony przed 

zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO, 

e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności 

obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, 

f) zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133  

z późn. zm.) oraz uchwałami PZPN dotyczącymi Pośredników transakcyjnych, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO. 

3. Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym przysługuje prawo żądania dostępu, 
aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie 
danych osobowych na zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
4. Pośrednik może udostępniać dane Zawodnika oraz jego opiekunów prawnych 
podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 
którym Pośrednik powierza dane w celu prawidłowego korzystania z praw oraz wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak obsługa informatyczna, 
prawna i tym podobne.  
5.W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje 
Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 
(uodo.gov.pl).  
6.Podanie danych jest niezbędne do podjęcia współpracy. Dane będą przetwarzane do 
czasu wypowiedzenia umowy przez Stronę, natomiast po rozwiązaniu umowy, dane mogą 
być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i celach archiwalnych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
7.W celu skorzystania ze swoich praw Zawodnik oraz Rodzice/Opiekuni prawni Zawodnika 
mogą skontaktować się z Pośrednikiem osobiście w jego siedzibie lub mailowo. 
 
 
* Zapis dotyczący przetwarzania danych osobowych stosowany przez Pośrednika będącego 
osobą prawną.  

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik 5 

 

Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 
 

[Ochrona danych]  
 

1. Podmiot piłkarski*, informuje Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika oraz/lub 

Zawodnika**, że pozyskując oraz przetwarzając dane Rodziców/Opiekunów prawnych 

Zawodnika oraz/lub Zawodnika** staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawodnika w niżej wskazanym zakresie:  

a) informacje podstawowe: imię, imiona i nazwisko oraz dane teleadresowe (adres 

zamieszkania lub pobytu, prywatny numer telefonu i dane kontaktowe w razie nagłych 

wypadków), adres poczty elektronicznej, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia,  

nr PESEL, obywatelstwo, status osobisty (stan cywilny, osoby pozostające na 

utrzymaniu), seria i numer dowodu osobistego, a także inne dane, których gromadzenie 

jest dozwolone lub wymagane zgodnie z przepisami prawa polskiego; 

b) informacje organizacyjne: pozycja/stanowisko, data obowiązywania obecnie 

zawartej umowy, rodzaj umowy, czas trwania umowy, wszelkie inne poprzednie okresy 

zatrudnienia lub świadczenia usług, poprzedni klub, historia występów u Administratora; 

c) informacje dotyczące wynagrodzenia: aktualne wynagrodzenie indywidualne wraz  

z elementami zmiennymi, wynagrodzenie w przypadku awansu, wynagrodzenie roczne, 

premie, nagrody, historia wynagrodzeń;  

d) informacje kadrowo-płacowe: numer rachunku bankowego, informacje dotyczące 

zajęć i potrąceń komorniczych, przepracowany czas, informacje  o urlopach oraz 

innych płatnych dniach wolnych od pracy, informacje na temat usprawiedliwionych  

i nieusprawiedliwionych nieobecności podczas treningów, meczy, oraz dane na temat 

rozwiązania umowy; 

e) wizerunek - obraz z monitoringu, na którym widoczny jest wizerunek m. in. 

zawodników lub wizerunek zawodnika utrwalony na fotografiach i nagraniach wideo;  

f) informacje o wynikach i kwalifikacjach: wykształcenie, kwalifikacje, dodatkowe 

kursy, prawo jazdy, dotychczasowe doświadczenie, oceny, planowanie rozwoju oraz inne 

oceny dotyczące zarządzania kompetencjami i pracy zespołowej;  

g) informacje odnoszące się do stanu zdrowia zawodnika: wiek, historia medyczna, 

informacje o leczeniu klinicznym, stanie fizjologicznym lub biomedycznym, informacje 

pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych 

w celu potwierdzenia właściwego stanu kondycji fizycznej i mentalnej zawodnika, które 

są niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy i realizacji poleceń oraz 

innych obowiązków nałożonych przez Administratora; 

h) informacje odnoszące się do statusu zawodnika: nr zawodnika, wzrost, waga, 

rozmiar ubrań, rozmiar buta w celu odpowiedniego doboru ubioru piłkarskiego dla 

zawodnika; 

i) informacje na temat zwolnień lekarskich i wypadków podczas wykonywania 

obowiązków umownych w celu określania odszkodowania i ich wypłaty (np. 

odszkodowanie z ubezpieczenia), zarządzania zawodnikami (np. planowanie obsady) 

oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami 

dotyczącymi bezpieczeństwa.   



3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Zawodnika jest:  

a) wykonywanie kontraktu zawartego z Zawodnikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO; 

b) uzasadniony interes Administratora w szczególności: zarządzanie relacjami  

z klientami i innymi formami marketingu, bezpieczeństwo fizyczne, informatyczne  

i sieciowe jak monitoring wizyjny i sieci, kontakt z Zawodnikiem oraz jego 

Rodzicami/Przedstawicielami prawnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

c) zgoda, w zakresie dopuszczonym obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit a RODO; 

d) przestrzeganie wymogów prawnych – w zakresie ustawy o sporcie oraz ustaw 

podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

e) ochrona żywotnych interesów Pana lub innych osób, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d 

RODO; 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii Zawodnika, czyli tzw. 

danych wrażliwe jest: 

a) wyraźna zgoda Zawodnika lub/i Rodziców/Opiekunów prawnych Zawodnika** (zgody 

medyczne), zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

b) ochrona żywotnych interesów Pana lub innych osób, w sytuacji, w której Pan nie 

będzie w stanie udzielić zgody z przyczyn fizycznych lub prawnych, zgodnie z art. 9 ust. 

2 lit. c RODO;  

c) ustalenie, wykonanie lub obrona prawa w ramach postępowania sądowego lub 

postępowania prowadzonego przed organami PZPN lub w razie potrzeby, w każdym 

przypadku, gdy sądy działają w ramach swoich uprawnień sądowniczych, zgodnie z art. 

9 ust. 2 lit. f RODO;  

d) istotny interes publiczny dopuszczony przepisami o ochronie danych,  

w szczególności w przypadku zagrożenia poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi jak epidemia/pandemia, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i RODO; 

5. Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym**w pewnych okolicznościach przysługuje 

prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w art. 

15-22 RODO. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych 

przysługuje także Zawodnikowi oraz jego opiekunom prawnym** prawo wniesienia skargi 

do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz do 

czasu pełnego rozliczenia umowy z zawodnikiem, do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu zawartej umowy (6 lat) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania 

dokumentów księgowych dotyczących umowy. 

7. Administrator może udostępniać dane Zawodnika oraz jego opiekunów prawnych** 

podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom, którym Administrator powierza dane w celu prawidłowego korzystania  

z praw oraz wykonania zobowiązań wynikających z umowy w niezbędnym zakresie, jak 

obsługa informatyczna, prawna i tym podobne. 

8. Zawodnik oraz jego opiekunowie prawnii** są świadomi, że podanie danych jest 

dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizowania kontraktu o profesjonalne 

uprawianie piłki nożnej. 

9. W celu skorzystania ze swoich praw Zawodnik oraz Rodzice/Opiekuni prawni 

Zawodnika** mogą skontaktować się z Administratorem osobiście w jego siedzibie lub 

mailowo zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www Administratora w zakładce 

RODO. 

 

* Należy zastąpić zgodnie z umową nazwą KLUBU lub innego podmiotu piłkarskiego 

** Wskazać zgodnie z umowa w zależności od tego czy umowę podpisuje się  

z niepełnoletnim lub pełnoletnim zawodnikiem  



 

 

Załącznik 6 
 
Wzór zapisu w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z realizacją obowiązku 
informacyjnego Art. 13 RODO do umowy transferowej. 
 

[Ochrona danych] * 
W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych na podstawie Art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) 
informujemy:   
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym  

o tym,  

w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest 

…………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu 

piłkarskiego).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem ……………………………………………… (adres), adresem 

mailowym: mail@mail.pl (mail podmiotu piłkarskiego) **. 

3. Informujemy, że dane osobowe Pana/Pani zostały pozyskane przez Administratora 

od naszego Partnera/Strony naszej umowy, który wskazał Pana/Panią do kontaktu  

w celu obsługi i realizacji zawartej z nami umowy. 

4. Administrator przetwarza dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskała,  

w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu 

kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych 

osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.  

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której 

Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem 

umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO. 

6. Dane osobowe osób, od których Administrator ich bezpośrednio nie pozyskała 

przetwarzane będą przez pracowników Administratora w celu realizacji umowy na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 

f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie 

komunikacji związanej z realizacją przedmiotu umowy, kierowania ewentualnych 

reklamacji, skarg i roszczeń. 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator będzie 

współpracował przy realizacji umowy, prawnikom oraz organom państwowym w 

dochodzeniu należnych roszczeń, innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa w uzasadnionych przypadkach. 

8. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 

przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą 

być przechowywane jedynie w celu realizacji roszczeń (6 lat) i celach archiwalnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych oraz możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.  

mailto:mail@mail.pl


10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na 

adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-

mail: mail@mail.pl (mail podmiotu piłkarskiego). 

11. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

* Do zastosowania w formie paragrafu lub załącznika 

** Uzupełniamy, gdy podmiot piłkarski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

mailto:mail@mail.pl

