
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. 

4a. Zobowiązuję się do każdorazowego  upewnienia się czy Zawodnik, z którym będę nawiązywał 

współpracę na zasadzie Umowy Pośrednictwa,  nie ma podpisanej ważnej Umowy Pośrednictwa, 

z klauzulą jej wyłączności, z innym Pośrednikiem Transakcyjnym. W szczególności zobowiązuję 

się do każdorazowego sprawdzania  w Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN, czy Zawodnik 

nie jest aktualnie związany ważną Umową Pośrednictwa (obejmującą ten sam zakres terytorialny 

lub poziom rozgrywkowy) oraz niniejszym poddaję się odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu 

naruszenia postanowień niniejszej Uchwały w przedmiotowym zakresie. 

 

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) 

 

 

 


