tj. 1.07.2005 r.
zm. U nr II/18 z dn. 9.02.2008 r.
zm. U nr VIII/99 z dn. 3.06.2008 r.
zm. U nr IX/122 z dnia 3 i 7.07.2008 r.
zm. U nr V/144 z dnia 31.03.i 1.04.2009 r.
zm. U nr I/6 z dnia 13.01.2010 r.
zm. U nr VII/107 z dnia 24.06.2010 r.
zm. U nr XI/219 z dnia 28.10.2010 r.
zm.U nr VIII/122 z dnia 16.06.2011 r.
zm.U nr XII/308 z dnia 13.12.2013 r.
Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz.
113 z późn. zm.), art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny(Dz.U. nr 16
poz.93 z późn. zm.) oraz § 33 lit. n Statutu PZPN uchwala się następujące przepisy regulujące
stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym:
ZASADY
regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym
Załącznik do typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
(umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) zawartej pomiędzy zawodnikiem
profesjonalnym a klubem sportowym
(tekst jednolity)
DZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1.
1. Niniejsze przepisy regulują stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem
profesjonalnym występującym w rozgrywkach narodowych organizowanych przez PZPN.
2. W szczególności przepisy niniejsze określają prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych
jako stron umowy cywilnoprawnej lub stosunku pracy tej kategorii pracowników w przypadku
zawarcia umowy o prace.
3. Niniejsze przepisy nie wykluczają uprawiania sportu profesjonalnego w piłce nożnej w innych
formach dopuszczonych przez prawo powszechne, które nie podlegają jednak
ochronie prawnej gwarantowanej przez poniższe postanowienia.
Art. 2.
1.Zobowiązania określone w niniejszym dokumencie stanowią integralną część typowego
kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej ( umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej wg wzoru PZPN ) lub typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie
sportu piłki nożnej, zawartego z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy FIFA, UEFA i PZPN.
Art. 3.
W rozumieniu niniejszych przepisów :
1. zawodnik profesjonalny (zwany w dalszej części zawodnikiem ) oznacza zawodnika
uprawiającego sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontraktu o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej) i otrzymującego za to wynagrodzenie;
2. kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (zwany w dalszej części kontraktem) oznacza
umowę o pracę albo umowę cywilnoprawna, zawartą pomiędzy klubem sportowym a
zawodnikiem profesjonalnym;
3.kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu piłki nożnej, zawarty przez klub sportowy z
zawodnikiem niepełnoletnim, który
ukończył 15 rok życia ( zwany także dalej

„kontraktem”) oznacza, co do zasady, umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki
stron, przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji piłkarskich;
4. klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza spółkę akcyjną (sportową spółkę
akcyjną) lub stowarzyszenia kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN;
5. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową do klubu pozyskującego;
6. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową z klubu odstępującego;
7. ekwiwalent – oznacza opłatę za wyszkolenie zawodnika i rozwój jakie klub pozyskujący
zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu;
8. sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku
następnego;
9. zasadnicze wynagrodzenie zawodnika – oznacza wynagrodzenie określone w kontrakcie,
którego wypłata oraz jego wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.
DZIAŁ II - KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ
Rozdział I - Przepisy wstępne
Art. 4.
1. Podstawowe zobowiązania pomiędzy klubem a zawodnikiem, w tym zasadnicze
wynagrodzenie zawodnika, określa umowa cywilnoprawna albo umowa o pracę zwane
kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
2. Klub oraz zawodnik mogą być stronami dodatkowych umów uzależniających wysokość
dodatkowego wynagrodzenia (nagród) od uzyskania określonego wyniku sportowego.
Rozdział II - Zawarcie kontraktu
Art. 5.
1. Pod rygorem nieważności, kontrakt:
1) Zawierany jest na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie
dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 29 ust. 2,
2)określa zasadnicze wynagrodzenie zawodnika na cały okres jego obowiązywania,
3)sporządzony jest na piśmie wg wzoru PZPN w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZPN,
4) podpisany jest przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu.
2. Kontrakt sprzeczny z niniejszymi zasadami lub ze statusem polskich piłkarzy lub z celami i
zasadami uprawiania sportu albo mający na celu ich obejście jest nieważny. Jeżeli nieważnością
jest dotknięta tylko część kontraktu, kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że
z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością kontrakt nie zostałby
zawarty.
3. Skuteczność kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia zawodnika do klubu, z którym
zawarł kontrakt.
Art. 6.
Przed podpisaniem kontraktu klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W
przypadku braku powyższych badan ważność kontraktu piłkarskiego nie może być uzależniona
od wyniku późniejszych badań lekarskich.
Art. 7.
Kontrakt przy sporządzaniu którego skorzystano z usług licencjonowanego menedżera ds.
piłkarzy powinien zawierać imię oraz nazwisko danego menedżera, któremu udzielono
upoważnienia oraz powinien być przez niego parafowany.

Rozdział III – Zasady zawierania kontraktów
Art. 8.
1. Zawodnik może zawrzeć kontrakt z klubem jeżeli:
a) jego kontrakt piłkarski z aktualnym klubem już wygasł lub wygaśnie w ciągu 6 (sześciu)
miesięcy, lub
b) jego kontrakt z obecnym klubem został rozwiązany na podstawie zgodnego oświadczenia
stron stwierdzonego na piśmie.
2. Zawodnik może zawrzeć tylko jeden kontrakt na ustalony w kontrakcie czas jego
obowiązywania. W przypadku zawarcia przez zawodnika z różnymi klubami kontraktów, których
czas obowiązywania pokrywa się zawodnik podlega karze dyscyplinarnej.
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w art. 8 ust. 2. nie dotyczy zawarcia przez zawodnika kontraktu
w okresie transferu czasowego dokonanego przez klub z którym posiada ważny kontrakt i
którego czas obowiązywania obejmuje cały okres transferu czasowego. W takim przypadku w
razie wątpliwości uznaje się, iż w trakcie obowiązywania transferu czasowego wszelkie
zobowiązania kontraktowe ciążą na klubie z którym zawodnik ma podpisany kontrakt na czas
trwania transferu czasowego.
Art. 9.
1. Zawodnik nie może zmienić klubu w trakcie ważności kontraktu, chyba że trzy zainteresowane
strony - klub odstępujący, zawodnik oraz klub pozyskujący - wyraża na to pisemnie zgodę.
2. Uprawnienie zawodnika do klubu pozyskującego może nastąpić w okresach transferowych, o
których mowa w § 37 ust. 1 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w sprawie statusu
polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej.
Art. 10.
1. Klub zamierzający podpisać kontrakt z zawodnikiem posiadającym ważny kontrakt w klubie
odstępującym lub z zawodnikiem w wieku do lat 23, który jest lub był wcześniej zawodnikiem
innego klubu, zobowiązany jest do zapłaty klubowi odstępującemu ekwiwalentu za wyszkolenie
tego zawodnika, chyba że niniejsze przepisy pozbawiają dotychczasowy klub takiego
ekwiwalentu.
2. Kluby pozyskujący i odstępujący w terminie 30 (trzydziestu) dni powinny ustalić wysokość
ekwiwalentu. W przypadku braku zgody klubów co do wysokości ekwiwalentu na wniosek klubu
wysokość tę określi PZPN na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zawodnik, którego dotychczasowy kontrakt wygasł zostanie uprawniony do klubu
pozyskującego bez względu sposób załatwienia pomiędzy klubami kwestii ekwiwalentu.
4. Roszczenie o ekwiwalent przysługuje jedynie klubowi odstępującemu i może zostać
przeniesione na inny klub. W żadnym wypadku roszczenie takie nie przysługuje innej osobie
(fizycznej lub prawnej) niż klub.
Art. 11.
Klubowi odstępującemu zawodnika, którego kontrakt wygasł lub został rozwiązany i który w dacie
zawarcia kontraktu z klubem pozyskującym ukończył 23 lata, nie przysługuje ekwiwalent.
Rozdział IV - Nadzór i kontrola nad zawieraniem kontraktów.
Art. 12.
1. Kontrakt powinien być dostarczony przez klub pozyskujący do PZPN w terminie 10 (dziesięciu)
dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również umów dodatkowych
określających wynagrodzenie zawodnika oraz wszelkich zmian w kontraktach i umowach
dodatkowych. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów klub podlegał będzie
karze dyscyplinarnej.
2. Do rozgrywek organizowanych przez PZPN zostanie dopuszczony zawodnik, którego kontrakt
zostanie dostarczony do PZPN i który zostanie uprawniony do gry na podstawie stosownych
przepisów PZPN.

3. Zawodnik oraz klub uprawnieni są w każdym czasie do wglądu w dokumenty kontraktowe
zawodnika złożone w PZPN. Zawodnik ma prawo złożenia do swoich dokumentów kontraktowych
oryginału każdego dokumentu, który dotyczy jego wynagrodzenia w klubie.
Art. 13.
1. Kontrakt oraz umowy dotyczące dodatkowego wynagrodzenia (nagród), o których mowa w art.
4 ust. 2 i art. 18 ust. 1, zawarte zgodnie z niniejszymi przepisami, podlegają ochronie prawnej
PZPN.
2. Ochronę prawną o której mowa w art. 13 ust.1 sprawują, zgodnie ze swoimi kompetencjami,
właściwe organy PZPN.
3. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktu są
rozstrzygane w pierwszej i drugiej instancji przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.
Spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody
wynikające z kontraktu będącego umową cywilnoprawną strony poddają kompetencji Piłkarskiego
Sądu Polubownego, zaś wynikające z kontraktu będącego umową o pracę podlegają
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Pracy.
4. Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi PZPN, a w sprawach toczących
się przed organami, o których mowa w art. 13 ust. 3, także tym organom.
Rozdział V - Utrzymanie stabilności kontraktowej w piłce nożnej
Art. 14.
1. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron
wyrażonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej.
2. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani do
odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia kontraktu są nieważne.
3. Klub
może
wnioskować
do
Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie rażącego naruszenia przez zawodnika
podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przepisami
związkowymi. Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien być sporządzony na piśmie z
podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony w terminie
późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni od powzięcia przez klub wiadomości o okoliczności
uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.
4. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomicznych w polskim sporcie i w piłce
nożnej, wynikającej z przyczyn nieleżących po stronie klubu, a czyniących niemożliwym
realizację warunków finansowych kontraktu profesjonalnego, klub może zaproponować
zawodnikowi ich renegocjacje, które nie mogą jednak prowadzić do obniżenia wynagrodzenia
zasadniczego i dodatkowego o więcej niż 50%. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w
powyższym zakresie każda ze stron może wystąpić o ustalenie nowych warunków spornego
kontraktu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, który przy orzekaniu może uwzględnić opinię.
Komisji Technicznej PZPN.
5. Fakt prowadzenia renegocjacji, o których mowa w ust. 4 może być również uwzględniony
przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w sprawie o zasądzenie nie zrealizowanych przez klub
kwot wynikających z kontraktu.
6. Zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych
o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich
zobowiązań,
w szczególności naruszenia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia
określonego kontraktem za okres nie krótszy niż 3 (trzy) miesiące, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania zawodnika doręczonego klubowi na co najmniej 30 (trzydzieści) dni
przed złożeniem wniosku o stwierdzenie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o
rozwiązanie kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny
uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.
7. Zawodnik, który nie rozegrał w poprzednim sezonie 10% meczów w pierwszej drużynie
klubu w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN może wnioskować do Izby ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny
sportowej. Uzasadniona przyczyna sportowa będzie ustalana każdorazowo, a każdy przypadek
będzie oceniany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich istotnych okoliczności (m.in. kontuzja,

zawieszenie przez klub, pozycja zawodnika na boisku, wiek zawodnika itd.). W przypadku
stwierdzenia istnienia uzasadnionej przyczyny sportowej właściwy organ PZPN ustali, czy klub
pozyskujący zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania klubowi odstępującemu
uwzględniającego koszty jakie poniósł ten klub.
8. W przypadku gdy klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych
zdarzeń niż rywalizacja sportowa, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej gdy wykaże,
iż ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych w klubie w wyższej klasie
rozgrywkowej niż ta do której został przeniesiony dotychczasowy klub oraz iż dotychczasowy
klub nie wyraża zgody na transfer zawodnika do klubu pozyskującego. W przypadku gdy
zainteresowane kluby nie dojdą do porozumienia co do wysokości sumy transferowej w
terminie 30-dni od daty złożenia oferty przez klub pozyskujący, kwotę odszkodowania uwzględniającego koszty poniesione przez klub - ustali właściwy organ PZPN, przy czym w
przypadku stwierdzenia, iż po złożeniu oferty przez klub pozyskujący dotychczasowy klub
stosuje wobec zawodnika szykany, właściwy organ PZPN może stwierdzić, iż odszkodowanie
jest nieuzasadnione.
9. W przypadku gdy w kontrakcie strony ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi
odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika
(tzw. kwota odstępnego) kontrakt ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w
przypadku zapłacenia klubowi odstępującemu tej kwoty. W takim przypadku klubowi
odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-9 powyżej, orzeczeniu Izby ds. Rozwiązywania Sporów
Sportowych stwierdzającemu rozwiązanie kontraktu może być – w okolicznościach
uzasadnionych sytuacją zawodnika – nadany rygor natychmiastowej wykonalności a zawodnik
może być warunkowo uprawniony do klubu pozyskującego, przy czym kontrakt z klubem
pozyskującym do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Izby ds. Rozwiązywania Sporów
Sportowych ma charakter warunkowy. W takim przypadku klub pozyskujący obowiązany
jest do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na
skutek uprawiania sportu piłki nożnej do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Izby ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych.
11. W przypadku ukarania zawodnika przez organ prowadzący rozgrywki, karą co najmniej 3
miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji, klub posiada uprawnienie do zmiany w okresie
obowiązywania dyskwalifikacji wysokości wynagrodzenia określonego w kontrakcie.
12. W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy drugiej
strony i stwierdzenia braku podstaw do takiego rozwiązania kontraktu, Izba ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie
zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika,
iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu
profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury
fizycznej. Rozwiązanie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania
ucierpiałoby dobro zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady słuszności,
dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu.
Rozdział VI – Sankcje prawne w przypadku rozwiązania kontraktu z winy jednej ze stron.
Art. 15.
1. W przypadku kontraktów podpisanych przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia: jeśli
nastąpi rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w ciągu pierwszych 3 (trzech) lat obowiązywania
kontraktu, zostaną zastosowane sankcje sportowe i zawodnik zobowiązany będzie do zapłaty
odszkodowania. W przypadku kontraktów podpisanych po ukończeniu 28 roku życia
zastosowanie znajdują te same zasady, jedynie okres zostaje skrócony do pierwszych 2 (dwóch)
lat .
2. W przypadku rozwiązania kontraktu z winy zawodnika po pierwszych 3 latach jego
obowiązywania ( dotyczy zawodników którzy w dacie podpisania kontraktu nie ukończyli 28 lat)
lub po pierwszych 2 latach jego obowiązywania ( dotyczy zawodników którzy w dacie podpisania
kontraktu ukończyli 28 lat) nie będą miały zastosowania sankcje sportowe a jedynie zawodnik
zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania.

3. Sankcje sportowe oraz ustalenie obowiązku zapłaty odszkodowania, o których mowa powyżej
szczegółowo orzekają, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Wydział Dyscypliny (Komisja Dyscyplinarna PZPN) w zakresie zakazie uprawniania zawodnika
do gry przez okres od 6 do 12 m-cy w zależności od charakteru naruszenia obowiązków
kontraktowych,
2) Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu w zakresie odszkodowania na rzecz dotychczasowego
klubu, przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez zawodnika z
dotychczasowego klubu oraz wysokość ekwiwalentu jaki klub ten zapłacił w związku z transferem
tego zawodnika.
4. Szczegółowe zasady w zakresie odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 określa uchwała
Zarządu PZPN.
Art. 16.
W przypadku rozwiązania kontraktu z winy klubu, klubowi temu nie przysługuje ekwiwalent od
klubu pozyskującego zawodnika. § 54 ust. 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w
sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej stosuje się odpowiednio.
DZIAŁ III - WYNAGRODZENIE ZAWODNIKA
Rozdział I - Określenie wynagrodzenia
Art. 17.
1. Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia kontraktu
uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w
tym uzyskania określonych wyników sportowych.
2. Kontrakt powinien określać zasadnicze wynagrodzenie zawodnika odrębnie za każdy sezon
piłkarski objęty czasem obowiązywania kontraktu. W przypadku gdy wynagrodzenie nie obejmuje
całości okresu obowiązywania kontraktu, kontrakt jest ważny tylko na sezony piłkarskie odnośnie
do których zasadnicze wynagrodzenie zawodnika zostało wyraźnie określone.
Rozdział II -Świadczenia dodatkowe
Art. 18.
1. Kontrakt lub umowa dodatkowa, o której mowa w Art. 4 ust. 2 mogą określać dodatkowe
wynagrodzenie (nagrody) za uzyskanie określonego wyniku sportowego w danym sezonie
piłkarskim.
2. Inne świadczenia na rzecz zawodnika (mieszkanie, samochód itp.) mogą być określone w
kontrakcie lub umowie dodatkowej, przy czym zobowiązania ich dotyczące nie podlegają
ochronie prawnej PZPN.
Rozdział III - Wypłata wynagrodzenia
Art. 19.
1. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o prace następuje miesięcznie
z dołu najpóźniej w dnia 10 następnego miesiąca.
2. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilnoprawnej może nastąpić
z góry za cały rok lub część sezonu.
3. Klub z wynagrodzenia brutto z kontraktu zawartego w formie umowy o prace potrąca zaliczkę
na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłaca zawodnikowi świadczenia na
ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości określonej stosownie do
obowiązujących przepisów prawa powszechnego.
Rozdział IV - Świadczenia przysługujące zawodnikowi w okresie kontuzji lub choroby
Art. 20.
1. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach,
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje

wynagrodzenie określone w kontrakcie piłkarskim. W takim przypadku zawodnik otrzymuje
świadczenia od klubu lub ZUS-u w wysokości określonej odpowiednimi przepisami oraz
ewentualne świadczenie uzupełniające ze strony klubu do 100% kontraktowego wynagrodzenia.
2. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach
przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub po tym
terminie może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie
kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia określonego
kontraktem. Obniżone wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu,
ale nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia kontraktu.
3. W przypadku wystąpienia innych niż wskazane w ust 2 okoliczności uniemożliwiających
występowanie zawodnika w rozgrywkach spowodowane przyczynami obiektywnymi,
niezależnymi od klubu (np. bezwzględna dyskwalifikacja zawodnika na okres ponad 3 miesięcy,
orzeczenie przez sąd kary pozbawienia wolności lub zastosowanie tymczasowego aresztowania
na okres ponad 3 miesięcy) klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów
Sportowych o rozwiązanie kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50%
wynagrodzenia określonego kontraktem. Obniżone wynagrodzenie może być wypłacane do chwili
ustania przyczyny uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach. W przypadku
prawomocnego ukarania zawodnika za przestępstwo korupcji sportowej klub może wnioskować
do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika.
Wniosek ten może być złożony nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się
wyroku.
4. W przypadku rozwiązania kontraktu na zasadzie Art. 20 ust. 2 klubowi nie przysługuje
ekwiwalent.
DZIAŁ IV - OBOWIĄZKI KLUBU SPORTOWEGO
Art. 21.
Klub zobowiązany jest do:
1. stworzenia zawodnikowi warunków do podnoszenia jego kwalifikacji sportowych,
2. zwalniania zawodnika w przypadku powołania go do gry w reprezentacji narodowej, zgodnie ze
stosownymi przepisami FIFA i PZPN.
3. wypłacania wynagrodzenia określonego kontraktem oraz dodatkowymi umowami oraz
regulaminami o premiowania.
DZIAŁ V – OBOWIĄZKI ZAWODNIKA PROFESJONALNEGO
Art. 22
1. Podstawowymi obowiązkami zawodnika jest w szczególności:
1) reprezentowanie klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, a także w
imprezach i spotkaniach popularyzujących klub,
2) aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,
3) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim,
4) stosowanie wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego.
2. Ponadto, zawodnik zobowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także przestrzegania
sportowego trybu życia,
2) troski o powierzone mu mienie, w szczególności o sprzęt sportowy, za który ponosi pełną
odpowiedzialność materialna,
3) nie podejmowania działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów
oraz osób z nim bezpośrednio związanych.
3. Do każdego kontraktu podpisywanego z nowym klubem piłkarskim zawodnik profesjonalny
załącza oświadczenie o treści, stanowiącej załącznik nr 1.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio przy podpisywaniu nowej umowy z
dotychczasowym klubem piłkarskim oraz przy każdej zmianie barw klubowych.
5. Zabroniony jest udział zawodnika profesjonalnego w zakładach bukmacherskich dot.
jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce. Naruszenie

powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych
łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy zawodnika.
6. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika profesjonalnego przekupstwa sportowego,
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego, zawodnik zobowiązany jest wpłacić na
konto PZPN kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu, w szczególności na
podstawie wszystkich umów zawartych z klubem, w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie
przestępstwa przekupstwa sportowego.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, kluby zobowiązane są składać do organów
prowadzących rozgrywki w terminie do dnia 1 lipca 2009 roku, a następnie każdorazowo przy
uprawnieniu do rozgrywek zawodnika, który zawarł po tym terminie nową umowę z klubem.
8. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, w terminie, o którym
mowa w ust. 7, organ prowadzący rozgrywki odmówi uprawnienia zawodnika, którego
oświadczenie antykorupcyjne nie będzie złożone, bądź też cofnie uprawnienie zawodnika do gry
do momentu przedłożenia takiego oświadczenia.
9. Oświadczenie zawodnika profesjonalnego musi być przedstawione do wglądu organowi
prowadzącemu rozgrywki i musi być dołączone do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki
nożnej. Oświadczenie nie może znajdować się w zalakowanej kopercie z kontraktem o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
10. W przypadku uprzedniego przedłożenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
zawodnika klub może dołączyć odpowiednie oświadczenie piłkarza bez konieczności ponownego
przedkładania kontraktu zawodnika.
11. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, należy składać w oryginale. W przypadku
przesłania celem uprawnienia zawodnika dokumentów faxem bądź e -mailem stosuje się
odpowiednie przepisy dotyczące terminów nadsyłania oryginałów dokumentacji niezbędnej do
uprawnienia do rozgrywek. Klub zobowiązany jest do poświadczenia przyjęcia oświadczenia. Na
Klubie ciąży także obowiązek prawidłowego dostarczenia oświadczenia zawodnika do organu
prowadzącego rozgrywki.
12. Oświadczenia są składane w języku polskim, w przypadku zawodników cudzoziemców mogą
być składane w oficjalnym języku FIFA bądź – przy jednoczesnym dołączeniu tłumaczenia
przysięgłego tłumacza – w macierzystym języku zawodnika nie będącym oficjalnym językiem
FIFA.
13. Obowiązek złożenia oświadczenia antykorupcyjnego powstaje z momentem podpisania
nowej umowy z obecnym lub nowym klubem. W przypadku aneksowania obowiązujących umów
klub nie jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia, o ile uczynił to uprzednio.
14. Niezależnie od oświadczeń, o których mowa w ust. 3, 4 i 6, Kluby upoważnione są do
stosowania innych dodatkowych klauzul antykorupcyjnych (dodatkowych ustaleń) w kontraktach
zawodników regulujących stosunki pomiędzy klubem a zawodnikiem. Stosowanie tych klauzul
wymaga zgody klubu i zawodnika profesjonalnego.
15. Odmowa złożenia oświadczenia antykorupcyjnego jest traktowana jako rażące naruszenie
przepisów dyscyplinarnych i może stanowić podstawę do rozwiązania kontraktu z winy
zawodnika lub deklaracji gry amatora.
16. Naruszenie przez zawodnika profesjonalnego zakazu udziału w zakładach bukmacherskich
dotyczących jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce
stanowi rażące niewykonanie obowiązków zawodnika i pociąga za sobą zastosowanie sankcji
regulaminowych i dyscyplinarnych łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy
zawodnika. Zakaz taki obowiązuje ex lege i nie wymaga wprowadzenia aneksu do kontraktu o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
Art. 23.
1. W trakcie obowiązywania kontraktu zawodnik nie może prowadzić aktywności grożącej mu
kontuzją np. jazda na nartach, motocyklach, skuterach wodnych itp.
2. Ponadto, zawodnik nie może grać w piłkę nożną w drużynach pięcio-, sześcioosobowych itp.,
chyba, że klub na piśmie wyrazi zgodę na tego rodzaju aktywność sportową.

Art. 24.
W trakcie obowiązywania kontaktu zawodnik nie może prowadzić działalności gospodarczej lub
aktywności utrudniającej pełne zaangażowanie się zawodnika w reprezentowanie klubu, chyba
że klub na piśmie wyrazi na to zgodę.
Art. 25.
Zawodnik nie może reprezentować jednocześnie w tej samej dyscyplinie lub dziedzinie sportu
więcej niż jednego klubu lub związku sportowego.
DZIAŁ VI - REGULAMINY WEWNĄTRZKLUBOWE
Art. 26.
1. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania statutów, regulaminów oraz innych
przepisów obowiązujących w klubie.
2. Postanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie nie mogą naruszać
postanowień kontraktu.
DZIAŁ VII - ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ZAWODNIKA
Art. 27.
1. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może wnioskować
do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na zawodnika kar dyscyplinarnych:
2. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może nałożyć na
zawodnika kary dyscyplinarne przewidziane w regulaminie klubowym, w zakresie przewidzianym
przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
3. Postępowanie dyscyplinarne reguluje Statut PZPN, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz inne
przepisy PZPN z zachowaniem prawa do obrony i zasady dwuinstancyjności postępowania.
DZIAŁ VIII ZAWODNIKA

CZAS

WYKONYWANIA

OBOWIAZKÓW

KONTRAKTOWYCH

PRZEZ

Art. 28.
1. Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez zawodnika określony jest wymiarem jego
zadań wynikających z zawartego kontraktu.
2. Zawodnikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego wypoczynku w wymiarze 30
(trzydziestu) dni wolnych, który w zależności od uzgodnień z klubem powinien być
wykorzystywany w okresie wolnym od rozgrywania meczów i prowadzenia przygotowań
(treningów).
ROZDZIAŁ IX - KONTRAKTY PIŁKARSKIE ZAWODNIKÓW PONIŻEJ 18 LAT
Art. 29.
1. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, o którym mowa w art. 3 ust.3 i 4 nin.
uchwały, może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego
podpisania ukończył 15 (piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wszelkie
postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania kontraktu są nieważne.
2. Każdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie
ukończył 18 (osiemnastego) roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą
przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny
znajdować się na tekście kontraktu, obok podpisu zawodnika. Powyższa zgoda może
zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub
innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób.
3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia,
może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie
kontraktu.

4. Kontrakt, o którym mowa w ust.1, jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w
zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który
nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.
5. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujący w dniu ukończenia przez
zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego
obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.
6. Każdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie
ukończył 18 (osiemnastego) życia, powinien, pod rygorem nieważności, co najmniej:
1) formułować prawa i obowiązki stron kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem wieku
zawodnika i terminu obowiązywania kontraktu,
2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres
obowiązywania kontraktu, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto.
3) formułować obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu
ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce
stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) znajduje się ponad 25 km od
siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie.
4) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomocnionych
przedstawicieli klubu.
7. Ponadto kontrakt może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez
zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.
8. Oferta podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego (zwana dalej „ofertą”) może
zostać złożona zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15
roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia
zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia
na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym
(zawierającego ofertę) na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i
znanych klubowi przedstawicieli ustawowych.
9. Oferta, o której mowa w ust.8, powinna zawierać, pod rygorem nieważności:
1) imię, nazwisko oraz numer Extranet zawodnika;
2) określenie okresu obowiązywania kontraktu;
3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres
obowiązywania kontraktu;
4) podpis upoważnionych przedstawicieli klubu sportowego.
10. Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do
złożonej propozycji, o której mowa w ust.8, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub
uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego kontraktu
profesjonalnego, zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd
konsekwencjami prawnymi.
11. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani
też odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.
12. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia
stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.
13. Niezależnie od powyższego, kontrakt może być rozwiązany przez Izbę ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień
art. 14 - art. 16 nin. Uchwały.
DZIAŁ X - UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW
Art. 30.
Klub obowiązany jest do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Ubezpieczenie musi obejmować również
mecze i treningi z zespołami reprezentacji narodowych, stosownie do przepisów FIFA.

DZIAŁ XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 31.
1. Wszelkie zmiany poszczególnych postanowień kontraktu wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nieważność poszczególnych postanowień kontraktu nie ma wpływu na ważność pozostałych
jego postanowień.
DZIAŁ XII - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Art. 32.
1. Traci moc uchwała nr I/1 z dnia 18 lutego 2000 roku Zarządu PZPN.
2. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.
3. Kontrakty i umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszych przepisów zachowują
swoja ważność do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia.
4. Spory wynikające na tle realizacji kontraktów, wszczęte do dnia wejścia w życie rozstrzygane
będą na podstawie przepisów dotychczasowych.
Prezes PZPN
Załącznik do uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku z późn. zm. dot. Zasad regulujących
stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym

____________, dnia ___________
(miejscowość)
____________________
(imię i nazwisko)
____________________
(nazwa klubu)
Oświadczenie
Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do
respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair play.
Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników
sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników we współzawodnictwie
sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione w duchu szlachetnej i
uczciwej rywalizacji sportowej. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa
sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na
konto PZPN kwotę odpowiadającą moim rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie
umowy kontraktowej w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego.
______________________
(podpis zawodnika)
____________________________
(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)

