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Do członków FIFA 

Okólnik nr 1129 

 

Zurych, 28 grudnia 2007. 

 

 

Standardowe Przepisy dot. DRC na poziomie krajowym, Standardowy Kodeks 

Wyborczy, Standardowe Porozumienie o Współpracy 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością informujemy, że powyższe przepisy zostały przyjęte przez Komitet 

Wykonawczy FIFA na spotkaniu 29 października 2007. Chcielibyśmy skomentować je w 

sposób następujący: 

 

1. Standardowe Przepisy dot. NDRC 

Jedynie kilku członków FIFA posiada sądowy organ, który rozstrzyga spory pracownicze 

pomiędzy zawodnikami i klubami. Z tego powodu, FIFA lub FIFA DRC musiała rozstrzygać 

w wielkiej liczbie sporów pracowniczych, bez względu na to, czy spory kontraktowe 

dotyczyły także ITC. Aby wzmocnić jurysdykcję członkowskich federacji, FIFA postawiła 

sobie zadanie powierzenia federacjom członkowskim wstępnej odpowiedzialności 

rozstrzygania sporów pracowniczych niezwiązanych z międzynarodowymi transferami 

zawodników. Procedura ta umożliwi także organom decyzyjnym możliwość przyjrzenia się z 

bliższej odległości okolicznościom powstania sporu. W tym celu FIFA opracowała 

Standardowe Przepisy dot. NDRC, które zostały zaakceptowane przez Komitet Wykonawczy 

FIFA.  

 

W celu uczynienia tych przepisów tak łatwymi do zaakceptowania, jak to tylko możliwe, oraz 

na wzór FIFA DRC, przepisy stanowią, iż NDRC musi składać się z równej liczby 

przedstawicieli zawodników i klubów. NDRC musi również gwarantować sprawiedliwość 

obrad. Szczegółowe odniesienie w tym zakresie uczynione zostało w okólniku 1010 z 20 

grudnia 2005 roku. 

 

Federacje członkowskie zobowiązane są do opracowania zasad w oparciu o standardowe 

przepisy przekazane przez Komitet Wykonawczy FIFA oraz do właściwego ustanowienia 

organu sądowego. Federacje członkowskie, które tradycyjnie polegają w tym zakresie na 

swoich organach i opracowały swoje własne procedury mogą je zachować, pod warunkiem, 

że będą w stanie udowodnić FIFA, iż Standardowe Przepisy są przestrzegane. Ponadto 

federacje członkowskie mogą wnosić do FIFA o pomoc we wprowadzeniu i implementacji 

procedur rozstrzygania sporów.  

 

Aby wprowadzić system tak „gładko”, jak to tylko możliwe, w nowym roku FIFA 

skontaktuje się członkowskimi federacjami, których kluby wniosły wiele spraw oczekujących 

na rozpatrzenie przez FIFA DRC. FIFA będzie z nimi ściśle współpracować aby pomóc im w 

implementacji przepisów.  
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2. Standardowy Kodeks Wyborczy. 

Wybory w FIFA i federacjach członkowskich muszą opierać się o takie demokratyczne 

zasady, jak podział władzy oraz przejrzystość. FIFA zwróciła uwagę, że pewne federacje 

członkowskie nie przykładały w przeszłości odpowiedniej wagi do tych zasad. FIFA zwróciła 

kilkukrotnie uwagę na rządową ingerencję w wybory na poziomie federacji. W celu 

ujednolicenia procedur wyborczych w organizacjach członkowskich FIFA oraz zapewnienia 

ich zbieżności z podstawowymi zasadami demokracji podczas wyborów w członkowskich 

federacjach, Komitet Wykonawczy FIFA przekazał Standardowy Kodeks Wyborczy. 

 

Federacje członkowskie zobowiązane są do natychmiastowej implementacji Standardowego 

Kodeksu Wyborczego. Federacje, które tradycyjnie powierzały innej osobie lub ciału w 

ramach federacji nadzorowanie wyborów, mogą kontynuować te praktyki pod warunkiem, że 

będą w stanie udowodnić FIFA, że podstawowe zasady Standardowego Kodeksu 

Wyborczego są przestrzegane. 

 

3. Standardowe Porozumienie o Współpracy 
W przeszłości współpraca pomiędzy federacjami członkowskimi a władzami rządowymi stale 

prowadziła do różnicy zdań. Różnice te powstawały ze względu na brak jasnego 

zdefiniowania zakresu obowiązków obu stron. W celu zapewnienia podstaw przyszłej 

współpracy pomiędzy federacjami członkowskimi a organami rządowymi, FIFA opracowała 

Standardowe Porozumienie o Współpracy, które przyjęte zostały przez Komitet Wykonawczy 

FIFA. Zachęca się członków do wykorzystywanie tego dokumentu w przyszłości w celu 

poprawy jakości współpracy z organami rządowymi. Standardowe Porozumienie o 

Współpracy zostanie przesłane na początku przyszłego roku. 

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią oraz implementowanie ich we właściwym czasie. Z 

przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. 

 

 

 

 

FIFA 

 

 

Jerome Valcke 

Sekretarz Generalny 
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