
 

Polski Związek Piłkarzy 
ul. Widzewska 69a, 92-308 Łódź, KRS 0000084685 

tel. +48 42 673 00 92, fax +48 42 672 53 85, e-mail: biuro@pzp.info.pl, www.pzp.info.pl  
Oddział Wałbrzych, ul. Basztowa 43/9, 58-316 Wałbrzych, tel./fax +48 74 841 33 29 

Bank PeKaO S.A. IX Oddział w Łodzi, 93 1240 3086 1111 0000 3479 8276         

 

 

      POLSKI ZWIĄZEK 
PIŁKARZY 

 

 

          ROK ZAŁOŻENIA 1997 – Członek FIFPro Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy 
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Szanowny Pan Gianni Infantino, 

Prezydent FIFA 

 

Polski Związek Piłkarzy, jako organizacja będąca jedynym pełnoprawnym członkiem 

Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy (FIFPro) reprezentującym interesy 

piłkarzy nożnych w relacjach z polską federacją (PZPN) oraz polskimi Ligami i Klubami pragnie 

zwrócić uwagę na poważny problem jakim jest brak właściwej organizacji w Polsce systemu 

rozwiązywania sporów sportowych, w tym sporów finansowych. 

 

Pomimo treści okólników FIFA nr 1010 z 20 grudnia 2005 oraz nr 1129 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w Polskiej Federacji Piłkarskiej dotychczas nie wdrożono pełnego systemu rozstrzygania 

sporów implementującego zasadę parytetu udziału przedstawicieli Klubów i Zawodników. 

Wprawdzie od kilku lat wprowadzono w Polsce procedury umożliwiające rozstrzyganie na zasadzie 

parytetu w sprawach dotyczących rozwiązywania kontraktów piłkarskich oraz stwierdzania ich 

istnienia lub nieważności, nie mniej system ten nie obejmuje rozstrzygania w sprawach sporów 

finansowych pomiędzy Klubami i Zawodnikami, pomimo że spory te są integralnie związane z 

kwestiami dotyczącymi stabilności kontraktowej. Co więcej, są to najczęstsze spory w relacjach 

pomiędzy klubami i zawodnikami. Sprawy finansowe pomiędzy Klubami i Zawodnikami 

powierzone zostały bowiem do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, w którym na 

27 członków, uzyskaliśmy  możliwość rekomendowania wyłącznie jednego arbitra. W tym miejscu 

pragniemy podkreślić, iż Piłkarski Sąd Polubowny jest uprawniony do orzekania w dwóch 

instancjach, przy czym w I instancji orzeka on w składach trzyosobowych, a w II instancji w 

składach pięcioosobowych. Takie ukształtowanie składu organu rozstrzygającego o istotnych dla 

Zawodników kwestiach finansowych, przy posiadaniu jednego wyłącznie arbitra, nie zapewnia 

zatem właściwej implementacji okólnika 1010 FIFA, którym wymaga aby zainteresowane strony 

miały prawo do obsadzenia równej ilości arbitrów. 

 

Dotychczas żyliśmy z nadzieją, iż w ramach prac Dialogu Społecznego, z udziałem 

przedstawicieli Federacji, Lig i Klubów piłkarskich, dzięki konsekwentnym wspólnym działaniom 

możliwe będzie wypracowanie kompromisowych rozwiązań, które w niedługiej przyszłości 

doprowadzą do pełnej implementacji rozstrzygania sporów spełniającego wymogi modelu NDRC 

przyjętego przez FIFA.  

 

Niestety ostatnie wydarzenia związane z przebiegiem Walnego Zgromadzenia Delegatów 

PZPN, które miało miejsce w dniu 23 lutego 2016 r. utwierdzają nas w przekonaniu, iż nasze 

dziesięcioletnie wysiłki w budowie pełnego systemu NDRC definitywnie legły w gruzach. Wobec 

zdecydowanego oporu Klubów najwyższych klas rozgrywkowych  (Ekstraklasy i 1 Ligi) odrzucono 

wszystkie proponowane zmiany dotyczące funkcjonowania organów jurysdykcyjnych federacji, 
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które miały uczynić system rozstrzygania sporów sportowych zgodnym z wytycznymi FIFA. 

Działanie to było dla nas, jak i dla Polskiej Federacji Piłkarskiej całkowitym zaskoczeniem z tego 

względu, iż podczas  roboczych prac partnerów społecznych w ramach Komisji Dialogu 

Społecznego wypracowany został – jak się nam zdawało - kompromis dotyczący treści 

proponowanych przepisów. 

 

 W rezultacie w Polskiej Federacji Piłkarskiej nadal istnieje przeszkoda formalna 

uniemożliwiająca rozstrzyganie sporów finansowych pomiędzy Klubami i Zawodnikami przez 

organ, w skład którego mogliby wejść - na zasadzie parytetu - arbitrzy rekomendowani w imieniu 

Zawodników. 

 

Obecny stan, szczególnie wobec dymisji dotychczasowego Przewodniczącego Komisji ds. 

Dialogu Społecznego, stwarza sytuację, w której w nie można mówić o tym, iż w Polskiej Federacji 

funkcjonuje jakakolwiek forma dialogu między Federacją, Klubami oraz przedstawicielami 

Zawodników, których reprezentujemy. Jest to szczególnie niepokojące z uwagi na fakt, iż dialog 

taki powinien stanowić  podstawy funkcjonowania wzajemnych relacji Partnerów Społecznych 

opartych na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu ich słusznych interesów. 

 

Co więcej w chwili obecnej poważnie wątpimy, czy w związku z postawą prezentowaną 

przez Kluby najwyższych klas rozgrywkowych, które ewidentnie lekceważą jakiekolwiek 

dotychczasowe ustalenia, dalszy Dialog Społeczny może zostać w ogóle skutecznie wznowiony. To 

głównie dzięki postawie Klubów i Lig profesjonalnych, mimo nacisków ze strony UEFA, FIFPro 

oraz Komisji Europejskiej, nie przyjęto dotąd umów o pracę jako podstawy zatrudnienia 

zawodników istotnie różnicując pozycję piłkarzy zatrudnionych na  podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz na podstawie stosunku pracy. Obecnie sprzeciw Klubów zaważył zaś na 

tym, że polski system rozstrzygania sporów pomiędzy Zawodnikami i Klubami nadal nie spełnia 

wymogów okólników 1010 i 1129 FIFA w zakresie standardów orzekania w sprawach roszczeń 

finansowych przez niezawisły organ powołany na zasadzie parytetu zainteresowanych stron.  

 

Powyższe stawia także pod poważnym znakiem zapytania sens dalszego działania Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych. Jest ona co prawda organem funkcjonującym na zasadzie 

parytetu, nie mniej – jak wskazaliśmy na wstępie - nie posiada pełnych kompetencji w zakresie 

rozstrzygania sporów pomiędzy Klubami i Zawodnikami, przez co jej orzeczenia mogą być 

kwestionowane przed FIFA DRC i Trybunałem CAS w Lozannie. Z tych względów do czasu 

właściwego uregulowania wszystkich kwestii związanych z prawidłowym uregulowaniem systemu 

rozwiązywania sporów pomiędzy Klubami i Zawodnikami, z zastrzeżeniem spraw nie cierpiących 

zwłoki i wymagających ochrony słusznych interesów Zawodników, poważnie rozważamy dalszy 

aktywny udział arbitrów rekomendowanych przez PZP w pracach tego organu. Orzeczenia 

wydawane przez Izbę do Spraw Rozwiązywania Sporów Sportowych również powinny 

odzwierciedlać ideę kompromisu i dialogu środowisk piłkarskich, którego brak obecnie 

dostrzegamy. 

 

 W zaistniałej sytuacji, z uwag na doniosłość zagadnienia prawidłowej pełnej implementacji 

okólnika FIFA nr 1010 i 1129 oraz brak jakiejkolwiek konstruktywnej reakcji ze strony Partnerów 

Społecznych, a wręcz na ewidentny sprzeciw ze strony Klubów, zmuszeni jesteśmy zwrócić się do 

Państwa o zajecie stanowiska i odpowiednią reakcję na nasz apel o wprowadzenie w Polskiej 

Federacji Piłkarskiej systemu rozstrzygania sporów zgodnego z uregulowaniami FIFA, które Polska 

Federacja Piłkarska zobowiązana jest bezwzględnie przestrzegać. 

 

Ze swojej deklarujemy, iż posiadamy pełną świadomość, że dostosowanie wewnętrznych  

regulacji i właściwa implementacja przepisów FIFA na grunt Polskiej Federacji Piłkarskiej  musi 

się odbyć w sposób płynny i nie dezorganizujący pracy PZPN. Uważamy  jednak, że stanowisko 

prezentowane przez polskie Kluby i Ligi profesjonalne, ignorujące nasze wieloletnie postulaty, do 
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których udało nam się w znacznej mierze przekonać nawet władze PZPN prowadzi wyłącznie do 

niepotrzebnego opóźnienia zmian, które powinny być traktowane jako oczywiste i nieuchronne. 

 

 Jednocześnie pragniemy podkreślić, że zaangażowanie przez Polski Związek Piłkarzy 

autorytetu FIFA w rozwiązanie powstałego problemu, wynika wyłącznie z bezskuteczności naszych 

dotychczasowych licznych działań podejmowanych na szczeblu krajowym, na którym dostrzegamy 

niestety brak woli prowadzenia partnerskiej dyskusji w ramach Dialogu Społecznego. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

            

 

 

Marek Pięta 

Prezes Polskiego Związku Piłkarzy 

 

    

 

 

 

Do wiadomości: 

 

1. FIFPro 

2. UEFA 

3. ECA 

4. EPFL 

5. PZPN 

6. Ekstraklasa SA 

7. Piłkarska Liga Polska 

 


