
Drogi M. Pięta, 

Dziękujemy za pismo datowane na 19 lipca 2016 roku i potwierdzamy jego otrzymanie. 

Zgodnie z prośbą, załączamy kopię naszej odpowiedzi na Wasz list z dnia 22 marca 2016 roku, który 

został wysłany do PZPN-u wraz z kopią do Was. 

Z poważaniem, 

Marco Villiger 

 

Zurych, 11 kwietnia 2016 

Organy jurysdykcyjne w ramach PZPN 

 

Szanowny Panie,  

Odnosząc się do poruszonej sprawy, chcielibyśmy poinformować o korespondencji z dnia 22 marca 

2016 roku, którą otrzymaliśmy od Polskiego Związku Piłkarzy. Jej treść przykuła naszą pełną uwagę, a 

do Pana informacji załączyliśmy kopię wspomnianej korespondencji.  

Po pierwsze i przede wszystkim, chcielibyśmy wyrazić nasze zadowolenie z faktu stworzenia Komisji 

Dialogu Społecznego, skupiającej różne zainteresowane strony środowiska piłkarskiego w Polsce. W 

istocie jesteśmy zbudowani widząc wysiłki PZPN i Polskiego Związku Piłkarzy, mające doprowadzić do 

tego, aby Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, działająca wewnątrz struktury PZPN, spełniała 

wymagania określone w art. 22 lit. b) RSTP, Regulaminie Standardowych Krajowych NDRC oraz okólnika 

FIFA nr. 1010 z 20 grudnia 2005 roku. 

Pomimo powyższego, zauważyliśmy również, że jak twierdzi Polski Związek Piłkarzy, pewne przeszkody 

wciąż pozostają do pokonania, by organy jurysdykcyjne w Polsce, tj. IRSS przy PZPN-ie oraz Piłkarski 

Sąd Polubowny mogły działać w pełni zgodnie z wyżej wspomnianymi regułami FIFA. 

W związku z tym, chcielibyśmy poinformować, że nasze usługi są do Waszej dyspozycji, jeśli chcecie 

otrzymać dalsze wskazówki w zakresie ustanowienia takiej IRSS w ramach PZPN-u, która ostatecznie 

może zostać uznana za zgodną z wymaganiami zawartymi w artykule 22 punkt b) RSTP, Regulaminem 

Standardowych Krajowych NDRC oraz okólnika FIFA nr 1010 z dnia 20 grudnia 2005 roku.  

Na zakończenie, w nawiązaniu do tego co powyższe oraz dla zachowania właściwego porządku, 

pragniemy poinformować, że w obecnej chwili nie można uznać Izby działającej w jej aktualnej formie. 

Faktyczne uprawomocnienie Izby nastąpi jeśli spełniać będzie poszczególne warunki potrzebne do jej 

rozpoznania, jako niezawisłego trybunału arbitrażowego, wedle wytycznych FIFA. 

Regulacje mogą czerpać założenia jedynie z decyzji FIFA DRC i opierać się na konkretnych sporach o 

charakterze zatrudnienia, w których kompetencje jurysdykcyjne Izby nie są kwestionowane przez 

żadną ze stron sporu.  

Dziękujemy serdecznie za Państwa uwagę. 

Z poważaniem, 

Marco Villiger 


