
Dnia…………………. 
 
 
Imię i nazwisko:………………………….. 
 
 

Nazwa klubu:……………………………… 
 

Szanowni Państwo, 
 

mając na uwadze zaistniałą nadzwyczajną sytuację związaną ze stanem epidemii COVID-19, 
a także wyrażając dbałość o Klub i zrozumienie, w jak trudnej sytuacji znalazło się całe środowisko 
piłki nożnej, niniejszym pismem występuję o wypracowanie porozumienia, którego efektem będzie 
rezygnacja z części przysługującego mi wynagrodzenia. 
 

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, że forsowana przez Ekstraklasa S.A. na podstawie 
uchwały Rady Nadzorczej propozycja, która określa, iż wynagrodzenia piłkarzy powinny być 
obniżone przez kluby o 50% nie jest w żaden sposób wiążąca. Mając na uwadze obowiązujące 
przepisy, a w szczególności regulacje zawarte w art. 381 – 384 kodeksu spółek handlowych należy 
jednoznacznie stwierdzić, że Ekstraklasa S.A. nie ma prawa ingerować w warunki umowy zawartej 
pomiędzy zawodnikiem a klubem. 
 

Moją intencją jest indywidualne ustalenie warunków zmiany obowiązującej umowy, w 
związku z tym składam następującą propozycję: 
 
z zastrzeżeniem przedstawionych niżej warunków gotów jestem na zmniejszenie mojego 
wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego kontraktem o nie więcej niż ……….%, począwszy od 
miesiąca…………………do dnia 30 czerwca 2020 r. Jeśli po tym czasie stan epidemii nie ustanie, 
jestem gotów do dalszych negocjacji. 
 

Powyższa propozycja połączona jest z następującymi warunkami, których łączne spełnienie 
pozwoli indywidualnie określić wysokość mojego wynagrodzenia: 

 
• Klub wykaże, że jego aktualna sytuacja finansowa, w której się znalazł wymaga obniżenia 

wynagrodzenia piłkarzy, 
• Klub przed podpisaniem aneksu do kontraktu ureguluje w całości wszystkie wymagalne 

zobowiązania finansowe wobec mojej osoby, to jest w zakresie wynagrodzenia 
indywidualnego oraz premii lub nagród zespołowych. 

 
Propozycja ta jest wyrazem mojej dobrej woli i jest podyktowana chęcią pomocy Klubowi. 

Jednocześnie liczę, że Klub w stosunku do mnie zachowa się adekwatnie, szanując mnie, jako osobę 
związaną z Klubem oraz będzie dotrzymywał uzgodnionych warunków kontraktu, w tym prawidłowo 
i terminowo regulował należne mi wynagrodzenie i inne świadczenia wynikające z kontraktu. 
 

Liczę, że spełnienie mojej prośby o udzieleniu wyczerpującej informacji o aktualnym stanie 
finansowym klubu, zainicjuje merytoryczną rozmowę o obniżeniu wynagrodzenia. 
 
 

Łączę wyrazy szacunku, 
 
 

______________________ 
podpis 


