
Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów z pośrednikiem transakcyjnym 
 

Bardzo często korzystacie z usług agentów, menadżerów, którzy mają Wam pomóc w 

uzyskaniu dobrego kontraktu w nowym klubie. 

 

Polski Związek Piłki Nożnej uregulował zasady działania agentów – nazywanych pośrednikami 

transakcyjnymi - w Uchwale nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

 

Uchwała tak wskazuje, kto może być pośrednikiem, jakie powinien spełniać kryteria, zasady 

publikowania listy pośredników, formę umowy, czy kwestie dyscyplinarne. 

 

Biorąc pod uwagę przepisy PZPN powinniście przede wszystkim zwrócić uwagę czy pośrednik 

jest na liście PZPN, ponieważ zawarcie umowy z pośrednikiem, który nie zarejestrował się w związku 

grozi zawodnikowi odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

 

Jednak nie wszystkie kwestie ważne dla uregulowania waszych relacji z pośrednikami znajdą 

się w Uchwale nr III/42. Przedstawiamy Wam poniżej kwestie na które powinniście zwrócić uwagę przy 

zawieraniu umowy z pośrednikami transakcyjnymi: 

 

1. Sposób zawarcia umowy 

 

Umowa z pośrednikiem transakcyjnym powinna być zawarta na piśmie. Zdarza się jednak, że 

otrzymujecie skan umowy z prośbą o podpis, domagajcie się w takiej sytuacji, aby najpierw do 

Was dotarł egzemplarz z podpisem pośrednika. 

 

Zgodnie z uchwałą III/42, po zawarciu umowy, pośrednik zobowiązany jest wprowadzić ją do 

systemu rejestracyjnego oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem 

bezskuteczności wobec PZPN. – domagajcie się zatem potwierdzenia od Waszego pośrednika, 

że wykonał ten obowiązek. 

 

Unikajcie również sytuacji, w której pośrednik zatrzymuje oba egzemplarze umowy. Nie 

podpisujcie też żadnych dodatkowych pełnomocnictw, czy aneksów zaraz po zawarciu umowy, 

lub dokumentów in blanco. Bardzo często są one wykorzystywane wbrew interesom 

zawodnika. 

 

Zwracajcie też uwagę na to, czy osoba, która faktycznie z Wami się kontaktuje jest 

pośrednikiem albo ma jego pełnomocnictwo. 

 

2. Okres obowiązywania umowy z pośrednikiem 

 

Uchwała III/42 nie wskazuje na jaki okres można zawrzeć umowę pośrednictwa z zawodnikiem. 

Możliwe jest zatem nawet zawarcie umowy na czas nieokreślony i w konsekwencji związanie 

się z pośrednikiem długą współpracą. Okres obowiązywania ma znaczenie w kontekście 

możliwości rozwiązania umowy. Często zdarza się, że umowy zawierane są na długi okres, bez 

określenia zasad rozwiązania, a z drugiej strony z karą umowną dla zawodnika za rozwiązanie 

umowy. 

 



Nie obowiązują żadne ograniczenia co do terminu obowiązywania umowy, dlatego w tym 

przypadku trzeba zastanowić się na ile mamy zaufanie do danego pośrednika i jak długo 

chcemy się z nim wiązać. 

 

3. Wynagrodzenie pośrednika 

 

Zgodnie z uchwałą nr III/43 rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną 

transakcję należna pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie 

przekraczała 3% wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia zawodnika za cały okres 

obowiązywania danego kontraktu. Jest to jednak tylko rekomendacja i w praktyce 

wynagrodzenie jest wyższe, nie powinno ono jednak przekraczać zwykle 10% wynagrodzenia 

zasadniczego. 

 

Problem jednak jest nie tylko w wysokości wynagrodzenia ale sposób jego liczenia. Co do 

zasady wynagrodzenie pośrednika zależy od wynagrodzenia zasadniczego zawodnika, ale 

Wasze kontrakty z klubami przewidują różnego rodzaju premie, wejściówki, nagrody za wynik.  

 

Zatem ewentualne odniesienie się do zasad wynagradzania z klubem ma znaczenie dla 

wysokości prowizji pośrednika. Ponadto, to w jaki sposób pośrednik określi swoją prowizję, 

tzn. od jakich części wynagrodzenia ją uzależni – będzie wpływało później na to jak będzie 

negocjował wasze wynagrodzenie w klubie. 

 

Ponadto w praktyce bardzo często wynagrodzenie pośrednika pokrywane jest przez klub. 

Dopilnujcie zatem aby w umowach z pośrednikami wyraźnie zastrzeżono takie rozwiązanie. 

 

4. Sposób działania pośrednika 

 

Pośrednik transakcyjny powinien działać w taki sposób, aby najlepiej zadbać o Wasze interesy. 

Przy okazji powinien być z Wami w stałym kontakcie przy okazji negocjowania umowy z klubem 

i wyjaśnić strategię negocjacyjną. 

 

W praktyce pośrednicy powinni stale informować zawodników o podejmowanych przez siebie 

działaniach. 

 

Niestety często zdarza się, że pośrednik zgłasza się po prowizję od kontraktu nawet jeśli nie 

wykazał się dużą pracą przy jego negocjowaniu. 

 

Dlatego warto dopilnować, aby prowizja dla pośrednika była należna jeśli rzeczywiście 

uczestniczył on w negocjacjach z klubem i konsultował stanowisko w negocjacjach razem z 

zawodnikiem. 

 

Zdarza się, że pośrednicy w ogóle nie analizują warunków umowy innych niż Wasze 

wynagrodzenie. Nie interesuje ich, czy jesteście ubezpieczeni, jakie klub zastrzega kary, kiedy 

i w jakiej wysokości przysługuje Wam premia, ani jak powinniście postępować wobec klubu 

kiedy pojawia się kontuzja. 

 



Wzory umów z pośrednikami nie odnoszą się w ogóle do takich potrzeby analizy takich 

obowiązków, a musicie pamiętać, że w razie problemów w klubie samo wynagrodzenie nie 

załatwia sprawy. 

 

Zwracajcie uwagę również na to co oferuje Wam pośrednik już po tym kiedy zawrzecie umowę 

z klubem, czy będzie Was reprezentował w razie problemów. Często kontakt z pośrednikiem 

urywa się po tym kiedy umowa z klubem jest zawarta a prowizja zapłacona. 

 

5. Kary umowne 

 

Pośrednicy transakcyjni lubią zastrzegać w swoich umowach kary umowne jeśli naruszycie 

jakieś warunki, sami nie zastrzegając takich sankcji dla siebie. 

 

Najczęstsze kary umowne to:  

a) Kara za zawarcie umowy z klubem bez wiedzy/zgody pośrednika 

b) Kara za rozwiązanie umowy z pośrednikiem przed terminem 

 

Kara umowna daje pośrednikowi prawo do dochodzenia określonej kwoty bez konieczności 

udowadniania, że poniósł szkodę. 

 

Często kary te są wyższe niż prowizja za zawarcie kontraktu z klubem, co jednak nie oznacza, 

że są niezgodne z prawem. Dopilnujcie zatem, aby kar umownych w Waszych umowach z 

pośrednikami nie było, lub aby ustalono je na niskim poziomie. 

 

6. Sposób rozwiązania umowy 

Najczęściej umowy z pośrednikami w ogóle nie przewidują na jakich zasadach umowa ulega 

rozwiązaniu. Czasami wręcz wprowadza się kary umowne w przypadku przedterminowego 

rozwiązania umowy przez zawodnika. 

 

Sposób rozwiązania umowy z pośrednikiem należy do najczęściej spotykanych problemów 

zgłaszanych przez zawodników przy okazji kontaktów z pośrednikami.  

 

Co do zasady, każda umowa zawarta z pośrednikiem transakcyjnym może być rozwiązana z 

ważnych powodów. Do takich powodów należy utrata zaufania, nielojalność, brak działania w 

interesie zawodnika, niedbałe prowadzenie spraw. Istnienie takiej przyczyny jednak trzeba 

udowodnić.  

 

Bezpodstawne rozwiązanie umowy może narazić zawodnika na karę umowną, albo na 

roszczenie o zapłatę odszkodowania. 

 

Sami pośrednicy transakcyjni na pewno nie wyjdą z taką inicjatywą (nie leży to w ich interesie), 

aby w umowie zastrzec możliwość jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia. (Przy 

umowach zawieranych na jeden rok, raczej trudno o takie zastrzeżenia). Możecie jednak 

domagać się, aby w umowach w prowadzano takie postanowienia, zwłaszcza przy umowach 

zawieranych na okres dłuższy niż jeden rok. Dbajcie o to, aby okresy wypowiedzenia nie były 

zbyt długie. 

 



Zwracajcie również uwagę, czy umowa z pośrednikiem zawarta na krótki czas nie przewiduje 

automatycznego przedłużenia jeśli nie złożycie w odpowiednim czasie stosownego 

oświadczenia. 

 

7. Rozstrzyganie sporów 

 

Zgodnie ze Statutem PZPN również pośrednicy transakcyjni powinni w swoich umowach 

wskazywać Piłkarski Sąd Polubowny jako organ właściwy do rozstrzygania sporów związanych 

z kontraktem. Nie zawsze jednak taki zapis jest prawidłowo sformułowany lub nie ma go w 

ogóle. W takim przypadku sądem właściwym dla rozpoznania sporu będzie sąd powszechny – 

najczęściej właściwy dla pozwanego w sprawie. Zwracajcie uwagę, aby nie był to sąd 

powszechny właściwy dla pośrednika, może spowodować to dodatkowe koszty związane z 

dojazdem na rozprawę sądową daleko od miejsca waszego zamieszkania. 

 

Przy okazji wybór Piłkarskiego Sądu Polubownego jako organu rozstrzygającego spory wiąże 

się najczęściej z tym, że sprawa zostanie rozpoznana szybciej niż w sądzie powszechnym. 

 

Pamiętajcie, że jeśli macie wątpliwości co do treści umowy, jaką proponuje 

Wam pośrednik transakcyjny zawsze możecie zwrócić się do nas z prośbą o 

pomoc. 


