Kontrakt
o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
zawarty w ………………., dnia ……………. roku (dalej „Kontrakt”), pomiędzy:
…………………. z siedzibą w ………………, ul. ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. – ………………
w ……………… … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem ……………….., ……………………., kapitał zakładowy ……………. zł, w którego
imieniu działa zgodnie z obowiązującą zasadą reprezentacji / na podstawie załączonego
pełnomocnictwa1:
……………… – ………….
zwaną dalej KLUBEM
a
Panem …………….., zamieszkałym ul. …………, …-…… …………, urodzonym …………….,
mającym obywatelstwo …….……………, działającym przy niniejszej czynności osobiście, zwanym
w dalszej części ZAWODNIKIEM.
Klub oraz Zawodnik łącznie zwani są dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,
o treści następującej:
§ 1.
1.
Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty na czas określony, od dnia ………… roku do
dnia ………… roku.
2.
Strony ustalają, iż czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez Zawodnika będzie
uwzględniał rozmiar jego zadań wynikających z Kontraktu, w szczególności ilości zajęć treningowych
oraz meczów i innych aktywności określonych Kontraktem, w tym ilości działań marketingowych i
promocyjnych, do których wykonywania decyzją Klubu Zawodnik zostanie zobowiązany.
3.
Strony ustalają, iż Zawodnikowi przysługuje wypoczynek, z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia indywidualnego w każdym pełnym sezonie piłkarskim jego obowiązywania przez
okres 28 dni, przy czym Strony w dobrej wierze zobowiązane są do wyznaczenia co najmniej 14 dni z
tego okresu w okresie ciągłym.
4.
Strony potwierdzają, iż Zawodnikowi przed zawarciem niniejszego Kontraktu zostały
udostępnione oraz iż Zawodnik zaakceptował treść następujących dokumentów2:
a.

Regulamin ………………. Klubu, uchwalony przez ………… w dniu ………..

b.

Regulamin ………………. Klubu, uchwalony przez ……………w dniu ……….

c.
uchwała Zarządu PZPN nr III/54 z 27 marca 2015 r. „Minimalne wymagania dla
standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej” (dalej „Minimalne
Wymagania”)
5.
Zawodnik oświadcza, że zawierając Kontrakt nie narusza postanowień innych wiążących go
umów lub porozumień. Ponadto Zawodnik oświadcza, że jest stroną następujących umów mających
wpływ na wykonywanie przez niego obowiązków określonych niniejszym Kontraktem:
1

Niepotrzebne skreślić.
Poniżej należy wskazać wszelkie dokumenty obowiązujące w Klubie zawodnika i związane z uprawianiem
przez niego piłki nożnej
2
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a.

………………………3

6.
Zawodnik potwierdza, iż na dzień zawarcia Kontraktu nie jest świadomy istnienia jakichkolwiek chorób lub ograniczeń natury fizycznej lub mentalnej, które mogą wpłynąć na wykonywanie
przez niego obowiązków określonych niniejszym Kontraktem.
7.
Strony potwierdzają, iż przed podpisaniem Kontraktu Klub przeprowadził badania lekarskie
Zawodnika i na dzień podpisania Kontraktu Klub nie wnosi zastrzeżeń w odniesieniu do stanu zdrowia
Zawodnika.
8.
Klub prowadzi w formie zbioru dokumentów lub w formie elektronicznej rejestry dotyczące
stanu zdrowia Zawodnika związane z uprawianiem piłki nożnej, do których Zawodnik ma dostęp po
uprzednim zgłoszeniu wniosku do Klubu.
§ 2.
1.
Na mocy niniejszego Kontraktu Zawodnik zobowiązuje się do profesjonalnego uprawiania
piłki nożnej w barwach Klubu, w szczególności do uczestniczenia w zajęciach treningowych,
spotkaniach, odprawach i obozach Zespołów, do których zostanie on przydzielony decyzją Klubu, a
także do reprezentowania barw Klubu jako zawodnik w rozgrywkach piłkarskich (w tym w
szczególności w krajowych rozgrywkach ligowych, pucharowych lub w rozgrywkach
międzynarodowych) oraz w meczach towarzyskich (w tym sparingach czy meczach kontrolnych), w
których Klub uczestniczy, oraz do spełnienia innych zobowiązań określonych w Kontrakcie, w zamian
za wynagrodzenie określone w § 3.
2.
Zawodnik zobowiązuje się wykonywać obowiązki określone w Kontrakcie z najwyższą starannością, sumiennie, aktywnie, z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z najlepszą wolą oraz na możliwie najwyższym poziomie.
3.
Zawodnik jest zobowiązany do regularnego poddawania się badaniom lekarskim zalecanym
przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków farmakologicznych przypisanych
przez lekarza klubowego lub z nim uzgodnionych.
4.
Zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klubu o każdym wypadku lub
każdej chorobie wraz z dostarczeniem Klubowi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni
od nieobecności stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do stosowania się do poleceń sztabu medycznego Klubu w związku z niezdolnością do wykonywania obowiązków kontraktowych.
5.
Zawodnik zobowiązuje się do powstrzymania od zachowań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpływać negatywnie na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z niniejszego
Kontraktu, tj. w szczególności zobowiązuje się powstrzymywać od:
a) spożywania alkoholu, używania narkotyków (substancji psychotropowych i środków odurzających) i innych substancji szkodliwych dla jego zdrowia lub zabronionych przez obowiązujące prawo,
b) uprawiania sportu i rekreacji ruchowej stwarzających potencjalne zagrożenie dla życia, zdrowia i właściwej kondycji psychofizycznej Zawodnika, w tym w szczególności alpinizmu
i turystyki wysokogórskiej, sportów motorowych, narciarskich, łyżwiarskich, żeglarskich, płetwonurkowania, sportów lotniczych, sztuk walki, sportów o charakterze strzeleckim
i obronnym, futsalu i piłki plażowej, chyba że uzyskał on na to zgodę Klubu,
c) przyjęcia od osób trzecich nagród pieniężnych lub rzeczowych lub zapłaty z jakiegokolwiek
tytułu w związku z reprezentowaniem barw Klubu w rozgrywkach piłkarskich, chyba że Klub
wyrazi na to zgodę,
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Należy wskazać wszelkie dokumenty wpływające na świadczenie przez zawodnika usług zawodowego piłkarza,
w tym wszelkie umowy z producentem butów piłkarskich etc.
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d) udziału, osobistego lub za pośrednictwem osób trzecich, w grze lub zakładzie wzajemnym organizowanym przez zakłady bukmacherskie w zakresie dotyczącym jakichkolwiek rozgrywek
piłkarskich, oraz .......,
e) udziału we wszelkich akcjach reklamowych i marketingowych
i przedsiębiorstw konkurencyjnych wobec Klubu, w zakresie ........

towarów,

usług

6.
Zawodnik niniejszym zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zarządu Klubu
o wszelkich próbach nakłaniania przez osoby trzecie do zachowania określonego w ust. 5 lit. a), c) lub
d).
7.
Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię Klubu, w szczególności zobowiązuje się do
powstrzymania od publicznych zachowań, wypowiedzi (w tym zachowań i wypowiedzi upublicznionych za pośrednictwem Internetu), wywiadów i oświadczeń kierowanych do mediów, które w szczególności dotyczą decyzji personalnych lub merytorycznych podejmowanych przez Zarząd Klubu,
członków sztabu szkoleniowego Klubu oraz osoby działające w ich imieniu. Powyższe nie wyłącza
prawa Zawodnika do swobodnej wypowiedzi w zakresie nie wykraczającym poza ochronę jego słusznego interesu.
8.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszego Kontraktu, Klub nabywa prawo do dysponowania wizerunkiem Zawodnika, w zakresie ...
9.
Zawodnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszelkich akcjach promocyjnych
i reklamowych, nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych i innych wydarzeniach organizowanych lub wskazanych przez Klub. Ponadto Strony ustalają co następuje ....
10.
Zawodnik zobowiązuje się do udziału w konferencjach prasowych Klubu lub udzielania wywiadów przedstawicielom mediów na każde wezwanie lub polecenie Klubu.
11.
Zawodnik ma obowiązek używać ubiorów oraz obuwia sportowego firmy, z którą Klub ma
zawartą umowę sponsorską, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 niniejszego Kontraktu, w zakresie obuwia sportowego lub rękawic bramkarskich. Zawodnik ma obowiązek dbałości o powierzone Zawodnikowi
mienie Klubu, a w szczególności ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu strój sportowy.
12.
Zawodnik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną wobec Klubu za przewinienia dyscyplinarne określone w Regulaminie wewnątrzklubowym. Poniesienie przez Zawodnika odpowiedzialności
wobec Klubu za przewinienie dyscyplinarne nie wyłącza jego odpowiedzialności na podstawie przepisów PZPN.
13.
Strony
ustalają
następujące
zasady
uczestnictwa
nej ……………………………………………………………..4

Zawodnika

w

edukacji

§ 3.
1.

Klub zobowiązuje się do terminowej zapłaty na rzecz Zawodnika wynagrodzenia opisanego w
niniejszym paragrafie.

2.

Miesięczne wynagrodzenie indywidualne Zawodnika w okresie obowiązywania niniejszego
Kontraktu wynosi:
a) w sezonie rozgrywkowym …../…. - ………. zł (…………….. złotych) brutto, płatne
w równych miesięcznych ratach ………. zł (…………….. złotych) brutto miesięcznie;
b) w sezonie rozgrywkowym …../…. - ………. zł (…………….. złotych) brutto, płatne
w równych miesięcznych ratach ………. zł (…………….. złotych) brutto miesięcznie;
c) w sezonie rozgrywkowym …../…. - ………. zł (…………….. złotych) brutto, płatne
w równych miesięcznych ratach ………. zł (…………….. złotych) brutto miesięcznie.

4

O ile Zawodnik będzie zobowiązany lub zainteresowany taką edukacją.
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1.

Ponadto Zawodnik w okresie obowiązywania Kontraktu otrzymywać będzie wynagrodzenie
dodatkowe zgodnie z Regulaminem wewnątrzklubowym.

2.

Wynagrodzenie indywidualne i dodatkowe są płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany
pisemnie przez Zawodnika.

3.

Zapłata wynagrodzenia indywidualnego następować będzie z dołu do …. dnia następnego
miesiąca.

4.

Strony ustalają ponadto, iż w związku z zawarciem Kontraktu Zawodnikowi będą przysługiwały
następujące świadczenia niepieniężne …………………..5

5.

Strony wskazują iż rozliczanie obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
osobowego i majątkowego odbywać się będzie w następujący sposób: ....

6.

Strony wskazują, iż rozliczanie obciążeń podatkowych w trakcie obowiązywania Kontraktu
będzie odbywać się w następujący sposób: ....

7.

Klub zobowiązuje się do zapewnienia Zawodnikowi wszechstronnego rozwoju umiejętności
i podnoszenia kwalifikacji sportowych, w szczególności poprzez umożliwienie Zawodnikowi
uczestnictwa w treningach zespołowych. chyba że odmienny sposób podnoszenia kwalifikacji
sportowych Zawodnika byłby podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami
sportowymi lub zdrowotnymi.

8.

Klub zobowiązuje się do zwalniania Zawodnika w przypadku powołania go do gry
w reprezentacji narodowej w oficjalnych terminach wyznaczonych przez FIFA.

9.

Klub zobowiązuje się ubezpieczyć Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych z uprawiania sportu piłki nożnej.
§ 4.

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszego Kontraktu.
2. Zawodnik może zostać zwolniony z tego obowiązku tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu
Klubu.
§ 5.
1.
Kontrakt został zawarty przez Strony bez udziału pośredników transakcyjnych
zarejestrowanych w rejestrze pośredników PZPN ani jakichkolwiek innych osób trzecich, co Strony
niniejszym potwierdzają.
albo6
Kontrakt został zawarty przez Strony przy udziale następujących pośredników transakcyjnych
zarejestrowanych w rejestrze pośredników PZPN:
………………….., pośrednik transakcyjny zarejestrowany w rejestrze pośredników PZPN
pod numerem ……………., świadczący usługi na rzecz Zawodnika, któremu z tytułu reprezentacji
Zawodnika przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……………………….. (słownie), które Zawodnik
poleca Klubowi zapłatę w jego imieniu w następujący sposób …………………………….7
………………….., pośrednik transakcyjny zarejestrowany w rejestrze pośredników PZPN
pod numerem ……………., świadczący usługi na rzecz ………………………..

5

Należy wypełnić opcjonalnie, o ile Strony Kontraktu dokonały takich uzgodnień.
Należy wybrać jedną z dwóch opcji wskazanych powyżej i poniżej spójnika „albo”, niepotrzebne skreślić.
7
O ile wynagrodzenie przysługujące pośrednikowi transakcyjnemu reprezentującemu Zawodnika miałoby
zostać wypłacone przez Klub
6
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1.
Strony potwierdzają, iż przy zawieraniu niniejszego Kontraktu nie brały udziału jakiekolwiek
inne osoby trzecie.
§ 6.
1.
Kontrakt może zostać rozwiązany w każdej chwili na podstawie porozumienia Stron,
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Każdej ze Stron przysługuje prawo do przedterminowego rozwiązania niniejszego Kontraktu
na zasadach i w przypadkach określonych w Minimalnych Wymaganiach.
3.
W przypadku długotrwałej choroby lub kontuzji Zawodnikowi przysługuje wynagrodzenie
w wymiarze określonym zgodnie z art. 11 Minimalnych Wymagań.
§ 7.
1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania Kontraktu są rozstrzygane
przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, organ jurysdykcyjny PZPN.
2. Wszelkie spory o prawa majątkowe i prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody,
a które mogą wyniknąć na tle powstania, ważności, wykonywania i rozwiązania Kontraktu, powstałe
w związku z organizacją i uprawianiem sportu piłki nożnej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. i Spory wynikłe na tle wykonania niniejszego Kontraktu
podlegają rozpatrzeniu organom jurysdykcyjnym PZPN.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Kontraktem zastosowanie mają uchwały Zarządu
PZPN, w tym w szczególności przepisy Minimalnych Wymagań, a w sprawach nieuregulowanych
tymi przepisami, odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Kontrakt obejmuje całość uzgodnień pomiędzy Stronami, dotyczących przedmiotu Kontraktu
i zastępuje wszelkie, pisemne lub ustne uzgodnienia, zobowiązania lub ugody.
5. Strony wskazują następujące adresy mailowe, na które doręczana może być korespondencja
związana z Kontraktem:
Klub: ………@............
Zawodnik: ………@............
6. Niniejszy Kontrakt sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla organu prowadzącego rozgrywki.
lub
Niniejszy Kontrakt sporządzono w języku polskim i w języku ........ w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla organu prowadzącego rozgrywki.
W przypadku rozbieżności w treści Kontraktu wiążąca jest wersja sporządzona w języku ....
7. Integralną częścią niniejszego Kontraktu jest Załącznik nr 1 stanowiący oświadczenie Zawodnika
o nie uczestniczeniu w przekupstwie sportowym.
8. Zmiany niniejszego Kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
9. Przez podpisanie niniejszego Kontraktu Zawodnik oraz Klub potwierdzają znajomość powyższych
przepisów i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

________________
Klub

_______________
Zawodnik
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Załącznik nr 1 do Kontraktu
o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
– oświadczenie Zawodnika
„Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do
respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair play. Wszystkie
swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując
jednocześnie takie same dążenia przeciwników we współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze
będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej rywalizacji sportowej. W
przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę odpowiadającą moim rocznym
zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie umowy kontraktowej w sezonie, w którym stwierdzono
popełnienie przekupstwa sportowego tytułem zryczałtowanego odszkodowania za popełniony przeze
mnie występek. Jednocześnie w przypadku skierowania do Sądu aktu oskarżenia o czyn w postaci
przekupstwa sportowego, upoważniam Klub do potrącania z mojego wynagrodzenia kwoty w
wysokości 50% i przekazywanie tej kwoty na rachunek PZPN w celu zabezpieczenia roszczeń PZPN z
tytułu zryczałtowanego odszkodowania.

________________________
Zawodnik

W wypadku Kontraktu zawartego w formie umowy o pracę Strony zobowiązują się poddać pod
rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, po ich powstaniu, wszelkie spory o prawa
majątkowe i prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody, a które mogą wyniknąć na tle
powstania, ważności, wykonywania i rozwiązania Kontraktu, powstałe w związku z organizacją i
uprawianiem sportu piłki nożnej.
i
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