
Jak regulowane są umowy między 
zawodnikiem a klubem. 

PRAWA I OBOWIĄZKI TRENERA WYNIKAJĄCE  
Z FORMY JEGO ZATRUDNIENIA W KLUBIE . 



 

(…) "Przegląd Sportowy" doniósł, że Biała Gwiazda przegrała sprawę ze Smudą przed 
Piłkarskim Sądem Polubownym. Jego decyzją krakowski klub musi wypłacić byłemu 
trenerowi 1 159 375 zł, plus odsetki od 19 maja. Skąd taka kwota? Wisła zwolniła 
Smudę na początku marca, podczas gdy kontrakt obowiązywał jeszcze do czerwca 
2016 roku. Według "PS" klub chciał wypłacać byłemu selekcjonerowi reprezentacji 
Polski należne mu pensje co miesiąc, a nie całość z góry, jak przewidywała umowa. 
Smuda oddał sprawę do sądu i ją wygrał. Wyrok nie jest prawomocny (…) 
 

(…) – W takiej sytuacji nie jestem sam, jest nas wielu. Jednak każdy klub, nie tylko 
Wisła, musi zdawać sobie sprawę, że jak podpisuje kontrakt, to musi go respektować 
– dodaje (…) 

Decyzją Piłkarskiego Sądu Polubownego Wisła Kraków 
musi wypłacić Franciszkowi Smudzie ponad milion 
złotych z tytułu należnych pensji. – Nie wiem nawet, co 
powiedzieć... Który trener pracuje za darmo? Widział 
pan takiego trenera? Czuję się oszukany przez prezesa 
Gaszyńskiego, on musi teraz ponieść konsekwencje – 
powiedział w rozmowie z Onetem Franciszek Smuda. 
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AKTY PRAWA POWSZECHNIE 
OBOWIĄZUJĄCEGO 

 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

 Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
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 UCHWAŁY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu PZPN 

dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym  

a trenerem piłki nożnej; 

 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 24.06.2014 roku w sprawie licencji 

trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, 

I,II,III i IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn  

i kobiet oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, 

seniorek, młodzieżowych i dziecięcych; 

 Regulamin Dyscyplinarny PZPN - Uchwała Zgromadzenia 

Delegatów Zarządu z dnia 09.06.2015 roku;  
 

 Uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie.  
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Art. 41 Ustawy o sporcie 

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym 

oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie 

organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić 

wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy.  

Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza 

prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust. 1, przekazywanie 

aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu 

sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.  

Konrad Krzyszkowski WG LZPN 



§ 5 ust. 1  

Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może działać 
pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury 

fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu 

sportowego.  

ust.2  

 Dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki 
nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej 
działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie 
prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po 
przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. 
Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.  
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•Niniejsze przepisy regulują stosunki prawne 

pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki 

nożnej świadczącym usługi trenerskie na 

podstawie kontraktu trenerskiego.  

•Postanowienia nin. Uchwały stosuje się 

odpowiednio w relacjach między wojewódzkimi 

związkami piłki nożnej a trenerami świadczącymi 

na rzecz ich reprezentacji usługi trenerskie. 
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Kontrakt trenerski określa 

podstawowe prawa i obowiązki 

stron w relacjach pomiędzy 

klubem sportowym a 

świadczącym na jego rzecz 

usługi trenerem piłki nożnej.  

POSTACIE 

KONTRAKTU 
PROFESJONALNY AMATORSKI 
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kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 

klubem sportowym a trenerem piłki nożnej, realizowana na podstawie 

postanowień nin. Uchwały przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego względnie umowa o pracę wypełniana przez strony kontraktu 

zgodnie z dyspozycjami nin. Uchwały przy odpowiednim zastosowaniu 

przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie rozwiązania stosunku 

pracy.  

licencją trenerską jest zezwolenie udzielone przez PZPN lub z jego 

upoważnienia przez wojewódzkie związki piłki nożnej na prowadzenie 

zespołu piłkarskiego w danej klasie rozgrywkowej lub pełnienie innej 

funkcji trenerskiej na podstawie odrębnych przepisów PZPN.  
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KONTRAKT CYWILNOPRAWNY –

podstawowa forma świadczenia usług 

trenerskich w polskiej piłce nożnej. 

UMOWA O PRACĘ – FORMA 

ALTERNATYWNA 

UMOWA CYWILNOPRAWNA NIE BĘDĄCA 

KONTRAKTEM TRENERSKIM - nie jest 

objęta ochroną prawną Związku!  
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Profesjonalnym kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o 

pracę zawierana obligatoryjnie przez klub sportowy z pierwszym trenerem 

prowadzącym zespół Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej jedenastoosobowej, jak 

również z pierwszym trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w 

rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, zaś fakultatywnie z każdym innym 

trenerem piłki nożnej.  

Amatorskim kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o 

pracę zawierana obligatoryjnie przez klub sportowy z trenerem prowadzącym 

zespół III lub IV ligi piłki nożnej jedenastoosobowej – którego nie łączy z 

klubem podpisany profesjonalny kontrakt trenerski - a fakultatywnie z każdym 

innym trenerem piłki nożnej, z wyłączeniem trenerów prowadzących zespoły 

Ekstraklasy, I i II ligi lub klub uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi 

Juniorów. 
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stworzenia trenerowi piłki nożnej warunków do prawidłowego wykonywania kontraktu 

trenerskiego i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych,  

terminowej wypłaty wynagrodzenia przysługującego trenerowi na podstawie kontraktu.  

wypłata świadczeń w przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług 

trenerskich, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim 

W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich przez 

okres dłuższy niż 3 miesiące, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub może 

rozwiązać kontrakt trenerski lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% 

wynagrodzenia kontraktowego, płatnej nie dłużej niż do dnia zakończenia kontraktu.  

Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez trenera określony jest wymiarem 

jego zadań wynikających z kontraktu. 
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•planowanie i bezpośrednia realizacja procesu 

szkoleniowego, obejmującego w szczególności 

elementy przygotowania fizycznego, taktycznego  

i techniki gry w piłkę nożną,  

•selekcja zawodników klubu do kadry pierwszego 

zespołu oraz powoływanie kadry tego zespołu na 

zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze 

ligowe, pucharowe lub towarzyskie,  

•kierowanie grą pierwszego zespołu klubu w trakcie 

spotkań ligowych, pucharowych i towarzyskich, przy 

akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów 

zawodów,  

•opiniowanie przydatności poszczególnych zawodników 

pierwszego zespołu w związku z możliwością ich 

transferowania do klubu lub z klubu w sposób  

i w terminach wskazanych przez Zarząd klubu,  

W zakresie 

wykonywanych 

czynności i pełnionej 

funkcji pierwszego 

trenera zespołu 

seniorów lub juniorów 

klubu, trener jest 

uprawniony i 

zobowiązany do 

sprawowania kontroli 

nad czynnościami 

zawodników oraz osób 

wchodzących w skład 

kadry szkoleniowo-

medycznej zespołu. 
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analizowanie i ocena poziomu sportowego oraz osiąganych wyników przez pierwszy zespół klubu, 

jak też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Zarządowi 

klubu,  

udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz godne 

reprezentowanie klubu w działaniach promocyjnych podejmowanych na rzecz oraz w interesie 

klubu,  

realizacja obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych i klubowych oraz 

kontraktu trenerskiego, a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych 

przez podległych trenerowi zawodników klubu, 

stosowanie się do nakazów i poleceń Zarządu klubu w sprawach dotyczących realizacji kontraktu 

trenerskiego. 

udostępnianie wizerunku trenera na rzecz klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania kontraktu 

trenerskiego, w sposób umożliwiający również marketingowe wykorzystywanie jego wizerunku w 

związku z rozgrywkami prowadzonymi przez PZPN oraz inne uprawnione podmioty, 
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Zabroniony jest udział trenera piłki nożnej w zakładach bukmacherskich dot. 

wszelkich rozgrywek sportowych odbywających się w Polsce i za granicą. Naruszenie 

powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i 

dyscyplinarnych, łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu trenerskiego w trybie 

natychmiastowym.  

W przypadku dopuszczenia się przez trenera piłki nożnej przestępstwa przekupstwa sportowego 

stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją organu 

dyscyplinarnego PZPN lub WZPN trener zobowiązany jest wpłacić na konto PZPN ( trener szczebla 

centralnego) lub wojewódzkiego związku piłki nożnej ( trener III ligi lub niższych klas 

rozgrywkowych) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu w sezonie, w 

którym stwierdzono popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego.  
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Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego  

świadczyć usługi trenerskie lub z nimi związane  

tylko w jednym klubie występującym w tej samej klasie rozgrywkowej,  

chyba że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło  

przed pierwszym meczem ligowym w danej rundzie.  

W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej,  

po pierwszym meczu ligowym w danej rundzie,  

trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji społecznej w innym 

klubie, występującym w tej samej klasie rozgrywkowej, do czasu 

zakończenia rundy, w trakcie której nastąpiło rozwiązanie kontraktu.  
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Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad , stanowi rażące 

naruszenie prawa związkowego i podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, a także skutkuje wstrzymaniem licencji trenerskiej przez 

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okres 1 roku. 
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jest podpisywany na minimum jeden sezon piłkarski.  

zawierany w trakcie sezonu piłkarskiego, musi być zawarty co najmniej do jego 

końca.   

profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być również 

realizowany w formie działalności gospodarczej. 

określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera za cały okres obowiązywania 

kontraktu 
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Sporządzony jest na piśmie 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu, trenera  

i podmiotu prowadzącego rozgrywki. 

Podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli klubu.  

Trzeci egzemplarz przekazywany jest przez klub do Biura w/w podmiotu  

w zaklejonej kopercie z formularzem zawierającym oświadczenie sporządzone według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały.  

Zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów majątkowych wynikających  

z profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną kompetencji Piłkarskiego 

Sądu Polubownego PZPN. 
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Trener może zawrzeć profesjonalny kontrakt z klubem, jeżeli:  

•nie jest związany z żadnym klubem piłkarskim kontraktem trenerskim lub 

umową cywilnoprawną, nie będącą kontraktem 

• jego dotychczasowy kontrakt z klubem piłkarskim lub umowa 

cywilnoprawna nie będąca kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu 6 

miesięcy, w szczególności zostały rozwiązane przed upływem ich 

ważności 

• Trener może zawrzeć tylko jeden profesjonalny kontrakt trenerski na ustalony 

okres jego obowiązywania.  

• W trakcie obowiązywania profesjonalnego kontraktu trenerskiego trener nie może 

realizować innego zatrudnienia, prowadzić innej działalności gospodarczej lub 

innej aktywności utrudniającej pełne zaangażowanie się trenera w prowadzenie 

zespołu piłkarskiego lub świadczenie innych usług trenerskich, chyba że klub 

wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 
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Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy cywilnoprawnej może 

być rozwiązany:  

•w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod rygorem 

nieważności - w formie pisemnej,  

•poprzez złożenie przez klub oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją wypłaty 

jednorazowego odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu 

kontraktu,  

•na wniosek trenera - w razie uprzedniego złożenia przez klub oświadczenia o zwolnieniu 

trenera piłki nożnej z obowiązku świadczenia usług trenerskich, z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia,  

•poprzez złożenie przez trenera oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją zapłaty 

odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu kontraktu,  

•przez klub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia przez trenera piłki 

nożnej przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych,  

•przez trenera piłki nożnej w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia przez 

klub przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności w przypadku zwłoki  

z zapłatą przez klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 

miesięcy.  

 
Konrad Krzyszkowski WG LZPN 



 Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy  
o pracę może być rozwiązany na zasadach przewidzianych  
w Kodeksie pracy, w szczególności przy zachowaniu istniejących okresów 
wypowiedzenia stosunku pracy oraz bez możliwości zastosowania opcji 
zapłaty odszkodowania przez którąkolwiek ze stron kontraktu trenerskiego. 

 Jeżeli rozwiązanie kontraktu dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół 
klubu, może on zawrzeć umowę z nowym trenerem po przedstawieniu 
podmiotowi prowadzącemu rozgrywki, podpisanego przez 
dotychczasowego trenera dokumentu stwierdzającego uregulowanie wobec 
niego wszystkich należności kontraktowych lub porozumienia –  
w zalakowanej kopercie – określającego ustalone przez strony kontraktu 
zasady spłaty należności.  

 Brak realizacji którejkolwiek z rat wynagrodzenia, określonego  
w porozumieniu skutkować będzie odpowiedzialnością związkową klubu.  

 W razie nie przyjęcia przez trenera propozycji rozwiązania kontraktu za 
porozumieniem stron, klub może zwolnić go z obowiązku świadczenia 
usług trenerskich z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas 
pozostały do wygaśnięcia kontraktu. W tym okresie trener nie może 
świadczyć usług trenerskich w innym klubie. 
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Może mieć postać umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. 

Zawierany jest na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące, bez względu na jego formę 

prawną.   

Określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera za cały okres obowiązywania kontraktu. 

Sporządzony jest na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla klubu i trenera, 

podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli klubu.  

Zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów wynikających z kontraktu amatorskiego będącego umową 

cywilnoprawną pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu 

arbitrażowego. 
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Trener może zawrzeć amatorski kontrakt z klubem, jeżeli:  

•nie jest związany z żadnym klubem piłkarskim kontraktem trenerskim lub 

umową cywilnoprawną, nie będącą kontraktem 

• jego dotychczasowy kontrakt z klubem piłkarskim lub umowa 

cywilnoprawna nie będąca kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu  

3 miesięcy, w szczególności zostały rozwiązane przed upływem ich 

ważności 

•Trener powinien zawrzeć tylko jeden amatorski kontrakt trenerski na 

ustalony okres jego obowiązywania.  

•Obowiązywanie kontraktu amatorskiego nie wyklucza równoczesnej 

realizacji przez trenera innej aktywności zawodowej, jeżeli klub wyrazi na 

to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 
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    Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku  
    Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem  
                                                                          sportowym a trenerem piłki nożnej  
  
 …………………………………….  
            ( imię i nazwisko)  
…………………………………….  
             ( nazwa klubu)  
   

O Ś W I A D C Z E N I E 
  

Jako trener piłki nożnej zdaję sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności oraz zobowiązuję 
się do sumiennego wypełniania obowiązków zarówno trenera, jak i wychowawcy. Będę dbał nie tylko 
o rozwój piłkarskich umiejętności moich podopiecznych, ale także o kształtowanie ich osobowości. 
Postaram się uświadomić im, że zwycięstwo ważne jest jedynie wtedy, gdy zostało odniesione w 
walce prowadzonej według reguł fair play. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa 
sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego i/lub prawomocną decyzją 
dyscyplinarną organu PZPN (WZPN) zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN (wojewódzkiego związku 
piłki nożnej) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie 
kontraktu w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego.  
  
  
        ……………………………………………………..  
                                                                                                  ( podpis trenera)     
  
 
………………………………………………………………………………………………. 
( poświadczenie przyjęcia oświadczenia) 
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   Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku  

   Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy  

                                                                                                   klubem sportowym a trenerem piłki nożnej 

Powyższy formularz należy nakleić na kopercie A4 bądź wydrukować od razu na kopercie A4. 

 

KLUB 

  

  

Imię i nazwisko trenera 

  

  

Okres obowiązywania kontraktu 

(do dnia) 

  

Potwierdzamy, że niniejsza koperta 

Zawiera profesjonalny kontrakt trenerski 

Zawarty w dniu …………………………………….. 

Podpis przedstawiciela klubu/podpis 

  

  

  

Podpis trenera 

Data ………………………………………………….. 
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Amatorski kontrakt trenerski mający postać umowy cywilnoprawnej może być 

rozwiązany:  

•w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron 

wyrażonego – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej,  

•w razie pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem 

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,  

•przez klub w trybie natychmiastowym - w przypadku rażącego naruszenia 

przez trenera piłki nożnej przepisów prawa lub obowiązków 

kontraktowych,  

•przez trenera piłki nożnej w trybie natychmiastowym – w przypadku 

rażącego naruszenia przez klub przepisów prawa lub obowiązków 

kontraktowych, w szczególności w przypadku zwłoki z zapłatą przez klub 

wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 

miesięcy.  
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 Amatorski kontrakt trenerski mający postać umowy  
o pracę może być rozwiązany na zasadach przewidzianych  
w przepisach prawa pracy, w szczególności  
z zachowaniem istniejących okresów wypowiedzenia 
stosunku pracy 

 Rozwiązanie amatorskiego kontraktu trenerskiego 
będącego umową cywilnoprawną w trybie wywiera skutki  
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia 
przez klub do podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma 
zawierającego oświadczenia obu stron o zgodnym 
rozwiązaniu kontraktu oraz dowodu uregulowania 
ustalonego wynagrodzenia trenerowi lub 
zaakceptowanego  przez niego dokumentu określającego 
sposób spłaty w przyszłości przysługującego mu 
wynagrodzenia   

 Jeżeli sytuacja, o której mowa powyżej dotyczy trenera 
prowadzącego pierwszy zespół klubu, to może on od tego 
momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym 
tę funkcję.  
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Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem 
przez klub kontraktu w trybie natychmiastowym 

może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN lub innego właściwego sądu arbitrażowego 
z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za 

sprzeczne z prawem i wypłatę wynagrodzenia 
kontraktowego za czas pozostały do jego 

wygaśnięcia.  
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      ………………………………. , data 
 

                                                          Powód:  

(adres) 
 

                                                         Pozwany:  

(adres) 

  

 Wartość przedmiotu sporu:  …………………….. złotych (brutto) 

   

POZEW O ZAPŁATĘ 

  

Działając w imieniu własnym, wnoszę: 
 

o zasądzenie od pozwanego  na rzecz powoda kwoty ……………….. złotych (brutto), wraz z ustawowymi 
odsetkami liczonymi od dnia …………………. - do dnia zapłaty, 

 

o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych, 

 

o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda, 

wyznaczam z listy arbitrów, arbitra……………………… oraz arbitra zastępczego…………………………… 

              ………………………… 

         
        podpis 
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UZASADNIENIE 

  

W dniu ………………… pozwany działający pod nazwą ….……………………..,z siedzibą w 
………………………… zawarł z powodem  kontrakt / ugodę, na mocy której strony zobowiązały się do 
………………………………..……………………………………………………..…..……………………………………………
………………………………………...………………………………………………………………………  

  

Dowód: kontrakt / ugoda z dnia ………………………….., rachunek nr………………….. 
  

 Pomimo wezwań do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz uregulowania należności, pozwany 
należnego świadczenia dotychczas nie spełnił. W tej sytuacji niezbędne stało się jego dochodzenie na 
drodze sądowej. 

  

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia…………………………….. wraz z dowodem nadania  stronie przeciwnej. 
  

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy stał się konieczny i jest uzasadniony. 

  

                                                                                                 ……………… 

                                                                                                        podpis 

                           

Załączniki: 

1. kontrakt / ugoda z dnia ………………….., 

2. rachunek nr………………………………, 

3. wezwanie do zapłaty z dnia ………………. wraz z dowodem nadania stronie przeciwnej, 

4. odpis pozwu wraz z załącznikami  
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 Art. 2 § 1: Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą członkowie 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, 
sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy 
transakcyjni, obserwatorzy, delegaci, oraz działacze piłkarscy, 
 

 Art. 17 § 1: Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary 
pieniężne, nałożone na ich zawodników, trenerów, działaczy, 
instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób 
pełniących swoje funkcje z danym meczem lub pośredników 
transakcyjnych, działających w imieniu klubu lub na jego rzecz, 

 
 Art. 62: Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce 

rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez 
sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące 
wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki,  
w tym art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego.  
 

 Art. 70: Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji 
sędziów przez zawodników, trenerów członków sztabu medycznego 
lub działaczy, wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500 zł. 
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Art. 77: Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć  
w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, potrzebnego 
do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia 
działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające: 
członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, 
klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy 
sportowych i innych osób, wskazanych w art. 2 niniejszego 
regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem 
kibiców karę: 

 upomnienia,  

 nagany, 

 karę pieniężną w wysokości od 500 zł.  

 dyskwalifikacji, 

 wykluczenia z PZPN. 
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Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II, III ligi i CLJ, Ekstraklasy Futsalu 

mężczyzn i Ekstraligi kobiet może być osoba, która łącznie spełnia następujące 

warunki: 

• posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II, 

III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet wydaną przez PZPN 

w trybie niniejszej Uchwały, 

• w przypadku zespołów Ekstraklasy i I Ligi posiada licencję UEFA PRO, 

• w przypadku zespołów II Ligi posiada licencję UEFA PRO lub UEFA A,  

(od 01.07.2015 r. obowiązuje w przypadku zespołów II Ligi wymóg posiadania 

licencji UEFA PRO),  

• w przypadku zespołów III ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet posiada licencję UEFA PRO, 

UEFA A lub PZPN A, (od 01.07.2015 r. obowiązuje w przypadku zespołów III 

ligi, CLJ i Ekstraligi Kobiet wymóg posiadania minimum licencji UEFA A),  

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

• korzysta z pełni praw publicznych. 
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W przypadku zespołów CLJ trenerem prowadzącym od 01.07.2016 będzie mogła 

być wyłącznie osoba posiadająca licencję UEFA PRO lub UEFA Elite Youth A. 

Od 01.07.2016 w przypadku zespołów Ekstraklasy trenerem bramkarzy będzie mogła być wyłącznie 

osoba posiadająca licencję UEFA Goalkeeper A, a w przypadku zespołów I Ligi wymóg ten będzie 

obowiązywał od 01.07.2017, natomiast w przypadku II Ligi od 01.07.2019. 

W przypadku zespołów II ligi, od sezonu 2015/2016, z obowiązku posiadania licencji UEFA PRO 

zwolnieni będą trenerzy I drużyny danego klubu, posiadający licencję UEFA A, prowadzący drużynę 

tego klubu nieprzerwanie w rozgrywkach II ligi w sezonie 2014/2015 i następnych lub posiadający 

licencję UEFA A i prowadzący I drużynę klubu nieprzerwanie w rozgrywkach III ligi w sezonie 

2014/2015 i w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016 i następnych 
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