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Witam Ciebie, 

przede wszystkim dziękuję Ci, że zdecydowałeś się wejść na mojego bloga i pobrać niniejszego 

e-booka. 

Wierzę, że im więcej zawodników i zawodniczek będzie miało choćby podstawową wiedzę na 

temat ich praw i obowiązków, wywrze to korzystny wpływ na ich karierę. 

Dlatego też prowadzę bloga o tematyce prawa piłki nożnej. Dzielę się na nim swoim 

doświadczeniem w sprawach, które prowadzę dla zawodników i zawodniczek. Częstokroć są 

to sprawy dotyczące pieniędzy. 

Z radością oddaję w Twoje ręce wzór pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. 

Zapewniam Cię, że w chwili jego tworzenia opierałem się na aktualnie obowiązujących 

przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

[Kolorem zielonym] zaznaczyłem wskazówki dla Ciebie bezpośrednio we wzorze pozwu. 

Gdybyś miał do mnie pytania lub chciałbyś żebym poprowadził Twoją sprawę, napisz do mnie 

maila: gm@adwokat-mania.pl lub po prostu zadzwoń: 515-250-822. 

Służę pomocą. 

 

  

 

 

 

http://www.prawopilkinoznej.pl/
http://www.adwokat-mania.pl/
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…………………., …………….. 

[Miejscowość i data] 

 

 

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 

02 – 366 Warszawa 

 

Powód: [adres zamieszkania, adres mailowy, telefon kontaktowy, PESEL] 

 

Pozwany: [nazwa klubu, adres klubu, adres mailowy, telefon kontaktowy, nr KRS] 

 

Wartość przedmiotu sprawy: [wartość w kwocie brutto] 

 

POZEW O ZAPŁATĘ 

Niniejszym, w imieniu własnym, wnoszę o: 

1) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ……………….. zł (słownie 

złotych:………………………….) wraz z ustawowymi odsetkami: 

 od kwoty …………. zł od dnia …………….. do dnia zapłaty, 

 od kwoty …………. zł od dnia …………….. do dnia zapłaty, 

 od kwoty …………. zł od dnia …………….. do dnia zapłaty, 

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm 

przepisanych, 

3) wyznaczenie jako arbitra - ………………………. [albo] wyznaczenie arbitra przez 

Prezydium Sądu Polubownego. 

Nadto, wnoszę o: 

1) przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu na 

okoliczności wskazane w jego treści, 

2) przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powoda w charakterze strony na okoliczności 

wskazane w treści niniejszego pozwu. 

Uzasadnienie 

W dniu ………… r. strony zawarły Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Kontrakt 

został zawarty na okres od dnia ………. r. do dnia ……….. r. W Kontrakcie, w § …… strony 

zawarły zapis na sąd polubowny, poddając spory wynikające z Kontraktu pod rozstrzygnięcie 

tutejszego Sądu. 



Dowód: Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z dnia …… r. 

W § …… Kontraktu określono przysługujące mi wynagrodzenie w kwocie ……….. zł brutto, 

płatne z dołu do …….. dnia każdego miesiąca. 

Dowód: Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z dnia …… r. 

Za miesiące: ……….. roku, ……… roku oraz ………  roku, nie otrzymałem należnego mi 

wynagrodzenia. 

W związku z powyższym wysłałem do pozwanego wezwanie do zapłaty z dnia …………. r. – 

listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie wskazałem pozwanemu ……… 

dniowy termin na zapłatę należnego mi wynagrodzenia. Pozwany odebrał wezwanie do zapłaty 

w dniu ………… r. 

Dowód: 

1) wezwanie do zapłaty z dnia …………. r., 

2) potwierdzenie odbioru z dnia …………… r. 

Do dnia dzisiejszego pozwany nie uiścił należnego mi wynagrodzenia. 

Dowód: przesłuchanie powoda w charakterze strony. 

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

Mając zatem powyższe na uwadze, wnoszę jak w petitum pozwu. 

 

………………………. 

[podpis] 

 

 

Załączniki: 

1) Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z dnia ……… r., 

2) wezwanie do zapłaty z dnia ………. r., 

3) potwierdzenie odbioru z dnia ………… r., 

4) odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego. 

 

UWAGA! 

Od pozwu należy wnieść opłatę.  

O tym jaka jest opłata od pozwu w Twojej sprawie oraz kiedy musisz ją uiścić dowiesz się 

z artykułu, który zamieściłem na moim blogu pod adresem: 

http://prawopilkinoznej.pl/pozew-do-pilkarskiego-sadu-polubownego-pzpn/ 

http://prawopilkinoznej.pl/pozew-do-pilkarskiego-sadu-polubownego-pzpn/

