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Rozwiązanie 

kontraktu z winy 

klubu – krok po 

kroku 
[na tle opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia] 

 

W kilku krokach zostanie przedstawione jak rozwiązać kontrakt z winy klubu, w sytuacji 

gdy klub opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 2 miesięcy. 
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Rozwiązanie kontraktu 

z winy klubu – krok po 

kroku 
[na tle opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia]  

Gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres co 

najmniej dwóch miesięcy: 

 wysyłasz do klubu wezwanie do zapłaty, 

 w wezwaniu wskazujesz klubowi termin – nie krótszy niż 14 

dni – na uiszczenie zaległości w pełnej wysokości, 

 pod rygorem skorzystania z prawa do jednostronnego 

rozwiązania kontraktu z winy klubu. 

Gdy termin 14 dni upłynie, a pieniędzy wciąż nie będzie na Twoim 

koncie, to w zasadzie jesteś wolnym zawodnikiem, bowiem 

musisz jeszcze tylko: 

 złożyć klubowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa do jednostronnego rozwiązania kontraktu, 

 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

 na adres e-mail wskazany w kontrakcie, 

 jednocześnie wysłać swoje oświadczenie do organu 

prowadzącego rozgrywki (np. Ekstraklasa S.A. w zakresie 

rozgrywek Ekstraklasy, lub PZPN w zakresie rozgrywek I i II 

ligi) 

 cierpliwie czekać czy klub skorzysta z możliwości 

złożenia wniosku o ustalenie bezskuteczności Twojego 

oświadczenia lub o ustalenie prawa do odszkodowania za 

złożenie oświadczenia z naruszeniem przepisów do Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych, na co ma 7 dni od dnia 

doręczenia oświadczenia, 

 jeżeli klub nie skorzysta z wyżej wskazanego uprawnienia we 

wskazanym terminie – jesteś wolnym zawodnikiem, 

www.prawopilkinoznej.pl 

   

Serdecznie zapraszam 

do śledzenia mojego 

bloga pod adresem: 

www.prawopilkinoznej.

pl 

gdzie w przystępny 

sposób staram się 

opisywać kwestie 

prawne dotyczące 

zawodników 

uprawiających piłkę 

nożną. Na blogu 

poruszanych jest wiele 

kwestii. Od rozwiązania 

kontraktu z winy klubu, 

poprzez podstawowe 

prawa i obowiązki 

zawodników, kwestie 

transferów, 

odzyskiwania 

należności, 

postępowania w razie 

kontuzji i wiele wiele 

innych, które pojawiają 

się w toku prowadzenia 

działalności prawniczej 

związanej z prawem 

piłki nożnej. 
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 jeżeli jednak skorzysta, wówczas sprawę rozstrzygnie Izba ds. Rozwiązywania Sporów 

Sportowych. 

 

Schemat rozwiązania kontraktu z winy klubu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika 

wynagrodzenia indywidualnego należnego mu 

z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej 

za okres co najmniej 2 miesięcy 

Zawodnik wyznacza pisemnie Klubowi 

dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 

dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości 

w pełnej wysokości spowoduje możliwość 

skorzystania z prawa do jednostronnego 

rozwiązania Kontraktu z winy Klubu 

Klub uiszcza część 

zaległości albo 

nie uiszcza nic 

Klub uiszcza 

całe zaległe 

wynagrodzenie 

Sprawa 

załatwiona  
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listem poleconym za 

potwierdzeniem 

odbioru 

wiadomością e-mail na 

adres wskazany w 

Kontrakcie 

Zawodnik składa Klubowi  oraz Organowi 

prowadzącemu rozgrywki - oświadczenie 

o skorzystaniu z prawa do jednostronnego 

rozwiązania Kontraktu z winy Klubu 

Oświadczenie uważa się za złożone Klubowi z 

chwilą doręczenia pisma za potwierdzeniem 

odbioru lub w terminie 3 dni od daty przesłania 

Klubowi wiadomości e-mail 

Klub w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

oświadczenia ma prawo złożyć do Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych: 

wniosek o ustalenie 

bezskuteczności 

oświadczenia Zawodnika 

wniosek o ustalenie prawa do 

odszkodowania za złożenie 

oświadczenia z naruszeniem 

przepisów Uchwały 
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Jeżeli Klub nie 

złoży żadnego 

wniosku w 

terminie 7 dni - 

oświadczenie 

Zawodnika 

wywołuje skutki 

prawne w nim 

wyrażone wraz z 

upływem tego 

terminu  

Skutecznie rozwiązałeś kontrakt z Klubem 

Jeżeli Klub złożył 

jeden z ww. 

wniosków to Izba ds. 

Rozwiązywania 

Sporów Sportowych 

bada czy Zawodnik 

spełnił przesłanki do 

złożenia 

oświadczenia i 

wydaje orzeczenie 

Z dniem wydania orzeczenia w I instancji o 

oddaleniu wniosku Klubu, a w przypadku 

przeprowadzenia postępowania 

odwoławczego, po wydaniu orzeczenia o 

oddaleniu wniosku Klubu w tym postępowaniu -  

oświadczenie Zawodnika wywołuje skutki 

prawne  
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Podstawa prawna: Uchwała z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 

„Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki 

nożnej”.  
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