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Uprzejmie informuję, że Polski Związek Piłkarzy mający status związku 
zawodowego, przedstawił mi szereg problemów związanych z zatrudnieniem piłkarzy 
uprawiających sport w sposób profesjonalny oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia 
emerytalnego.

W ocenie Polskiego Związku Piłkarzy najistotniejszym problemem jest brak 
wdrożenia Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów piłkarskich, 
wynikających z umowy autonomicznej zawartej pod patronatem Komisji Europejskiej 
w kwietniu 2012 r. przez Międzynarodowy Związek Zawodowy Piłkarzy (FIFPro) 
z Europejską Federacją Piłkarską (UEFA), Federacją Lig Europejskich (EFPL) oraz 
Stowarzyszeniem Klubów Piłkarskich (ECA). W świetle tego dokumentu kontrakt piłkarski 
zawierany przez profesjonalnego zawodnika z klubem powinien w szczególności podlegać 
prawu pracy. W opinii Polskiego Związku Piłkarzy gwarantowałoby to piłkarzom lepszy 
poziom ochrony.

Obowiązujące rozwiązania federacyjne, bazujące na uchwale Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej z 27 marca 2015 r., istotnie odbiegają od zalecanego na szczeblu 
europejskim modelu, preferując zawieranie umów cywilnych.

W mojej ocenie, w tej sytuacji rozważenia wymagają rozwiązania kompromisowe, 
które doprowadziłyby do wprowadzenia pewnych elementów ochrony socjalnej piłkarzy 
zatrudnionych na podstawie kontraktów cywilnych.

Drugim kluczowym problemem, przedstawionym przez Polski Związek Piłkarzy, jest 
kwestia uregulowania zabezpieczenia emerytalnego sportowców profesjonalnych. Kwestia 
funduszy drugiej kariery jest już od dłuższego czasu dyskutowana w środowisku 
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sportowców, nie tylko piłkarzy. Otrzymywane w trakcie kariery sportowej dochody nie 
stwarzają wystarczających podstaw do zabezpieczenia emerytalnego, a zatrudnienie po 
zakończeniu kariery na ogół nie prowadzi do stworzenia podstaw godziwego poziomu życia 
na starość.

Z tego względu zwracam się do Pana Ministra z apelem o podjęcie inicjatywy 
powołania zespołu roboczego, złożonego z ekspertów rządowych (w szczególności z resortu 
finansów oraz pracy), przedstawicieli sportowców, związków sportowych oraz klubów 
sportowych, którego zadaniem byłoby wypracowanie koncepcji systemu zabezpieczenia 
emerytalnego dla sportowców profesjonalnych.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958), uprzejmie proszę Pana Ministra 
o przedstawienie stanowiska wobec wyżej wskazanych problemów.
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