
Uchwała nr IV/52 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN  

 
 

Działając na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN w związku z par. 3 ust. 6 Regulaminu 
Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, postanawia się, co następuje: 

 
I. Przyjmuje się Regulamin Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN stanowiący Załącznik 

do niniejszej Uchwały. 
II. Traci moc Uchwała Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z dnia 30 czerwca 2020 

roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Kosztów PSP PZPN. 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                      

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO PZPN 

 
Na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, postanawia się co następuje:   
 
 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pobierania kosztów postępowania prowadzonego 
przez Piłkarski Sąd Polubowny (zwany dalej „Sądem Polubownym”) jako stały sąd arbitrażowy, 
działający w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej.  
 

§ 2 
Koszty postępowania arbitrażowego obejmują opłatę zasadniczą i zwrot wydatków.   
 

§ 3 
Opłata zasadnicza składa się z opłaty rejestracyjnej i wpisu stosunkowego lub wpisu 
tymczasowego przewidzianego przez postanowienia nin. Regulaminu.   
 

§ 4 
1. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów postępowania 
arbitrażowego obowiązana jest strona, która wnosi do Sądu Polubownego pismo podlegające 
opłacie lub powodujące czynność, z którą związany jest wydatek.  
 
2. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. Jeżeli jednak przedmiotem sprawy są 
roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju i oparte na jednakowej podstawie faktycznej oraz 
prawnej (współuczestnictwo formalne), każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie 
do swego roszczenia lub zobowiązania.  
 
3. Postanowienie ust.2 dotyczy współuczestnictwa jednolitego, w którym wyrok dotyczy 
niepodzielnie wszystkich współuczestników. 
 
4. Do uiszczenia kosztów postępowania arbitrażowego jest zobowiązana także strona wnosząca 
skargę na decyzję Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy 
przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji rozpatrywaną przez 5-osobowy Zespół 
Orzekający. 
 



5. Do uiszczenia opłaty zasadniczej  (opłaty rejestracyjnej i wpisu) nie jest zobowiązany zawodnik 
lub klub składający do Sądu Polubownego pozew obejmujący roszczenie  
dot. powstania, ustalenia istnienia, ważności, wykonywania lub rozwiązania kontraktu  
o profesjonalne uprawianie sportu piłki nożnej oraz inne roszczenia niemajątkowe dotyczące 
zapewnienia stabilności kontraktowej i mechanizmu solidarności, a także składający wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie powyższych roszczeń objętych wyrokiem  
3-osobowego Zespołu Orzekającego.  
 
6. Postanowienie ust.5 stosuje się odpowiednio do pozwu zawodnika lub klubu dot. roszczenia o 
prawa majątkowe dochodzonego łącznie z roszczeniami z zakresu stabilności kontraktowej, jak 
również wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego odnośnie powyższych roszczeń 
objętych wyrokiem 3-osobowego Zespołu Orzekającego.  
 
7. Do uiszczenia opłaty zasadniczej jest zobowiązana strona wnosząca o ustalenia wysokości 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej, a także 
składający wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie powyższego roszczenia. 
 

§ 5 
 Opłatę zasadniczą z tytułu wszczęcia postępowania arbitrażowego uiszcza powód. W razie, gdy 
opłata zasadnicza nie zostanie uiszczona w ciągu zakreślonego przez Sekretarza Sądu 
Polubownego terminu, uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie 
przepisy wiążą z jego wniesieniem.    
 

 
§ 6 

Opłatę zasadniczą uiszcza również strona wnosząca powództwo wzajemne, a także zgłaszająca 
zarzut potrącenia.   
 

§ 7 
Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu traktuje się dla celów 
wymiaru opłat, jako wniesienie odrębnych powództw – chyba, że odpowiedzialność pozwanych 
jest solidarna.   
 

§ 8 
Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zasadniczej lub 
oznaczonej zaliczki na wydatki.   
 

§ 9 
1. Opłata zasadnicza przeznaczona jest na honoraria arbitrów oraz na koszty administracji Sądu 
Polubownego. Wysokość honorariów arbitrów określa Regulamin Honorariów Arbitrów.   
 
2. Część opłat zasadniczych pozostałych po pokryciu honorariów arbitrów w sprawach  
z § 117 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego, w tym w sprawach licencyjnych oraz 
kosztów administracji Sądu Polubownego przeznacza się na wynagrodzenia (honoraria) 
ryczałtowe arbitrów przyznawane za rozpatrzenie pozwów, wniosków i wniosków o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 5, 6 i 7 nin. Regulaminu.     
 

§ 10 
1.Strona, która wniosła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, zobowiązana jest złożyć 
zaliczkę na ich pokrycie. Wydatki ponoszą także zawodnicy i kluby w sprawach, o których mowa w 
§ 4 ust. 5, 6 i 7 nin. Regulaminu.    
 
2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego lub jeżeli Zespół nie został jeszcze wyznaczony, 
Sekretarz Sądu określa wysokość, sposób oraz termin uiszczenia zaliczki. 
 



3. Jeżeli wydatki związane z podjęciem czynności są większe od złożonej zaliczki, strona zostanie 
wezwana do jej uzupełnienia. Ewentualna nadwyżka zwracana jest z urzędu  
po zakończeniu postępowania.  
 

§ 11 
Jeżeli czynność, z którą związane są wydatki podejmuje się z urzędu, to wówczas strony powinny 
uiścić zaliczkę na wydatki w wysokości określonej przez Sąd Polubowny.    

 
 

§ 12 
Opłaty zasadnicze i zaliczki na wydatki wpłaca się do na konto Piłkarskiego Sądu Polubownego 
PZPN.   
 

§ 13 
W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo 
rozdzielone. Zespół Orzekający może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu 
wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania. 
 

§ 14 
1. Prezydium Sądu Polubownego rozpoznaje zażalenie na zarządzenie w przedmiocie obowiązku 
uiszczenia kosztów postępowania arbitrażowego, zwrotu pisma nie opłaconego należycie oraz 
zwrotu opłaty lub zaliczki na pokrycie wydatków.  
 
2. Zażalenie nie przysługuje jednak na zarządzenie w przedmiocie określenia wpisu 
stosunkowego.   
 

§ 15 
Zażalenie dotyczące wyłącznie wysokości opłaty albo wysokości wydatków oraz podanie  
o zwrot opłaty lub zaliczki na pokrycie wydatków, jak również zażalenie w tej sprawie - wolne są 
od opłat sądowych.   
 

§ 16 
1. Opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części oraz pozostałość zaliczki na pokrycie 
wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.  
 
2. Zwrot, o którym mowa w ust.1 zarządza Przewodniczący Zespołu Orzekającego  
lub Sekretarz Sądu Polubownego.   
 

§ 17 
1. Stroną w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy uczestnik postępowania arbitrażowego, 
a kosztami tego postępowania - koszty wszystkich rodzajów postępowań przed Sądem 
Polubownym.  
 
2. Wniosek dotyczący kosztów postępowania arbitrażowego może być złożony przez stronę na 
piśmie lub ustnie do protokołu.    
 
 
II. OPŁATA ZASADNICZA   
 

§ 18 
1. Strona występująca z pozwem obowiązana jest wnieść niepodlegającą zwrotowi kwotę  
w wysokości 300 zł. tytułem opłaty rejestracyjnej, a ponadto wpis stosunkowy, który uzależniony 
jest od wartości przedmiotu sporu względnie wpis tymczasowy. 
 
2. Wysokość wpisu stosunkowego lub tymczasowego określa Sekretarz Sądu Polubownego, 
wzywając następnie stronę do jego uiszczenia.  
 



3. Wpis tymczasowy określa się w granicach od 500 zł do 5.000 zł.  
 
4. Sekretarz Sądu Polubownego ustala, w granicach określonych w ust.3 wysokość wpisu 
tymczasowego od skargi na ostateczną decyzję Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych w 
sprawach odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji.  
   

§ 19 
1. Wartością przedmiotu sporu jest kwota dochodzona w pozwie.  
 
2. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana 
kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu.  
 
3. W piśmie należy podać wartość przedmiotu sprawy, jeżeli od tej wartości zależy wysokość 
opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona suma pieniężna.   
 

§ 20 
Pisma dotyczące części przedmiotu sprawy podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości  
tej części.   
 

§ 21 
Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego, a po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego  
– jego Przewodniczący, może wartość podaną przez stronę podwyższyć, jeżeli z treści akt wynika, 
że została określona zbyt nisko.   
 

§ 22 
Wpis jest stosunkowy, chyba że przepis niniejszego Regulaminu przewiduje wpis tymczasowy.   
 

§ 23 
Wysokość wpisu stosunkowego zależy od wartości przedmiotu sprawy.     
 

 
§ 24 

1. W sprawach majątkowych cały wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu sporu:  
a) do 30.000 zł. – 6%, nie mniej jednak niż 600 zł;  
b) od 30.001 zł do 60.000 zł – 5%;  
c) od 60.001 zł do 120.000 zł – 4%;  
d) od 120.001 zł do 360.000 zł – 3%;  
e) powyżej 360.001 zł – 2 %;   
 
2. Cały wpis stosunkowy, o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać 25.000 zł.   
 
3. W sprawach o ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą 
przynależności klubowej od pisma inicjującego postepowanie uiszcza się jedną opłatę 300 zł. W 
tego typu sprawach strona nie uiszcza opłaty rejestracyjnej. 
 

§ 25 
1. Od pism wnoszonych w sprawach o prawa niemajątkowe albo w sprawach o prawa majątkowe, 
w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia Sekretarz 
Piłkarskiego Sądu Polubownego określa wpis tymczasowy.  
    
2. W orzeczeniu kończącym sprawę w pierwszej instancji Sąd ustala sumę wpisu ostatecznego w 
sprawach o prawa niemajątkowe - mając na względzie stan majątkowy strony obciążonej kosztami, 
a w sprawach o prawa majątkowe - zależnie od wartości przedmiotu sprawy ustalonej w toku 
postępowania arbitrażowego.   
 

§ 26 



1. Jeżeli wpis ostateczny jest wyższy od wpisu tymczasowego, Sąd orzeka o obowiązku uiszczenia 
różnicy, stosując odpowiednio zasady obowiązujące przy zwrocie kosztów postępowania 
arbitrażowego.  
 
2. Jeżeli wpis ostateczny jest niższy od wpisu tymczasowego różnicę zwraca się z urzędu  
na rzecz strony.   
 

§ 27 
1. Jeżeli wartość przedmiotu ugody przewyższa wartość przedmiotu sprawy, przyjętej  
za podstawę obliczenia wpisu stosunkowego, pobiera się od tej nadwyżki dodatkowo piątą część 
wpisu stosunkowego. Na poczet tego dodatkowego wpisu zalicza się połowę wpisu uiszczonego 
od pisma wszczynającego postępowanie arbitrażowe w tej instancji, w której sprawa zakończyła 
się zawarciem ugody sądowej.  
 
2. Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od wartości przedmiotu ugody zawartej  
w postępowaniu pojednawczym. Na poczet tego wpisu zalicza się wpis uiszczony od wniosku o 
przeprowadzenie tego postępowania.   
 

§ 28 
Cały wpis pobiera się od: 
1) pozwu głównego,  
2) pozwu wzajemnego.   
 

§ 29 
1.Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wysokość wpisu stosunkowego liczona jest od 
wartości przedmiotu zaskarżenia. 
 
2.Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o ustalenia wysokości ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej pobiera się opłatę w 
wysokości:  
4 000 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby Ekstraklasy,  
2 000 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby I ligi,  
1 500 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby II ligi,  
1 000 zł w przypadku wniosków składanych przez kluby III ligi,  
300 zł w przypadku wniosków składanych przez pozostałe kluby. 
 
3.W przypadku uwzględnienia w całości wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o 
ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika w związku ze zmianą przynależności 
klubowej uiszczona opłata podlega zwrotowi. 

 

                                                § 30 

Piątą część wpisu stosunkowego pobiera się od:  
1)interwencji ubocznej, jeżeli zgłoszenie się nie jest połączone z inną czynnością procesową 
podlegającą wpisowi,  
2) zażalenia, jeżeli nie jest połączone z innym środkiem zaskarżenia.   
 

§ 31 
Jeżeli zażalenie zostało złożone lub interwencja uboczna została zgłoszona przed ustaleniem 
wpisu ostatecznego, wpis od zażalenia lub interwencji ubocznej oblicza się według zasad 
przyjętych przy określaniu wpisu tymczasowego.        
 

§ 32 
Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego, a po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego  
– Przewodniczący Zespołu Orzekającego – zarządza z urzędu zwrot części wpisu stosunkowego 
lub opłaty w wysokości:   
 



a) 90% jeżeli pozew lub wniosek został cofnięty przed doręczeniem stronie przeciwnej,   
 
b) 80% jeżeli pozew lub wniosek został wprawdzie cofnięty po doręczeniu stronie przeciwnej, ale 
przed rozpoczęciem postępowania arbitrażowego lub jeżeli to postępowanie zostało umorzone na 
tym etapie z innej przyczyny,  
 
c) 75% jeżeli sprawa została zakończona w postępowaniu pojednawczym przed Piłkarskim Sądem 
Polubownym,  
 
d) 70% jeżeli pozew został cofnięty lub powództwo zostało w całości uznane przed zamknięciem 
rozprawy w pierwszym terminie lub w ciągu 7 dni od poinformowania stron  
o rozpoznaniu sporu na podstawie dokumentów lub innych pism, bez wyznaczania rozprawy.   
 
e) 50% jeżeli pozew został odrzucony.   
 
 
III.  ZWROT WYDATKÓW   
 

§ 33 
Sąd Polubowny oznaczy wysokość zaliczki i termin jej złożenia. Jeżeli przewidywane wydatki są 
większe od zaliczki, Sąd nakaże stronie jej uzupełnienie.   
 

§ 34 
Do wydatków należą w szczególności:  
 
1) diety i koszty podróży należne arbitrom i pracownikom sądowym z powodu dokonywania 
czynności poza siedzibą Sądu,  
  
2) koszty podróży jednego profesjonalnego pełnomocnika strony w związku z dojazdem  
na rozprawy przed PSP oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,  
 
3) należności biegłych i tłumaczy,  
 
4) opłaty należne innym osobom lub instytucjom,  
 
5) koszty opłat telefonicznych i telegraficznych,  
  
6) koszty telekonferencji lub wideokonferencji lub zarządzonego przez Zespół Orzekający 
przeprowadzenia dowodu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
  
7) koszty wymaganych ogłoszeń,  
 
8) opłaty kancelaryjne.   
 

§ 35 
1. Należność biegłego stanowi wynagrodzenie:  
1) za wykonaną pracę i  
2) za stawiennictwo do Sądu Polubownego.  
 
2. Na poczet wydatków związanych z pracą i stawiennictwem do Sądu, Przewodniczący Składu 
Orzekającego może przyznać biegłemu stosowną zaliczkę.      
 

§ 36 
Za stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane 
na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną.  
 

§ 37 



 
Wysokość opłaty kancelaryjnej określa każdorazowo Sekretarz Piłkarskiego Sądu Polubownego, 
przy czym nie może ona być wyższa niż 200 zł.   
 

§ 38 
Zwrot wydatków powinien nastąpić w walucie, w której dany wydatek powstał.   
 

§ 39 
Jeżeli strona zobowiązana do zwrotu wydatku lub złożenia zaliczki mieszka za granicą, Sekretarz 
Sądu Polubownego wyznacza termin do zapłacenia należnej sumy stosownie  
do okoliczności, w każdym razie nie krótszy aniżeli jeden miesiąc.   
 

§ 40 
Postanowienie paragrafu poprzedzającego ma odpowiednie zastosowanie do opłaty zasadniczej.   
 

§ 41 
1. Na zasadach określonych w Regulaminie Honorariów Arbitrów   arbitrzy mają prawo  
do wynagrodzenia za swoje czynności (honorarium) oraz do zwrotu wydatków poniesionych  
w związku z wykonaniem tych czynności, w szczególności w związku z rozpoznawaniem pozwów 
i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w tym skarg na decyzje Komisji Odwoławczej d.s. 
Licencji Klubowych w związku z odmową przyznania, zawieszenia  
lub pozbawienia licencji.  
 
2. Na zasadach określonych w Regulaminie Honorariów Arbitrów arbitrzy mają również prawo do 
otrzymania wynagrodzenia ryczałtowego za rozpoznanie pozwów, wniosków i wniosków o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 5, 6 i 7 nin. Regulaminu.     

 
§ 42 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 43 
Traci moc obowiązującą Regulamin Kosztów PSP z dnia 30 czerwca 2020 roku.    
 

§ 44 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 29 kwietnia 2021 roku.  
 
 
                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 


