WSTĘP DO PRAWA
SPORTOWEGO
4-TYGODNIOWY CERTYFIKOWANY KURS ONLINE

POCZĄTEK KURSU
8 czerwca 2022

CZAS TRWANIA
4 tygodnie, w każdą
środę o godz. 18:30

100%
ONLINE

poprzez
platformę Zoom

CENA

190 CHF

Kurs
jest
przygotowywany
i
prowadzony przez uznanych ekspertów
prawa
sportowego
i
obejmuje
konkretne zagadnienia związane ze
sportem, m.in.:
omówienie krajowych i
międzynarodowych regulacji
sportowych,
funkcjonowania podmiotów
zarządzających w sporcie,
kontraktów piłkarskich oraz zasad
rozwiązywania sporów w sporcie,
i wiecej.
W kursie może uczestniczyć każdy, kto
pracuje lub chciałby pracować w branży
sportowej.

ZAPISZ SIĘ
INFO@ALSS-EDU.CH

PROGRAM KURSU
Wstęp do prawa sportowego
czym jest prawo sportowe?
prawo powszechne /prawo związków sportowych (najważniejsze akty prawne)
18:30 - 20:30

8 CZERWCA

omówienie struktur i organów FIFA i PZPN
kompetencje Ekstraklasy
system licencyjny
trybunały arbitrażowe (CAS, PKOl)

Kontrakty piłkarskie

18:30 - 20:30

15 CZERWCA

wymogi i dopuszczalność zawarcia kontraktu
najważniejsze klauzule kontraktowe
okresy obowiązywania
opcje jednostronnego przedłużenia
kontrakty-U18
zasady stabilności kontaktowej a rozwiązywanie kontraktów
formy kontraktów - zlecenie, B2B, umowa wizerunkowa

Transfery piłkarzy
umowa transferowa, klauzula odstępnego
18:30 - 20:30

22 CZERWCA

wolni zawodnicy
opłaty związkowe
Solidarity contribution & training compensation; ekwiwalent za wyszkolenie
transfery nieletnich
pośrednicy transakcyjni i ich prowizje

Rozwiązywanie sporów sportowych
18:30 - 20:30

29 CZERWCA

postępowania przed państwowymi oraz sportowymi sądami i organami, w tym
m.in. przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS), FIFA Football
Tribunal, komisjami dyscyplinarnymi UEFA oraz PZPN, Komisją Ligi Ekstraklasy
S.A., Komisją Licencyjną PZPN, Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.
instrumenty dot. egzekucji (postępowania dyscyplinarne, egzekucja sądowa,
postępowanie licencyjne)

Akredytacja i certyfikacja
Academy of Leadership Sciences Switzerland (ALSS) to międzynarodowa instytucja edukacyjna,
która oferuje kształcenie ustawiczne, dalszą edukację oraz podyplomowe kursy, warsztaty i
programy koncentrujące się na zaawansowanych studiach w zakresie przywództwa i zarządzania.
ALSS oferuje również krótkie kursy, które nie są punktowane i nie prowadzą do uzyskania formalnych
kwalifikacji. Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich czterech wykładach otrzymają
certyfikaty uczestnictwa od ALSS.

PROWADZĄCY
Karolina

Korn,

Koordynator

LL.M.

–

Organów

radca

prawny,

Jurysdykcyjnych

Polskiego Związku Piłki Nożnej. Koordynuje
pracę

Piłkarskiego

Komisji

Sądu

Dyscyplinarnej

Polubownego,

oraz

Najwyższej

Komisji Odwoławczej PZPN. Pracowała jako
prawnik wewnętrzny w klubach Ekstraklasy.
Edukacja:
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Karolina Korn

Jagiellońskiego
- Studia podyplomowe na Wydziale
Ruprecht-Karls-Universität

w

Prawa

Heidelbergu

(LL.M.), radca prawny

Mateusz

Stankiewicz

-

radca

prawny,

doświadczony pełnomocnik przed organami
PZPN i FIFA, występował także przed CAS w
Lozannie. Doradzał wielu klubom, zawodnikom i
trenerom

Ekstraklasy,

pośrednikom

I

i

II

transakcyjnych

z

ligi,

oraz

Polski

i

zagranicy. Długoletni działacz MZPN i PZPN,
partner

serwisu

Obliczekwiwalent.pl,

współpracownik platformy DRC Database, autor
wielu publikacji z zakresu prawa piłki nożnej

Mateusz
Stankiewicz

Edukacja:
-Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego
-Aplikacja radcowska przy OIRP w Krakowie

