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Wspó�w�asno�
 kontraktowa pi�karzy  
– szanse i zagro	enia dla klubów pi�karskich 

Wst�p 

Celem niniejszego artyku�u jest ukazanie szans i zagro�e� dla klubów pi�kar-
skich wynikaj�cych z przekazywania funduszom inwestycyjnym cz��ci praw 
kontraktowych do zakupionych zawodników, w zamian za cz��ciowe sfinanso-
wanie transakcji. Korzystanie z transakcji Third Party Ownership (TPO) pozwala 
klubom na pozyskiwanie pi�karzy mniejszym kosztem oraz umo�liwia dywersy-
fikacj� ryzyka zwi�zanego z przeprowadzeniem nieudanego transferu. Prywatni 
inwestorzy partycypuj�cy w transakcjach licz� natomiast na zyski zwi�zane 
z pó�niejsz� odsprzeda�� wypromowanego zawodnika do innego zespo�u. 
Transakcje TPO mog� jednak tak�e negatywnie oddzia�ywa� na transferowy 
rynek pi�karski.  

W artykule wykorzystano dane z finansowego raportu Europejskiej Federacji 
Pi�karskiej oraz z raportu firmy KPMG w celu okre�lenia wp�ywu transakcji TPO 
na transferowy rynek pi�karski oraz przedstawiono przyk�ady kontrowersyjnych 
transferów z udzia�em funduszy inwestycyjnych, które wp�yn��y na podj�cie 
przez Mi�dzynarodow� Federacj� Pi�ki No�nej kroków dotycz�cych zakazania 
tego typu transakcji. 

1. Powstanie pi�ki no	nej na Wyspach Brytyjskich 

Za kolebk� pi�ki no�nej, znanej w obecnej formie miliardom mieszka�ców 
Ziemi, uznaje si� Wielk� Brytani�. W�a�nie tam w XIX w. popularnym sportem 
uprawianym przez uczniów szkó� publicznych by� football. Rewolucja przemy-
s�owa i wynikaj�ce z niej zmiany cywilizacyjne zapocz�tkowa�y mi�dzyszkolne 
rywalizacje. Powstanie i rozwój kolei sprawi�o, �e du�e odleg�o�ci pomi�dzy 
o�rodkami naukowymi nie stanowi�y ju� przeszkody. Jednak znacz�cym pro-
blemem, który towarzyszy� m�odym adeptom pi�ki no�nej w pierwszej po�owie 
XIX w., by� brak ujednoliconych zasad. Najstarsze znane regu�y pi�karskie zosta�y 
spisane w 1845 r. w po�o�onej w �rodkowej Anglii Rugby School. Jednak po ich 
ustaleniu przez kolejne kilka lat toczy�a si� za�arta dyskusja dotycz�ca mo�liwo-
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�ci u�ywania r�k podczas gry. W 1848 r. w Cambridge oraz dziewi�� lat pó�niej 
w Shieffield spisano przepisy, które ogranicza�y mo�liwo�� trzymania pi�ki w 
r�kach i tym samym zapocz�tkowa�y etap rozdzielenia pi�ki no�nej od rugby. 
Regu�y z Cambridge sta�y si� podstaw� dla zasad The Football Associaton, 
pierwszego zwi�zku klubów pi�karskich za�o�onego w 1863 r. W 1857 r. powsta� 
Sheffield Football Club uznawany obecnie przez FIFA (Mi�dzynarodow� Federa-
cj� Pi�ki No�nej) za najstarszy klub pi�karski na �wiecie. W tym samym roku zo-
sta�y spisane przez jego za�o�ycieli zasady, które wp�yn��y w znacz�cy sposób na 
rozwój pi�ki no�nej w Wielkiej Brytanii1. 

2. Pierwsze rozgrywki pi�karskie – The FA Cup 

Kolejnym wa�nym wydarzeniem, wp�ywaj�cym na rozpowszechnienie pi�ki 
no�nej na Wyspach Brytyjskich, by�o zapocz�tkowanie pierwszych rozgrywek 
pi�karskich. W 1871 r. pe�ni�cy funkcj� sekretarza Football Associaton C. Alcock 
zaproponowa� rozgrywki dla wszystkich klubów zrzeszonych w zwi�zku. Zaini-
cjowane w tym samym roku zmagania o The FA Cup uznawane s� za najstarsze 
oficjalne rozgrywki pi�karskie na �wiecie. W pierwszej edycji rywalizacji o puchar 
wzi��o udzia� 15 zespo�ów, a zwyci�zc� zosta� okrzykni�ty klub Wanderers, który 
w finale pokona� Royal Engineers 1:0. Spotkanie odbywaj�ce si� na stadionie 
Kennington Oval przyci�gn��o komplet 2000 widzów. Rok pó�niej powsta�a dru-
ga federacja pi�karska: Scottish Football Association oraz rozegrano pierwszy 
mecz mi�dzynarodowy. W Glasgow zmierzy�y si� reprezentacje Szkocji i Anglii. 
W zaci�tym spotkaniu kibice nie doczekali si� bramek i historyczny pojedynek 
zako�czy� si� rezultatem 0:02. 

3. Szybki rozwój pi�ki no	nej 

Od pierwszego mi�dzynarodowego spotkania min��o ju� ponad 140 lat. 
W tym czasie pi�ka no�na ewoluowa�a, przepisy ulega�y zmianom, powstawa�y 
kolejne zwi�zki pi�karskie oraz powo�ywano nowe rozgrywki. Od 1900 r. pi�ka 
no�na jest jedn� z dyscyplin olimpijskich, a w 1930 r. rozegrano w Urugwaju 
pierwsze oficjalne Mistrzostwa 	wiata, które nie licz�c okresu II wojny �wiatowej, 
odbywaj� si� cyklicznie co cztery lata. Pi�ka no�na z ka�dym rokiem zyskiwa�a 
na popularno�ci i w XXI w. uwa�ana jest za najpopularniejszy sport. Wed�ug 
danych FIFA w 2006 r. w rozgrywkach na ca�ym �wiecie wzi��o udzia� 265 mln 

                                                           
1  http://spartacus-educational.com/Fhistory.htm [dost�p: 23.11.2014]. 
2  http://www.thefa.com/about-football-association/history [dost�p: 23.11.2014]. 
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pi�karzy i pi�karek, a zawody pi�karskie prowadzi�o a� pi�� milionów s�dziów3. 
Powy�sze wyliczenia wskazuj�, �e oko�o 4% ówczesnej populacji �wiata bra�o 
czynny udzia� w meczach pi�ki no�nej. Jeszcze wi�cej osób ogl�da pi�karskie 
spektakle z perspektywy trybun. W sezonie 2013/2014 wszystkie spotkania 
pierwszej ligi angielskiej (Premier League) przyci�gn��y na stadiony niemal  
14 mln widzów. 	rednia liczba kibiców przypadaj�ca na jedno spotkanie wynosi-
�a 36 657 osób4. 

4. Rekordowe transfery zawodników 

Pi�ka no�na wykracza poza ramy tradycyjnego sportu. Football jest równie� 
biznesem, który ze wzgl�du na wielomilionowe transakcje cz�sto jest tematem 
z pierwszych stron gazet. W XXI w. niewielu zawodowych pi�karzy, mo�e po-
szczyci� si� sp�dzeniem ca�ej kariery w jednym klubie. Wi�kszo�� co najmniej 
kilka razy zmienia zespó�, a cz�sto ich przej�cia do innej dru�yny odbywaj� si� na 
zasadzie transakcji pieni��nej. Transfery zawodników s� nierozerwalnie zwi�za-
ne z pi�k� no�n�. Za pierwszy rekordowy transfer uznaje si� przej�cie W. Grovesa 
z West Bromwich Albion do Aston Villa w 1893 r. za kwot� 100 GBP. W 1905 r. 
pad�a kolejna bariera. Angielski klub Middlesbrough zap�aci� 1000 GBP za za-
wodnika Sunderlandu, A. Common’a. Pierwsz� pi�ciocyfrow� kwot� za pi�karza 
zap�acono w 1928 r. Bolton Wonders kupi� J. Davida z Arsenalu Londyn za  
10 890 GBP. Nast�pne rekordowe transfery mia�y ju� miejsce poza Wyspami Bry-
tyjskimi. 23 tys. GBP kosztowa� B. Ferreyra argenty�ski River Plate, który kupi� 
go z zespo�u Tigre5. Pierwszy mi�dzynarodowy transfer (nie licz�c umów podpi-
sanych pomi�dzy klubami angielskimi i szkockimi) mia� miejsce w 1954 r., kiedy 
to w�oski AC Milan �ci�gn�� z urugwajskiego Penarolu J. Schiaffino za 72 tys. 
GBP. Ju� siedem lat pó�niej przekroczona zosta�a kolejna bariera. Inter Mediolan 
kupi� z FC Barcelony za 152 tys. GBP Luisa Suareza6.  

W drugiej po�owie XX w. warto�ci rekordowych transferów przybra�y na dy-
namice. W 1975 r. Napoli zap�aci�o 1,2 mln GBP za pi�karza Bologni, Giuseppe 
Savoldiego. W roku 1992 miano najdro�szego zawodnika na �wiecie dzier�y� 
Francuz Jean Pierre-Papin, który za 10 mln GBP przeszed� z Olympique Marsylii 
do AC Milanu. W latach 1992–2009 cena najdro�szego pi�karza na �wiecie zmie-
nia�a si� a� 12 razy. W roku 2009 Cristiano Ronaldo zosta� zakupiony przez Real 

                                                           
3  http://www.fifa.com/worldfootball/bigcount/index.html [dost�p: 23.11.2014]. 
4  http://www.golden-goals.com/Competition-England [dost�p: 23.11.2014]. 
5  http://www.punditarena.com/football/kgraham/world-transfer-records-11-bernabe-ferreyra-river-

plate/ [dost�p: 26.11.2014]. 
6  http://english.ahram.org.eg/NewsContent/6/55/80631/Sports/World/Football-world-record-transfer-

deals-since-.aspx [dost�p: 26.11.2014]. 
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Madryt z Manchesteru United za 80 mln GBP. Cztery lata pó�niej hiszpa�ski klub 
postanowi� �ci�gn�� tak�e do Madrytu Garetha Bale’a, za którego angielski  
Southampton otrzyma� 85,3 mln GBP7. Nikt nie ma w�tpliwo�ci, �e niebawem 
zostanie z�amana kolejna bariera. Na ponad 100 mln GBP wyceniany jest Lionel 
Messi, który od pocz�tku swojej pi�karskiej kariery wyst�puje w FC Barcelonie. 
FIFA jednak za wszelk� cen� chce ostudzi� zap�dy najbogatszych klubów, które 
niszcz� rynek cz�sto zawy�aj�c ceny za najlepszych zawodników. Rozwi�zaniem 
zaistnia�ej sytuacji mia�o by� wprowadzenie zasady Finansowego Fair Play 
w pi�ce no�nej. Mia�a ona unormowa� wydatki klubów pi�karskich oraz nie do-
puszcza� do ich zad�u�ania i wynikaj�cego z tego bankructwa8. 

5. Pocz�tek ery Abramowicza w Chelsea Londyn 

Proces „psucia” rynku rozpocz�� si� w 2003 r., kiedy to rosyjski oligarcha 
Roman Abramowicz kupi� angielski klub Chelsea Londyn. Ju� w pierwszym 
sezonie wyda� oko�o 120 mln GBP na 11 nowych zawodników. W�a�ciciel Chelsea 
nie zaprzesta� jednak na powy�szej sumie i ju� rok pó�niej dru�yn� z zachodnie-
go Londynu wzmocni�o kolejnych o�miu pi�karzy kupionych za ��czn� kwot� 
92,2 mln GBP. W ci�gu niespe�na dwóch lat miliarder wymieni� niemal ca�� kadr� 
dru�yny. Sprowadzi� tak�e do klubu nowego trenera Jose Mourinho, który 
w 2004 r. ze swoim poprzednim klubem FC Porto wygra� najwa�niejsze roz-
grywki w Europie – Lig� Mistrzów. Abramowicz zapocz�tkowa� swoist� mod�. 
Biznesmeni zaliczani do najbogatszych ludzi na �wiecie postanowili pój�� za jego 
przyk�adem i nabyli kilka klubów, które z miejsca mia�y walczy� o najwy�sze 
cele. Zwi�kszona poda� pieni�dzy na rynku oraz wynikaj�ce z tego rosn�ce ceny 
za najlepszych zawodników sprawi�y, �e dobrze prosperuj�ce wcze�niej zespo�y 
mia�y problemy z dotrzymaniem kroku dru�ynom zbudowanym za tzw. petro-
dolary. Zwrot ten sta� si� popularny w momencie zakupu Chelsea przez Abra-
mowicza, który przez wiele lat by� w�a�cicielem firmy naftowej Sibnieft9. 

6. Finansowe Fair Play a dzia�alno�
 Manchesteru City 

Utrzymuj�ca si� tendencja do zawy�ania cen pi�karzy i „psucia” rynku trans-
ferowego jest g�ówn� bol�czk� FIFA. Mi�dzynarodowa Federacja Pi�ki No�nej 
postanowi�a walczy� z klubami, których wydatki w znacznym stopniu przekra-

                                                           
7  http://sportfolio.pl/aktualnosci.php?nid=59 [dost�p: 26.11.2014]. 
8  http://www.financialfairplay.co.uk/ [dost�p: 29.11.2014]. 
9  http://bleacherreport.com/articles/1654557-charting-chelseas-year-by-year-transfer-spend-under-

roman-abramovich [dost�p: 29.11.2014]. 
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cza�y przychody. Zasada Finansowego Fair Play w pi�ce no�nej mia�a uderzy� 
m.in. w Manchester City zarz�dzany przez Mansourabin Zayeda Al.Nahyana, 
cz�onka rodziny królewskiej Abu Zabi dysponuj�cej maj�tkiem szacowanym na 
ponad bilion dolarów, czy hiszpa�sk� Malag�, która w 2010 roku zosta�a kupiona 
przez szejka Abdullaha Al-Thaniego. Dysponuj�cy maj�tkiem oko�o 16 mld dola-
rów Al-Thani szybko straci� zainteresowanie pi�k� no�n� i ju� po dwóch latach 
postanowi� odej�� z klubu pozostawiaj�c go z powa�nym zad�u�eniem10.  

Bogaci w�a�ciciele klubów pi�karskich szybko jednak znale�li sposób na omi-
janie zasady Finansowego Fair Play. Najwi�ksz� pomys�owo�ci� wykazali si� 
w�a�ciciele Manchesteru City, którzy postanowili odsprzeda� na dziesi�� lat pra-
wa do nazwy stadionu za 150 mln GBP firmie Etihad Airways! Obiekt, na którym 
swoje mecze rozgrywa dru�yna z Manchesteru od 2011 r. nosi nazw� Etihad 
Stadium. Dlaczego zabieg ten budzi niesmak w pi�karskim �wiatku? W�a�ciciel 
linii lotniczych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest krewnym Mansoura 
bin Zayeda Al Nahyana11. 

Finansowe Fair Play uderza wi�c g�ównie w mniejsze kluby, które nie s� 
w stanie w podobny sposób drastycznie zwi�kszy� swoich przychodów. Z finan-
sowego raportu Europejskiej Federacji Pi�karskiej pt. „The European Club Licen-
sing Benchmarking Report” za rok 2011 wynika, �e 63% europejskich klubów 
w badanym okresie ponios�o strat�12. Dlatego te� coraz wi�cej zespo�ów przy 
zakupie nowych pi�karzy korzysta z Third Party Ownership (TPO). 

7. Third Party Ownership w pi�ce no	nej 

TPO zdefiniowane jest, jako umowa mi�dzy klubem a osobami trzecimi, ta-
kimi jak: fundusze inwestycyjne, spó�ki, agencje sportowe, agenci pi�karscy czy 
prywatni inwestorzy, którzy wspieraj� finansowo klub w zamian za przej�cie 
cz��ci praw kontraktowych do zawodnika. System ten daje mo�liwo�� m.in. za-
d�u�onym klubom na pozyskiwanie pi�karzy mniejszym kosztem oraz na dywer-
syfikacj� ryzyka zwi�zanego z przeprowadzeniem nieudanego transferu. Fundu-
sze inwestycyjne natomiast licz� na zysk wynikaj�cy ze zwi�kszenia ceny rynko-
wej zawodnika i jego kolejnego transferu w przysz�o�ci13. 

Praktyka ta w XXI w. zyska�a na popularno�ci. Najwi�cej tego typu transakcji 
zawieranych jest w Europie i Ameryce Po�udniowej. Wed�ug opublikowanego 
w 2013 r. przez firm� KPMG raportu pt. „Project TPO” udzia� na europejskim 

                                                           
10  http://opinionfootball.com/analysis/rich-foreign-owners-good-or-bad-for-football/ [dost�p: 29.11.2014]. 
11  http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2012557/Manchester-City-confirm-Etihad-Sta- 

dium-change.html [dost�p: 29.11.2014]. 
12  UEFA, The European Club Licensing Benchmarking Report, Financial Year 2011. 
13  http://www.forbes.pl/fifa-zakazuje-third-party-ownership,artykuly,183944,1,1.html [dost�p: 20.11.2014]. 
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rynku pi�karskim transakcji TPO waha si� od 3,7 do 5,7%. Transakcje TPO s� 
niezwykle popularne w Portugalii, gdzie udzia� warto�ci zawodników, do któ-
rych prawa posiadaj� fundusze inwestycyjne, waha si� od 27 do 36%! Praktyka ta 
stosowana jest tak�e powszechnie w krajach Europy Wschodniej i Europy Po�u-
dniowej. W pa�stwach, takich jak: Bo�nia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, 
Serbia, Albania, Bu�garia, Rumunia, W�gry, S�owenia i Czarnogóra, widoczny 
jest zwy�kowy trend dotycz�cy tego typu umów. Udzia� transakcji TPO na rynku 
wymienionych pa�stw szacowany jest na ponad 40% ca�ego rynku! Zwi�kszenie 
udzia�u funduszy inwestycyjnych w transakcjach pi�karskich odnotowano tak�e 
na przestrzeni ostatnich lat w Hiszpanii. Metoda ta stosowana jest zazwyczaj 
przez zad�u�one kluby i jej udzia� w rynku waha si� od 5 do 8%. W krajach takich 
jak Niemcy, Belgia, Rosja, Grecja czy Holandia dotychczas nie odnotowano 
udzia�u transakcji TPO, jednak w przysz�o�ci zainteresowanie klubów mo�liw� 
dywersyfikacj� ryzyka oraz ta�szym pozyskiwaniem zawodników mo�e dopro-
wadzi� do wprowadzenia omawianym praktyk tak�e na tych rynkach. Transak-
cje TPO zakazane s� natomiast w Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce. Transferowe 
rynki pi�karskie powy�szych krajów stanowi� 25% ca�o�ciowego rynku pi�kar-
skiego w Europie14. 

8. Kontrowersje zwi�zane z umowami TPO 

Transakcjom TPO nie mo�na odmówi� korzy�ci p�yn�cych ze sposobu zawie-
rania umów, jednak coraz cz��ciej tego typu praktyki wzbudzaj� du�e kontro-
wersje. TPO w Anglii zosta�o zakazane po tym, jak do londy�skiego West Hamu 
w 2006 r. trafili dwaj argenty�scy pi�karze wyst�puj�cy dotychczas w brazylij-
skim Corinthians: Carlos Tevez oraz Javier Mascherano. W transakcji tej uczestni-
czy�y cztery firmy reprezentowane przez Kia Joorabchiana z funduszu Media 
Sport Investment. Brazylijski wymiar sprawiedliwo�ci podejrzewa, �e Joorab-
chian wykorzysta� powy�sze transfery do prania pieni�dzy. Media Sport Invest-
ment przed dokonaniem transakcji sprzeda�y argenty�skich pi�karzy finansowa-
�o tak�e Corinthians. Fundusz, po zrealizowaniu transakcji sprzeda�y zawodni-
ków do Anglii, postanowi� wycofa� si� z rynku brazylijskiego. Doprowadzi�o to 
do kryzysu finansowego w klubie i jego pó�niejszego spadku do ni�szej ligi. 
Dzia�alno�ci� funduszy zainteresowa�a si� tak�e brazylijska policja, która wyda�a 
nawet nakaz aresztowania Joorabchiana i jego biznesowych partnerów.  

Ca�o�� praw do kontraktu Teveza w angielskim klubie posiada� Joorabchian. 
West Ham Londyn nie poniós� �adnych kosztów zwi�zanych z transferem za-
wodnika. Angielski klub wyp�aca� pi�karzowi jedynie pensj� oraz premie, które 

                                                           
14  KPMG, Project TPO, sierpie� 2013. 
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by�y zawarte w umowie. Za spraw� dobrych wyst�pów pi�karza angielski zespó� 
zdo�a� utrzyma� si� w lidze. Ca�� spraw� zainteresowa�a si� jednak angielska 
federacja. FA dopatrzy�a si� z�amania zasad podczas sprowadzenia Teveza na 
Wyspy Brytyjskie. Sytuacj� postanowi� wykorzysta� zdegradowany do ni�szej 
ligi Sheffield United. Klub wytoczy� proces West Hamowi i decyzj� s�du otrzy-
ma� wielomilionow� rekompensat�15. Joorabchian w dalszym ci�gu by� jednak 
w�a�cicielem karty zawodniczej Teveza i postanowi� wypo�yczy� go do Manche-
steru United na dwa lata za sze�� mln GBP. Po tym okresie pi�karz zosta� sprze-
dany do lokalnego rywala United, Manchesteru City. W�a�ciciel City, Mansour 
bin Zayed Al Nahyan zap�aci� za Teveza rekordow� na tamten okres w lidze 
angielskiej kwot� 45 mln GBP. Ca�a suma trafi�a na konto funduszu zarz�dzane-
go przez Joorabchiana16! 

Podobne kontrowersje wzbudzi� niedawny transfer Marcosa Rojo do Man-
chesteru United ze Sportingu Lizbona. W 2012 r. argenty�ski pi�karz wyst�powa� 
jeszcze w Spartaku Moskwa. W rosyjskim klubie mia� jednak problemy z aklima-
tyzacj� i nie gra� na pe�ni� swoich mo�liwo�ci. Szans� na pozyskanie dobrze ro-
kuj�cego pi�karza spróbowa� wykorzysta� portugalski Sporting. Z�a sytuacja 
finansowa klubu z Lizbony sprawi�a jednak, �e nie by�o sta� go na zakup m�ode-
go zawodnika. Do akcji wkroczyli wi�c przedstawiciele funduszu Doyen Group 
i zaproponowali przeprowadzenie transakcji TPO. Sporting wy�o�y� zaledwie 
25% �rodków (1 mln EUR) na pozyskanie Argenty�czyka i zdoby� tym samym 
mniejszo�ciowe udzia�y w jego kontrakcie. W 2014 roku pi�karzem, który z repre-
zentacj� swojego kraju wywalczy� wicemistrzostwo �wiata, zainteresowa� si� 
Manchester United. Sporting nie chcia� jednak sprzeda� jednego ze swoich naj-
lepszych pi�karzy. Do akcji ponownie wkroczyli wi�c przedstawiciele Doyen 
Group, którzy za plecami portugalskiego klubu negocjowali warunki transferu z 
przedstawicielami United. Zmieni� otoczenie chcia� tak�e sam Marcos Rojo, który 
w Anglii móg� liczy� na znaczn� podwy�k�. Pi�karz grozi� swojemu pracodawcy 
odmow� treningów, a przedstawiciele funduszu ostrzegali przed mo�liwymi 
problemami, które mog� wyst�pi� w akademii Sportingu w przypadku dalszej 
odmowy transferu Argenty�czyka. Klub postanowi� wyst�pi� o uniewa�nienie 
umowy z funduszem, jednak ostatecznie Rojo przeniós� si� do Manchesteru. 
	rodki uzyskane z jego sprzeda�y (18 mln GBP) trafi�y w ca�o�ci do Sportingu, 
który przela� na konto DoyenGroup zaledwie 4 mln EUR, które fundusz pier-

                                                           
15  http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-1110074/West-Ham-face-points-penalty-season-

new-Tevez-investigation.html [dost�p: 30.11.2014]. 
16  http://www.theguardian.com/sport/david-conn-inside-sport-blog/2011/aug/23/carlos-tevez-legal-

battle-revealed [dost�p: 30.11.2014]. 
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wotnie zap�aci� za zawodnika Spartakowi Moskwa. Spór klubu z funduszem 
rozstrzygnie si� w s�dzie17.  

9. Zakaz TPO przez FIFA 

Kontrowersje zwi�zane z powy�szym transferem oraz wiele podobnych sy-
tuacji dotycz�cych pi�karskiego rynku transferowego spowodowa�y reakcj� FIFA. 
Sekretarz generalny Mi�dzynarodowej Federacji Pi�ki No�nej w rozmowie z bry-
tyjskim dziennikiem The Guardian okre�li� TPO mianem „nowoczesnego nie-
wolnictwa”. Jerome Valcke uwa�a, �e celem funduszy posiadaj�cych udzia�y 
w kontraktach pi�karzy nie jest ich zadomowienie si� w nowym miejscu pracy. 
W ich interesie jest, aby zawodnicy nieustannie znajdowali si� w obrocie han-
dlowym i dostarczali inwestorom jak najwi�cej korzy�ci finansowych. Przeciwni-
kiem TPO jest tak�e prezydent Europejskiej Federacji Pi�karskiej. Michael Platini 
uwa�a, ze Third Party Ownership niekorzystnie wp�ywa na rynek transferowy 
i stanowczo nale�y ukróci� ten proceder18. 

FIFA planuje zakaza� stosowania TPO, jednak wypieranie funduszy inwesty-
cyjnych z rynku transferowego b�dzie procesem d�ugotrwa�ym. Jerome Valcke 
zapowiedzia� powo�anie specjalnej grupy, która zajmie si� uchwaleniem zakazu. 
Decyzje dotycz�ce sposobu jego wprowadzenia zostan� podj�te w 2015 r.19 

10. Du	a popularno�
 TPO w Ameryce �aci�skiej 

TPO jest jednak niezwykle popularne w krajach Ameryki �aci�skiej. Szacuje 
si�, �e fundusze inwestycyjne posiadaj� cz��� praw kontraktowych nawet do 90% 
pi�karzy wyst�puj�cych w najwy�szej brazylijskiej lidze. Setki zawodników 
z Ameryki �aci�skiej co roku trafia do europejskich klubów.  

Z raportu firmy KPMG wynika, �e w 2012 r. do Europy trafi�o 515 pi�karzy 
z Brazylii oraz 188 zawodników z Argentyny. Ich ��czna warto�� wynios�a oko�o 
142 mln EUR, a znaczna cz��� powy�szej kwoty trafi�a do funduszy inwestycyj-
nych. Brazylijskie kluby nie maj� jednak �adnych zastrze�e� do omawianego 
procesu. Dzi�ki �rodkom uzyskanym z TPO mog� one wzmacnia� si� najwi�k-
szymi pi�karskimi talentami, które nast�pnie zostaj� odsprzedane z zyskiem do 
europejskich dru�yn. Du�a poda� na rynku uzdolnionych graczy sprawia, �e 
dywersyfikacja ryzyka przy u�yciu TPO umo�liwia spokojne funkcjonowanie 

                                                           
17  http://www.espnfc.com/story/2028988/sporting-lisbon-blast-doyen-sports-over-marcos-rojos-

manchester-united-move [dost�p: 30.11.2014]. 
18  http://www.theguardian.com/football/2014/sep/23/fifa-third-party-ownership [dost�p: 30.11.2014]. 
19  http://www.bbc.com/sport/0/football/29373456 [dost�p: 30.11.2014]. 
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oraz rozwijanie akademii pi�karskich brazylijskich klubów. Udzia�owcy zazwy-
czaj posiadaj� od 10 do 50% udzia�ów w kontrakcie danego zawodnika. Rzadko 
spotyka si� sytuacj�, kiedy to fundusze inwestycyjne posiadaj� ponad po�ow� 
praw kontraktowych do danego zawodnika. Nie jest to korzystne dla klubu, po-
niewa� sprzeda� zawodnika staje si� nieop�acaln� transakcj� i wi�ksze korzy�ci 
p�yn� z utrzymania gracza w zespole. 

W krajach Ameryki �aci�skiej TPO stosowane jest nie tylko w przypadku 
pozyskiwania pi�karzy z innych dru�yn. Cz�sto agencje sportowe lub te� pry-
watni inwestorzy podpisuj� umow� z m�odymi zawodnikami i polecaj� ich pro-
fesjonalnym klubom pi�karskim. W zamian otrzymuj� cz��� przychodu z ich 
potencjalnej odsprzeda�y w przysz�o�ci. Najcz��ciej chodzi o 10–20% warto�ci 
transferu, które trafia na konto inwestorów. Pozwala to klubom oszcz�dzi� na 
wyszukiwaniu utalentowanych graczy. Kolejn� praktyk� stosowan� w klubach 
Ameryki �aci�skiej jest odsprzedawanie cz��ci udzia�ów do swoich zawodników 
w zamian za dora�n� pomoc finansow�. Z�a sytuacja ekonomiczna cz�sto zmusza 
zespo�y, które nie chc� w danym momencie pozbywa� si� swoich pi�karzy, do 
skorzystania z pomocy finansowej prywatnych inwestorów. Nabywaj� oni 
w zamian okre�lone udzia�y w kontraktach danych pi�karzy i czerpi� zyski 
w momencie ich sprzedania20. 

22 kwietnia 2013 r. 21 brazylijskich dru�yn wystosowa�o do FIFA list otwarty 
dotycz�cy planowanego zakazania TPO. Kluby obawiaj� si� o swoj� p�ynno�� 
finansow� oraz o negatywny wp�yw zmian zasad funkcjonuj�cych na rynku 
transferowym, na poziom pi�ki no�nej w kraju. W brazylijskiej pierwszej lidze 
zaledwie jeden klub nie korzysta z transakcji TPO i jest nim FC Sao Paulo. Kluby 
w Brazylii funkcjonuj� dzi�ki sprzeda�y pi�karzy. W 2013 r. wytransferowa�y 
1558 zawodników, co stanowi�o oko�o 13% sumy transferów na ca�ym �wiecie. 
Pozyskiwanie zawodników przy pomocy TPO jest korzystniejsz� opcj� ni� zaci�-
ganie wysoko oprocentowanych kredytów bankowych i jego zakazanie mo�e 
za�ama� krajowy rynek transferowy oraz doprowadzi� do upad�o�ci wielu klu-
bów. Warto podkre�li�, �e brazylijskie dru�yny pod wzgl�dem przychodów 
z transferów, ze sprzeda�y biletów czy umów telewizyjnych nie mog� si� równa� 
z ich europejskimi odpowiednikami. Korzystanie z TPO pozwala im na zacho-
wanie konkurencyjnego poziomu w stosunku do innych zespo�ów z Ameryki 
Po�udniowej oraz umo�liwia utrzymanie dodatniego salda przep�ywów pieni��-
nych21.  

Cz�sto stosowane w Brazylii TPO ma jednak tak�e swoje wady. Rynek trans-
ferowy zosta� zdominowany przez kilkunastu prywatnych inwestorów, którzy 
maj� �cis�e powi�zania z agentami pi�karskimi, co wywo�uje cz�sto konflikt inte-

                                                           
20  KPMG, Project TPO... 
21  E. Revello, Third Party Ownership in professional football…, s. 31–32. 
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resów. Zapobiega� takim sytuacjom ma wprowadzony przez FIFA przepis doty-
cz�cy zakazu otrzymywania przez agentów od klubów jakichkolwiek �rodków 
uzyskanych ze sprzeda�y zawodników.  

11. TPO a czo�owe europejskie kluby 

Nie tylko kluby z Ameryki �aci�skiej wykorzystuj� TPO w celu zachowania 
konkurencyjno�ci. Z podobnych praktyk korzysta Atletico Madryt, które w sezo-
nie 2013/2014 si�gn��o po mistrzostwo Primera Division (najwy�sza liga w Hisz-
panii). Dru�yna z Madrytu przez d�ugi czas nie mog�a nawi�za� równorz�dnej 
walki z FC Barcelon� oraz Realem Madryt, które na d�ugo zdominowa�y hiszpa�-
sk� pi�k�. W roku 2011 zad�u�one na oko�o 500 mln EUR Atletico zakupi�o Ra-
damela Falcao z FC Porto. Ca�o�� transakcji opiewa�a na 40 mln EUR, jednak 
hiszpa�ski klub na swojego nowego zawodnika wyda� zaledwie 18 mln EUR. 
60% kwoty transferu dziesi�ciokrotni mistrzowie Hiszpanii pozyskali ze wspo-
mnianego wcze�niej funduszu Doyen Sports. Po dwóch latach Falcao przeniós� 
si� do AS Monaco za 60 mln EUR i wi�kszo�� tej kwoty trafi�a na konto prywat-
nego inwestora. W odró�nieniu od sytuacji z transferem Marcosa Rojo, w tym 
przypadku klub nie mia� �adnych zastrze�e� co do sprzeda�y zawodnika. Falcao 
osi�gn�� w Madrycie szczyt swoich umiej�tno�ci, a Atletico zarobi�o na jego od-
sprzeda�y oko�o 8 mln EUR22. 

TPO nie dotyczy jednak tylko klubów charakteryzuj�cych si� s�ab� sytuacj� 
finansow�. Dziennik The Guardian ustali�, �e udzia�y w spó�ce Quality Sports 
Investment posiada w�a�ciciel Chelsea, Roman Abramowicz. Siedziba funduszu 
mie�ci si� na ma�ej wyspie Jersey, b�d�cej jednocze�nie jednym z europejskich 
rajów finansowych. Quality Sports Investment nie jest wyj�tkiem od regu�y. 
Wi�kszo�� funduszy inwestycyjnych sk�ada si� z sieci powi�zanych ze sob� firm, 
cz�sto zlokalizowanych w tzw. rajach podatkowych. Brak transparentno�ci jest 
jednym z najwi�kszych zarzutów stawianych inwestorom zajmuj�cym si� 
wspó�w�asno�ci� kontraktow� pi�karzy23. 

Kolejnym powodem, dla którego FIFA chce zakaza� stosowania TPO, jest 
obawa przed zmonopolizowaniem rynku przez poszczególne fundusze inwesty-
cyjne. W sytuacji, w której dany inwestor b�dzie posiada� wi�kszo�� praw kon-
traktowych do zawodników graj�cych w kilku klubach z danej ligi lub rywalizu-
j�cych ze sob� w europejskich pucharach, mog� wyst�pi� naciski na ich w�a�cicie-
li w celu os�abienia jednej z dru�yn i nielegalnego wp�ywania na rezultaty da-

                                                           
22  http://www.insidespanishfootball.com/60309/involvement-of-third-party-ownerships-in-the-trans- 

fers-of-radamel-falcao-and-neymar [dost�p: 30.11.2014]. 
23  http://www.theguardian.com/football/2014/jan/30/chelsea-links-third-party-ownership [dost�p: 

30.11.2014]. 
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nych spotka�. Tak�e kwestie etyczne odgrywaj� du�� rol� w d��eniu do zabro-
nienia przeprowadzania transakcji TPO. Pi�karze w coraz wi�kszym stopniu 
traktowani s� jako towar, którym mo�na dowolnie dysponowa�. 

Podsumowanie 

Dzia�ania FIFA prowadz�ce do zakazania TPO mog� okaza� si� niemo�liwe 
do przeprowadzenia. Spowodowane jest to tym, �e zbyt du�o zad�u�onych klu-
bów mia�oby k�opoty z bie��cym funkcjonowaniem po zakazaniu tego procede-
ru. Mi�dzynarodowa Federacja Pi�ki No�nej powinna wi�cza wszelk� cen� 
w pe�ni uregulowa� prawne kwestie zwi�zane z TPO. Fundusze musz� dzia�a� 
na jasnych zasadach oraz powinny publikowa� informacje dotycz�ce swoich 
�róde� finansowania. Zako�czy�oby to medialne spekulacje dotycz�ce prania 
brudnych pieni�dzy za pomoc� TPO. Du�y nacisk nale�y tak�e po�o�y� na decy-
zj� samego zawodnika, który powinien móc decydowa� o swoich prawach kon-
traktowych. Wykluczy�oby to mo�liwo�ci dokonywania transakcji wbrew jego 
woli. FIFA powinna tak�e zakaza� sytuacji, kiedy to prywatni inwestorzy posia-
daj� ponad 50% praw kontraktowych do danego zawodnika. Powy�sze sytuacje 
mog� cz�sto doprowadza� do konfliktu interesów na linii klub – inwestor. Ostat-
nim i jednym z najwa�niejszych postulatów zwi�zanych z TPO powinna by� 
zasada mówi�ca, �e wspó�w�asno�� praw kontraktowych pi�karza powinna doty-
czy� jedynie pe�noletnich zawodników. 

Transakcje TPO nie s� pozbawione wad. Maj� jednak du�o zalet i ich ca�ko-
wite zakazanie mo�e negatywnie wp�yn�� na pi�karski rynek transferowy w wie-
lu krajach. Wymagaj� one jednak wielu zmian i to od g�ównych decydentów w 
najwa�niejszych federacjach pi�karskich zale�y, czy b�d� oni podejmowa� decy-
zje id�ce z duchem czasu i spróbuj� uzdrowi� system, czy te� postanowi� pój�� 
po najprostszej linii oporu i nie patrz�c na konsekwencje stanowczo ukróci� pro-
ceder, tym samym doprowadzaj�c znaczn� liczb� klubów pi�karskich na skraj 
bankructwa. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono szanse oraz zagro�enia dla klubów pi�karskich, które korzy-
staj� z transakcji Third Party Ownership w przypadku zakupu pi�karzy. W artykule 
wskazano skal� dokonywania transferów przy udziale prywatnych inwestorów. Udzia� 
transakcji TPO na europejskim transferowym rynku pi�karskim waha si� od 3,7 do 5,7%. 
Szacuje si�, �e fundusze inwestycyjne posiadaj� cz��� praw kontraktowych nawet do 
90% pi�karzy wyst�puj�cych w najwy�szej brazylijskiej lidze.  
W artykule podkre�lono, �e wi�kszo�� funduszy inwestycyjnych sk�ada si� z du�ej licz-
by powi�zanych ze sob� firm, zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych, a wynika-
j�cy z tego brak transparentno�ci jest jednym z podstawowych zarzutów stawianych 
inwestorom zajmuj�cym si� wspó�w�asno�ci� kontraktow� pi�karzy. Artyku� skupia si� 
tak�e na przypadkach kontrowersyjnych transferów z wykorzystaniem TPO, które spo-
wodowa�y podj�cie przez FIFA kroków, dotycz�cych wyeliminowania omawianego 
procederu. Wskazano te� potencjalne metody oraz niezb�dne kroki s�u��ce uzdrowieniu 
systemu transferów i zwalczaniu negatywnych skutków transakcji TPO wp�ywaj�cych 
na transferowy rynek pi�karski na ca�ym �wiecie. 

S�owa kluczowe: kontrakt, pi�ka, transakcja, transfer 
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THIRD PARTY OWNERSHIP – OPPORTUNITIES AND THREATS  
FOR FOOTBALL CLUBS 
Summary 

This article describes benefits and dangers for football clubs using Third Party Owner-
ship transactions while buying players. Author indicates frequency of transfers com-
pleted with participation of private investors. Share of TPO type transactions in Euro-
pean football transfer market oscillates between 3.7% and 5.7%, while investment funds 
own part of contract rights of up to 90% of players in Brazilian top football division. 
Article emphasizes the fact, that most of investment funds are clusters of companies 
registered in so called "tax havens" and lack of transparency is one of the biggest accusa-
tions, that investors dealing with shared ownership of players' contracts are facing. Au-
thor also focuses on some of controversial transfers done with the use of TPO, which 
prompted FIFA to take steps necessary for this type transactions to be eliminated.  
Article describes potential methods and necessary steps needed to heal transfer system 
and tools helpful in fighting negative influences of TPO on football transfer markets 
across the world. 


