
KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2010 

Z DNIA 20 MAJA 2010 ROKU 

 

84 

 

Uchwała nr VI/84 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie udzielenia umocowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Wspólników spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt b) Statutu PZPN, Zarząd PZPN - jako wyłączny wspólnik  

spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. – postanawia, co następuje:  

 

I. Udzielić adw. dr. Marcinowi Wojcieszakowi umocowania do odbycia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o., z następującym 

porządkiem obrad: 

 

- podjęcie uchwały o wyborze audytora (biegłego rewidenta), zgodnie z rekomendacją UEFA, 

celem dokonania badania sprawozdania finansowego spółki EURO 2012 Polska sp. z o.o. za 

rok 2009, poprzez wskazanie spółki PricewaterhouseCoopers sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Armii Ludowej 14. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Prezes PZPN Grzegorz Lato  

85 

 

Uchwała nr VI/85 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  

sprawozdania finansowego Związku za rok 2009 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt b) i r) w związku z art. 73 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje:  

 

I. Po zapoznaniu się z opinią Dyrektora Departamentu Finansowego PZPN oraz opinią 

biegłego rewidenta przyjmuje się sprawozdanie finansowe PZPN za rok 2009, stanowiące 

załącznik nr 1. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                            Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

86 

 

Uchwała nr VI/86 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zmian w Uchwale nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN 

w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich  

oraz zasad zmian przynależności klubowej  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 



I. W Uchwale nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu 

zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności 

klubowej wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. W § 26 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Zostanie wprowadzony do systemu Extranet na podstawie właściwie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego”. 

2. W § 30 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do 

nowego klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym wniosek 

o jego potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni od jego 

złożenia”. 

3. W § 31 dodaje się nowy pkt 5) w brzmieniu: 

„5) W przypadku zawodników nieujętych w systemie Extranet – prawidłowo wypełniony 

formularz zgłoszeniowy Extranet.” 

4. W § 44 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1) oddelegowania do pełnienia kontraktowej służby wojskowej z uwzględnieniem 

postanowień ust. 3.” 

5. W § 44 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 

zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi odpłatnie/nieodpłatnie 

zwolnienia na grę w klubach niższych klas niż Ekstraklasa, I i II liga mających siedzibę w 

miejscu oddelegowania zawodnika na okres pełnienia przez zawodnika kontraktowej służby 

wojskowej.”  

6. W § 50 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uprawnieni do gry mogą być wyłącznie piłkarze zarejestrowani w systemie Extranet.” 

7. W § 51 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji 

zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do klubu. 

Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we wskazanym 

powyżej okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. Warunkowe 

uprawnienie następuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do którego 

został warunkowo uprawniony do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających 

rejestrację w systemie Extranet.” 

8. W § 54 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika w możliwie 

najkrótszym czasie (bez zbędnej zwłoki), nie później jednak niż w okresie 10 dni od daty 

otrzymania wystąpienia klubu. Uprawnienie stwierdza się na wszystkich egzemplarzach 

podpisami przewodniczącego Wydziału i osoby prowadzącej daną grupę rozgrywek, 

pieczęcią związku piłki nożnej, właściwego organu spółki prowadzącej i zarządzającej 

rozgrywkami Ekstraklasy lub PZPN oraz w systemie Extranet.” 

9. § 56 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 56. Z wnioskiem o wydanie certyfikatu transferowego zwraca się do PZPN federacja 

zagraniczna nowego klubu zawodnika.” 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 



tj. U. nr II/11 z 19.05.2002 r. 

zm. U. nr III/24 z 28.06.2004 r. 

zm. U. nr IV/40 z 30.07. 2004 r. 

zm. U. nr IV/72 z 1.07.2005 r. 

zm. U. nr I/5 z 31.03.2006.r. 

tj. U. nr III/39 z 14.07.2006 r. 

zm. U. nr I/3 z 17.01.2008 r. 

zm. U. nr VIII/110 z 3.06.2008 r. 

zm. U. nr IX/135 z 3.07.2008 r. 

zm. U nr XI/163 z 29.07.2008 r. 

zm. U nr II/27 z 11.02.2010 r.  

zm. U nr VI/86 z 20.05.2010r. 

 

Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Na podstawie § 33 lit. n) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Wprowadza się zmiany i ustala następujące brzmienie uchwały Zarządu PZPN z dnia 

29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności 

klubowej: 

UCHWAŁA ZARZĄDU PZPN Z DNIA 29 CZERWCA 1992 R. 

W SPRAWIE STATUSU ZAWODNIKÓW, WYSTĘPUJĄCYCH W POLSKICH 

KLUBACH 

PIŁKARSKICH ORAZ ZASAD ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwała niniejsza reguluje: 

1. zasady ogólne, 

2. status zawodników, występujących w polskich klubach piłkarskich, 

3. prawa i obowiązki zawodników, 

4. zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników, 

5. zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników, 

6. zasady i tryb uprawniania zawodników do gry 

7. zasady przeprowadzania zagranicznych transferów zawodników 

występujących w polskich klubach 

8. uprawnianie do gry zawodników - cudzoziemców, 

9. sprawy finansowe 

10. postanowienia końcowe 

2. Ani klub, ani zawodnik, nie możne czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny 

z zasadami słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów, duchem sportu i zasadami 

współżycia społecznego oraz z celami i zasadami uprawiania sportu i podejmowania 

działalności w zakresie kultury fizycznej. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie 

jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

3. W razie rozstrzygania sporu, organ jurysdykcyjny powinien konkretnie wskazać, która z 

przyjętych w społeczeństwie i w sporcie zasad, doznałaby naruszenia w razie uwzględnienia 

roszczenia. 

4. Zasady wskazane w ustępie drugim nie mogą stanowić samodzielnej podstawy 

jakiegokolwiek roszczenia. 



§ 2 

W rozumieniu niniejszych przepisów: 

1. zawodnikiem jest osoba uprawiająca systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorąca 

udział w zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki nożnej i 

kluby. 

2. klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza sportową spółkę akcyjną lub 

stowarzyszenia kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN, ligę zawodową lub związki 

piłki nożnej, 

3. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową do klubu pozyskującego, 

4. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 

przynależność klubową z klubu odstępującego, 

5. ekwiwalent – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika, jakie klub pozyskujący 

zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu, 

6. sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku 

następnego, 

7. transfer – oznacza umowę pomiędzy klubem odstępującym, a klubem pozyskującym, na 

podstawie której zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, na podstawie 

obowiązującej umowy, bądź obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania 

umowy transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego; niedopuszczalny jest 

transfer zawodnika wolnego. 

8. Ekstraklasa – oznacza rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej mężczyzn, 

prowadzone i zarządzane przez odrębnie do tego celu powołaną spółkę, posiadającą umowę z 

PZPN, określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek najwyższej klasy 

rozgrywkowej 

§ 3 

1. Zawodnik piłki nożnej, zwany dalej "zawodnikiem", może reprezentować w 

zawodach piłki nożnej klub z którym ma zawartą umowę lub którego jest członkiem. 

2. Jakiekolwiek obowiązki i zobowiązania zawodnika związane z uprawianiem piłki nożnej, 

jak również jakiekolwiek roszczenia wobec zawodnika oraz prawa i roszczenia związane z 

zawodnikiem w związku z uprawianiem przez niego piłki nożnej mogą istnieć i przysługiwać 

wyłącznie klubom i wobec klubów sportowych, pod rygorem nieważności. 

§ 4 

W zawodach piłki nożnej objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZPN, właściwy 

organ prowadzący i zarządzający rozgrywkami Ekstraklasy i związki piłki nożnej mogą brać 

udział jedynie zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry, zgodnie z niniejszymi 

przepisami. 

§ 5 

Za pisemną zgodą macierzystego klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje 

sportowe w zawodach nie objętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku 

piłki nożnej. 

II. STATUS POLSKICH PIŁKARZY 

§ 6 

Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub 

zawodnika profesjonalnego. 

§ 7 

Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej 

działalności z tym związanej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia 

pieniężnego lub rzeczowego, innego niż zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w 



trakcie ich udziału w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez PZPN i/lub ligę 

zawodową. Koszty podróży i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu 

oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez 

podważenia statusu amatora. 

§ 8 

Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy, posiadający z klubem umowę 

zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) oraz zawodnicy, 

którzy otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej 

wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego 

w § 7. 

§ 9 

Zawodnik profesjonalny, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi podlega 

wszelkim przepisom niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

§ 10 

1. Wszyscy zawodnicy o statusie amatora, występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II lub 

III ligi muszą posiadać deklaracje gry amatora. 

2. Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są 

zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego powinni posiadać deklarację gry amatora. 

3. Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora w 

klasach niższych niż III liga. 

4. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 

statusie amatora określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

5. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej 

zawodnika, który: 

1) nie posiada deklaracji gry amatora, 

2) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego, 

3) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, w stosunku do 

takiego zawodnika mają zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej. 

§ 11 

1. Zawodnik profesjonalny powinien posiadać pisemną umowę z klubem zawartą na czas 

określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat. 

Jeden z trzech egzemplarzy umowy, o której mowa powyżej, musi być złożony we 

właściwym związku piłki nożnej, prowadzącym dane rozgrywki. Pomimo nawet nie zawarcia 

umowy, o której mowa powyżej, zawodnik jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, 

jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej 

Uchwały. Do momentu przedstawienia przeciwnego dowodu 

przyjmuje się, że każdy zawodnik występujący w zespole III ligi lub wyższej, jest 

zawodnikiem profesjonalnym. 

2. Zawodnicy poniżej 18 roku życia nie mogą podpisywać umów z klubem na okres dłuższy 

niż trzy lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania umów nie 

będą uznawane. 

3. Przed podpisaniem umowy z zawodnikiem profesjonalnym klub powinien przeprowadzić 

badania lekarskie zawodnika. W przypadku braku powyższych badań ważność umowy nie 

może być uzależniona od wyniku późniejszych badań lekarskich. 

4. Skuteczność zawarcia umowy transferowej lub umowy między zawodnikiem a klubem nie 

może być uwarunkowana pozytywnymi wynikami badań medycznych lub uzyskaniem 

pozwolenia na pracę. 

5. Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszelkich 

niezbędnych badań, studiów, testów i/lub kontroli medycznych lub do podjęcia stosownych 



działań przed zawarciem kontraktu; w przeciwnym wypadku klub będzie zobowiązany do 

zapłaty pełnej uzgodnionej kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie (i/lub kwoty należnej pensji). 

6. Umowa przy sporządzaniu której skorzystano z usług licencjonowanego menedżera ds. 

piłkarzy powinna zawierać imię oraz nazwisko danego menedżera, któremu udzielono 

upoważnienia do reprezentowania interesów zawodnika oraz powinna być przez niego 

parafowana. 

§ 12 

1. Zawodnik profesjonalny występujący w klubach, uczestniczących w rozgrywkach 

Ekstraklasy, I i II ligi musi posiadać z klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej) podlegającą szczególnej ochronie prawnej PZPN. 

2. Jeden z trzech egzemplarzy kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawodnika 

profesjonalnego musi zostać przekazany odpowiednio właściwemu organowi prowadzącemu i 

zarządzającemu rozgrywkami ligi zawodowej (Ekstraklasa) lub PZPN (I i II liga). 

3. Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 

profesjonalnym określa odrębna uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

§ 13 

1. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający 

podpisany z klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub amatorzy. 

2. W pozostałych klasach rozgrywkowych mogą występować zawodnicy, określeni w ust. 1 

oraz zawodnicy profesjonalni, którzy na podstawie odrębnie zawartej umowy, innej niż 

kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, otrzymują z tytułu uprawiania piłki nożnej 

lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie inne świadczenie pieniężne lub 

rzeczowe, wyższe od określonego w § 7 niniejszej uchwały. 

§ 14 

1. Każdy zawodnik, który został potwierdzony jako zawodnik profesjonalny nie może nabyć 

statusu amatora przed upływem 30 dni, licząc od dnia w którym zawodnik brał udział w 

ostatnim meczu w oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi zawodowej, w klubie, w którym 

był zarejestrowany jako zawodnik profesjonalny. 

2. W przypadku odzyskania przez zawodnika statusu amatora klubowi, który taki zawodnik 

opuści, nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. 

3. Jeżeli jednak zawodnik, który w przypadku odzyskania statusu amatora nie ukończył 23 

roku życia, a w ciągu 30 miesięcy od przywrócenia statusu amatora ponownie uzyska status 

zawodnika profesjonalnego, klub pozyskujący wypłaci odszkodowanie na zasadach 

przewidzianych przepisami dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o 

statusie amatora. 

§ 15 

Jeśli istnieją wątpliwości, czy zawodnik, który ponownie nabył status amatora, rzeczywiście 

gra jako amator w klubie pozyskującym, klub, w którym zawodnik był zarejestrowany przed 

odzyskaniem statusu amatora, może zwrócić się do Wydziału Gier PZPN, właściwego organu 

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub właściwego związku piłki 

nożnej o zbadanie sprawy i w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie. 

§ 16 

Przynależność klubowa zawodnika, który kończy karierę sportową i w związku z tym 

pisemnie poinformował klub o tym fakcie, nie wygasa wcześniej niż przed upływem 30 

miesięcy, licząc od zakończenia sezonu, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w 

oficjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi zawodowej, w klubie, w którym był zarejestrowany. 

§ 17 

1. Klub zawodnika profesjonalnego, który kończy karierę sportową po wygaśnięciu swojego 

kontraktu, nie będzie uprawniony do roszczenia o odszkodowanie ze strony zawodnika. 



2. Jeśli zawodnik profesjonalny, który zakończył karierę przed ukończeniem 23 roku życia, 

zdecyduje się na kontynuowanie kariery, klub do którego przynależy będzie uprawniony do 

ekwiwalentu za jego wyszkolenie według zasad określonych w § 28. Po upływie okresu, o 

którym mowa w § 28 klubowi, w którym zawodnik był ostatnio zarejestrowany, nie będzie 

przysługiwał ekwiwalent. 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW 

§ 18 

Zawodnik profesjonalny zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i umiejętności 

sportowych bez ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania dla dobra 

klubu, i do powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę 

klubowi 

§ 19 

1. W związku z powyższymi zasadami, zawodnik profesjonalny zobowiązuje się, w 

szczególności: 

1) uczestniczyć we wszystkich meczach i zajęciach klubu, w treningach, bez względu na to 

czy zostały one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich 

zebraniach i innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów. 

2) w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza, zawodnik 

powinien niezwłocznie zawiadomić lekarza wyznaczonego przez klub. 

3) wyczerpująco stosować atletyczne i terapeutyczne środki zarządzone przez osobę 

odpowiednio wyznaczoną przez klub, biorąc pod rozwagę indywidualne prawa zawodnika, 

4) dbać przez cały okres obowiązywania kontraktu o wszelkie standardowe wyposażenie i 

sprzęt dostarczony przez klub oraz zwrócić ww. wyposażenie i sprzęt po zakończeniu 

obowiązywania kontraktu 

5) zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu, PZPN, 

spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i ogólnie futbolowi oraz 

powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących 

wewnętrzną sprawą klubu, przy czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie 

będzie to dyskredytować ani klubu, PZPN lub spółki prowadzącej i zarządzającej 

rozgrywkami ligi zawodowej ani dyscypliny piłki nożnej. 

6) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez sportowych, i dbając o 

zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jak odnosi się do występu 

zawodnika, zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu 

lub treningu 

7) w szczególności, akceptować decyzje podejmowane przez sędziego, asystenta sędziego 

oraz sędziego technicznego podczas meczu bez protestu. 

§ 20 

1. W okresie obowiązywania przynależności klubowej dany klub zapewnia zawodnikowi co 

następuje: 

1) wykwalifikowany personel do odpowiedniego treningu i gry, 

2) obiekty do treningu i gry, zgodne z przepisami PZPN, 

3) opiekę terapeutyczną i sportowo-medyczną, 

4) sprzęt i ubiór sportowy, 

5) program treningowy, 

6) możliwość kontynuowania nauki, o ile zawodnik nie ukończył 21 lat. 

2. Z wyłączeniem zawodników o statusie amatora klub zobowiązuje się płacić zawodnikowi 

wynagrodzenie określone na każdy sezon objęty umową. 

§ 21 

1. Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności. Jednocześnie 

zawodnik upoważnia klub do korzystania z jego indywidualnych praw do wspólnego 



wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika za pomocą 

wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp. 

2. Klub i zawodnik mogą być stroną indywidualnej umowy dotyczącej wykorzystania 

indywidualnych praw zawodnika. 

3. Stosowne postanowienia PZPN i/lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami 

Ekstraklasy dotyczące wykorzystania indywidualnych praw zawodników przez PZPN i/lub 

spółkę prowadzącą i zarządzającą rozgrywkami Ekstraklasy lub kluby mają pierwszeństwo 

przed indywidualnymi umowami, chyba, że na podstawie odrębnych przepisów PZPN lub 

spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy postanowiono odmiennie. 

§ 22 

1. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z kontraktu klub jest 

uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi przepisami 

związkowymi. 

2. Klub zobowiązuje się do powstrzymania od działania na szkodę zawodnika, także w 

przypadku obniżenia przez niego formy sportowej. Powyższe nie wyklucza przeniesienia 

zawodnika do zespołu rezerw. 

§ 23 

1. Klub zobowiązuje się zwalniać zawodnika zgodnie z postanowieniami FIFA, UEFA i 

PZPN jeżeli zawodnik jest powoływany do reprezentacji. 

2. Zwolnienie zawodnika występującego w Ekstraklasie na mecze reprezentacji, rozgrywane 

poza oficjalnymi terminami FIFA lub UEFA następuje na zasadach ustalonych przez PZPN 

oraz spółkę prowadzącą i zarządzającą Ekstraklasy. 

§ 24 

1. Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych 

substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest 

zakazany. 

2. Klub uprawniony jest do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi 

stosującemu doping. 

§ 25 

Zasady określone powyżej w niniejszym Rozdziale obowiązują odpowiednio zawodnika 

amatora, przy czym w jego wypadku bierze się pod uwagę amatorski charakter uprawiania 

piłki nożnej. 

IV. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW 

§ 26 

Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku 

spełnienia przez zawodnika następujących warunków: 

1. zostanie uznany przez lekarza sportowego za zdolnego do uprawiania piłki nożnej. 

2. nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, z 

wyjątkiem sytuacji określonej w § 40. 

3. uzyska pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie ukończył 

18 roku życia. 

4. Zostanie wprowadzony do systemu Extranet na podstawie właściwie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego.  

§ 27 

1. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik 

deklaruje poprzez podpisanie karty zawodnika, wg wzoru karty zawodnika, ustalonego przez 

właściwy związek piłki nożnej 

2. W przypadku zawodnika profesjonalnego, występującego w klubie, uczestniczącym w 

rozgrywkach Ekstraklasy oraz w I i II lidze o zamiarze uprawiania piłki nożnej w barwach 



danego klubu decyduje fakt zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej wg 

wzoru PZPN. 

§ 28 

1. Przed uzyskaniem zwolnienia z dotychczasowego klubu, zawodnik nie ma prawa 

podpisania karty zawodnika do innego klubu, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 40. 

2. Klub nie ma prawa przyjąć od zawodnika podpisanej karty zawodnika dopóki nie otrzyma 

zwolnienia z poprzedniego klubu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych stosownymi 

przepisami związkowymi. 

3. Zawodnik, którego nie łączy żadna umowa z klubem i który w okresie ostatnich 12 

miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą, może 

podpisać kartę zawodnika do innego klubu, załączając pisemne potwierdzenie tego faktu 

przez macierzysty związek piłki nożnej. 

4. Klub pozyskujący, który podpisał umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki 

nożnej) z zawodnikiem o którym mowa w ust. 3, który w dniu podpisania kontraktu nie 

ukończył 23 roku życia, zobowiązany jest do zapłacenia klubowi odstępującemu, 

ekwiwalentu, ustalonego na podstawie stosownych przepisów związkowych przy 

uwzględnieniu §§ 38-40 w następujących proporcjach: 

ˇ 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od 

podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

ˇ 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 miesiącem 

od podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

ˇ 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 miesiącem 

od podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy zawodnik, o którym mowa w ust.3 

rozpoczął grę w nowym klubie jako amator, a następnie podpisał z nim umowę (w tym 

kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej): 

1) 80% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 1 a 12 miesiącem od 

podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

2) 60% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 12 i 1 dzień a 24 miesiącem 

od podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

3) 40% ekwiwalentu - przy zawarciu kontraktu w okresie między 24 i 1 dzień a 36 miesiącem 

od podpisania karty zawodnika do innego klubu, 

6. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 spowoduje odpowiedzialność dyscyplinarną zawodnika i 

klubu na zasadach przewidzianych w przepisach związkowych. 

§ 29 

1. Podpisaną kartę zawodnika, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry 

amatora, klub przekazuje do właściwego związku piłki nożnej celem potwierdzenia. W 

przypadku zawodnika profesjonalnego klub zobowiązany jest również przekazać w 

zamkniętej, opieczętowanej kopercie egzemplarz umowy (kontraktu) z zawodnikiem, a w 

przypadku zawodnika profesjonalnego, występującego w Ekstraklasie, I lub II lidze 

zobowiązany jest, w analogiczny sposób, przesłać jeden egzemplarz kontraktu o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiednio właściwemu organowi prowadzącemu i 

zarządzającemu rozgrywkami Ekstraklasy lub PZPN. 

2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych w karcie zawodnika 

danych personalnych i sportowych zawodnika, deklaracji gry amatora, a także za 

prawidłowość umowy zawartej z zawodnikiem, w tym kontraktu o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej oraz prawidłowość sporządzenia umowy transferowej. 

3. Klub udzielający zawodnikowi zwolnienia definitywnego lub czasowego - powiadamia o 

tym macierzysty związek piłki nożnej, przedstawiając następujące dokumenty: 

1) odcinek karty zwolnienia z pieczęcią i podpisami uprawnionych osób, 



2) kopię umowy transferowej, ostateczną decyzję lub decyzję z rygorem natychmiastowej 

wykonalności Wydziału Gier PZPN bądź właściwego związku piłki nożnej uprawniającą 

zawodnika w sytuacjach określonych w §§ 28 ust. 3, 40 ust. 1 i 47 lub oświadczenie klubu 

zwalniającego o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem. 

3) dowód wpłaty regulaminowej opłaty na konto związku piłki nożnej. 

4. W przypadku braku oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem 

wyrejestrowanie zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ 

prowadzący dane rozgrywki, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ. 

5. Prawomocna decyzja właściwego organu związkowego stanowi podstawę dokonania 

potwierdzenia i uprawnienia zawodnika do klubu pozyskującego przez właściwy Związek, 

niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez klub odstępujący lub 

właściwy dla niego Związek, o ile pozyskujący klub dokona należnych opłat. Przepis ten 

stosuje się odpowiednio do zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem o 

uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na nowy sezon. 

§ 30 

1. Kartę zawodnika do danego klubu, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji 

gry amatora, właściwy związek piłki nożnej potwierdza podpisami sekretarza i 

upoważnionego członka Wydziału Gier oraz pieczęcią związku piłki nożnej. Pieczęć 

przykłada się ponadto na fotografii zawodnika. 

2. Karty zawodników, a ponadto w przypadku zawodnika amatora - deklaracji gry amatora, 

otrzymują bieżącą numerację i muszą być wpisane do ewidencji. W przypadku zmiany 

przynależności klubowej w ramach tego samego związku piłki nożnej, numer ewidencyjny 

pozostaje bez zmian. 

3. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do 

nowego klubu przez właściwy związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym 

wniosek o jego potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem) dni 

od jego złożenia.   

4. Potwierdzenie karty zawodnika nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do uczestnictwa 

w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, związek piłki nożnej lub w rozgrywkach 

Ekstraklasy. 

§ 31 

Klub przekazujący do właściwego związku piłki nożnej w celu potwierdzenia karty 

zawodnika, który zmienia przynależność klubową, a ponadto w przypadku zawodnika 

amatora - deklaracje gry amatora, obowiązany jest przedłożyć dokumenty stwierdzające: 

1) zwolnienie definitywne lub czasowe z adnotacją związku piłki nożnej o nałożonych karach 

i wyrejestrowaniu zawodnika, 

2) zawarcie umowy transferowej, lub ostateczną decyzję Wydziału Gier PZPN bądź 

właściwego związku piłki nożnej uprawniającą zawodnika w sytuacjach określonych w §§ 28 

ust. 3, 40 ust. 1 i 47 lub oświadczenie klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z 

zawodnikiem, 

3) zgodę zawodnika, a gdy nie ukończył on 18 roku życia - zgodę rodziców lub opiekunów, 

4) umowę (kontrakt) między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika 

profesjonalnego. 

5) W przypadku zawodników nieujętych w systemie Extranet – prawidłowo wypełniony 

formularz zgłoszeniowy Extranet. 

§ 32 

Dokumenty, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, powinny być podpisane przez 

ujawnionych w rejestrze sądowym przedstawicieli klubu i opatrzone pieczęcią klubu. 

Również na piśmie powinna być wyrażona zgoda rodziców lub opiekunów na uprawianie 

sportu piłki nożnej przez osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych. 



§ 33 

1. Potwierdzona przez związek piłki nożnej karta zawodnika zwracana jest do klubu i jest 

legitymacją, która musi być okazana sędziemu zawodów na każde jego żądanie. 

2. Karta zawodnika oraz odcinek zwolnienia z klubu mogą być wykorzystywane wyłącznie 

dla celów dowodowych przewidzianych w ust. 1 oraz przy dokonywaniu w związku piłki 

nożnej, PZPN lub przed organem prowadzącym i zarządzającym rozgrywkami Ekstraklasy 

czynności potwierdzania i uprawniania zawodnika w razie jego transferu definitywnego lub 

czasowego. 

3. Jakiekolwiek porozumienia i umowy pomiędzy klubem oraz sponsorującą go osobą 

fizyczną lub prawną nie mogą utrudniać realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do 

niego stosunków pracowniczych albo cywilnoprawnych zawodnika w klubie piłkarskim. 

4. Kluby piłkarskie nie mogą zobowiązywać się wobec jakichkolwiek osób trzecich, albo 

zawierać z nimi umów w przedmiocie transferów definitywnych lub czasowych. 

5. Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1-4 stanowi 

naruszenie dyscypliny związkowej. 

V. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ 

ZAWODNIKÓW 

§ 34 

1. Transfer zawodnika piłki nożnej (zmiana przynależności klubowej) może mieć charakter 

definitywny lub czasowy. 

2. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest związany umową (w tym 

kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej) z klubem, nie może być uzależniona od 

zwolnienia z klubu odstępującego. 

3. Klubowi odstępującemu przysługiwać będzie ekwiwalent za wyszkolenie i rozwój 

zawodnika: 

1) który nie ukończył 23 roku życia, bez względu na jego status. 

2) który zmienia barwy klubowe w trakcie obowiązywania umowy z klubem odstępującym 

3) (skreślony) 

4. Klubowi odstępującemu nie będzie przysługiwać ekwiwalent za wyszkolenie i 

rozwój zawodnika: 

1) który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia po wygaśnięciu kontraktu z 

upływem jego terminu, 

2) którego kontrakt został rozwiązany z winy klubu przez właściwy organ PZPN lub ZPN. 

5. W przypadku, gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu, 

określonego w ust. 3 klubowi odstępującemu zawodnika, który zmienia barwy klubowe po 

ukończeniu 23 roku życia ale przed ukończeniem 28 roku życia, przysługiwać będzie opłata 

ryczałtowa w wysokości, określonej odrębną uchwałą Prezydium Zarządu PZPN. 

§ 35 

1. Zawodnik może być zarejestrowany jednocześnie tylko w jednym klubie. 

2. Zawodnicy mogą być zarejestrowani przez maksymalnie trzy kluby w ciągu okresu od 1 

lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik jest uprawniony do gry w 

oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach. 

3. Zawodnik może zmienić przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych. 

§ 36 

1. Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje na podstawie umowy zawartej 

między zainteresowanymi klubami, z zastrzeżeniem wynikającym z § 42., bądź na podstawie 

oświadczenia klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, wydanego w ciągu 7 

dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia. Postanowienia § 29 ust. 4 stosuje 

się odpowiednio. 



2. Umowa, o której mowa w ust. 1 nie może być zawarta bez zgody zawodnika, wyrażonej w 

formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego. 

3. Zawodnik, który ukończył 19 rok życia może być transferowany definitywnie lub czasowo, 

jedynie do klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów. 

4. Każdy podpisany aneks do umowy transferowej definitywnej lub czasowej musi być 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do PZPN lub organu 

prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy. 

5. Za terminowe przekazanie aneksu do PZPN lub organu prowadzącego i zarządzającego 

rozgrywkami Ekstraklasy odpowiedzialny jest klub pozyskujący zawodnika. 

6. Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu definitywnego obowiązku powrotu 

zawodnika do odstępującego klubu w przypadku nie realizacji przez klub pozyskujący 

kolejnych rat płatności. 

§ 37 

1. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach 

Ekstraklasy, I lub II ligi może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych 

(tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach: 

1) od 1 lipca do 31 sierpnia; 

2) od 1 lutego do 28 lutego. 

2. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów III ligi oraz niższych klas 

rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych 

(tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach: 

1) od 1 lipca do 31 sierpnia; 

2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej 

w której występuje klub pozyskujący 

3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów, uczestniczących w rozgrywkach 

Ekstraklasy, I lub II ligi może nastąpić wyłącznie w okresie od 1 lutego do 28 lutego. W 

związku z powyższym w sytuacji pozyskania zawodnika do rezerw klubów uczestniczących 

w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi ligi na podstawie § 37 ust 2) w okresie po 28 lutego 

nie jest dozwolone uprawnienie takiego zawodnika do zespołów, występujących w 

rozgrywkach Ekstraklasy lub w I i II lidze. 

4. Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z 

dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w 

terminach: 

1) od 1 lipca do 30 września; 

2) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie 

rozgrywkowej w której występuje klub pozyskujący . 

5. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których mowa w 

§ 31 w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i 

uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie. 

§ 38 

W przypadku, gdy klub odstępujący i klub pozyskujący nie mogą osiągnąć  porozumienia co 

do wysokości ekwiwalentu, który należy się na podstawie niniejszych przepisów, każdy z 

tych klubów może zwrócić się do właściwego organu PZPN lub ZPN o ustalenie tego 

ekwiwalentu, z zastrzeżeniem § 40. 

§ 39 

1. Upoważnionymi organami do określenia wysokości ekwiwalentu, o którym mowa w § 38 

są: 

1) właściwy organ PZPN - gdy jedną ze stron jest klub uczestniczący w rozgrywkach 

Ekstraklasy, I lub II ligi lub kluby przynależą do różnych związków piłki nożnej. 

2) właściwy organ związku piłki nożnej – w pozostałych przypadkach. 



3) organy odwoławcze PZPN lub ZPN. 

§ 40 

1. W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, 

zawodnik któremu wygasła dotychczasowa umowa z klubem, z którego odchodzi powinien 

być uprawniony do gry w klubie, do którego przechodzi na czas trwania negocjacji pomiędzy 

klubami lub do czasu ustalenia ekwiwalentu przez właściwy organ po negatywnym rezultacie 

negocjacji. 

2. Termin na negocjacje, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia 

złożenia podania o przyjęcie do nowego klubu, zaś na ustalenie ekwiwalentu - 15 dni od 

chwili otrzymania niezbędnych dokumentów od klubu, z którego zawodnik odchodzi. 

3. O negatywnym wyniku negocjacji, o którym mowa w ust. 1 klub pozyskujący piłkarza 

obowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwy organ. 

4. Brak przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia przez właściwy organ przez klub odstępujący zawodnika, powoduje ustalenie 

wysokości ekwiwalentu na podstawie własnej oceny właściwego organu. 

5. W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie 

dłuższy niż 14 dni. 

6. Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w terminie określonym w ust. 5 powoduje po tym 

terminie automatyczne przyznanie walkowerów drużynom przeciwnym w meczach, w 

których wystąpił transferowany zawodnik na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku powrotu zawodnika do klubu, z 

którego odchodzi, klub ten otrzymuje ekwiwalent za grę w klubie pozyskującym w wysokości 

ustalonej przez właściwy organ. 

8. Decyzja o ustaleniu ekwiwalentu nie jest ostateczna i podlega zaskarżeniu do Komisji 

Odwoławczej PZPN lub ZPN, od której skarga kasacyjna nie przysługuje. 

9. W trakcie postępowania mediacyjnego właściwy organ powinien przy ustaleniu 

ekwiwalentu za wyszkolenie kierować się następującymi kryteriami: 

1) wiek zawodnika, 

2) aktualny poziom sportowy, z uwzględnieniem pozycji na boisku oraz ilości rozegranych 

meczów, 

3) wysokość zarobków osiąganych w klubie lub reprezentacji. 

10. Upoważnia się Zarząd PZPN do uaktualnienia zasad i tabel ekwiwalentów ustalanych 

przez PZPN lub ZPN, umożliwiających ich ustalenie w sytuacjach, o których wyżej mowa. 

11. Zastosowanie przepisów określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest w terminach, 

określonych dla przeprowadzania transferów. 

§ 41 

Spory majątkowe dotyczące transferów definitywnych oraz czasowych i wiążących się z nimi 

spraw dotyczących ekwiwalentów za wyszkolenie zawodnika powinny być poddawane pod 

rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, działającego na zasadach 

przewidzianych w rozdziale V Statutu PZPN. 

§ 42 

W okresie odbywania prawomocnej kary bezwzględnej dyskwalifikacji zawodnik nie może 

zmienić przynależności klubowej. Przepisu § 40 nie stosuje się. 

§ 43 

1. Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach 

przewidzianych w § 37., na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu 

transferowego, z zastrzeżeniem § 44. 

2. Transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu może być przeprowadzony tylko jeden 

raz, niezależnie od okresu trwania tego transferu. 



3. Zawarcie aneksu do umowy transferu czasowego przesuwającego termin obowiązywania 

umowy przed upływem terminu określonego w pierwotnej umowie nie jest traktowane w 

rozumieniu niniejszej uchwały jako kolejny transfer czasowy. 

4. Transferowany czasowo do innego klubu może być jedynie taki zawodnik, który posiada w 

klubie odstępującym umowę na okres co najmniej równy okresowi czasowego transferu. 

5. Klub, w którym występuje zawodnik czasowo transferowany nie może go transferować 

czasowo do innego klubu. 

§ 44 

1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w 

§ 37 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach: 

1) oddelegowania do pełnienia kontraktowej służby wojskowej z uwzględnieniem 

postanowień ust. 3. 

2) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień 

ust.4, 

3) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, o którym mowa w § 28 ust.3, 

4) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron wskutek 

wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich na przykład w związku z likwidacją klubu 

lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności klubu lub ogłoszeniem upadłości klubu, 

5) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Wydziału Gier 

o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, 

6) skreślony 

7) ustalenia przez Wydział Gier lub właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej 

rozgrywkami Ekstraklasy nieważności (nieistnienia) kontraktu między klubem a 

zawodnikiem. 

8) przewlekłej kontuzji przynajmniej dwóch bramkarzy, zgłoszonych do rozgrywek w danej 

klasie rozgrywkowej. 

2. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 37 mogą być 

także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i 

potwierdzeni do żadnego z klubów. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 

zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić zawodnikowi odpłatnie/nieodpłatnie 

zwolnienia na grę w klubach niższych klas niż Ekstraklasa, I i II liga mających siedzibę 

w miejscu oddelegowania zawodnika na okres pełnienia przez zawodnika kontraktowej 

służby wojskowej.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 macierzysty klub, na podstawie wystąpienia 

rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany jest udzielić 

zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 

przez zawodnika 16 roku życia. 

5. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednakże nie później niż do 31 marca danego 

roku do rozgrywek, do klubu mogą być uprawnieni zawodnicy, którzy posiadali w 

poprzednim sezonie status zawodnika profesjonalnego i którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: w danym sezonie rozgrywkowym nie posiadali umowy z jakimkolwiek klubem 

piłkarskim, nie byli zgłoszeni do rozgrywek w jakimkolwiek klubie, a następnie w trakcie 

trwania sezonu rozgrywkowego podpisali z klubem umowę (kontrakt). 

§ 45 

1. Czasowe transferowanie zawodnika na grę w innym klubie następuje zgodnie z umową i 

może być odpłatne. Czasowe transferowanie zawodnika o statusie amatora jest dozwolone 

wyłącznie na okres obejmujący jedną rundę rozgrywkową. 

2. Umowa między zainteresowanymi klubami nie może być zawarta bez zgody zawodnika, 

wyrażonej w formie podania o przyjęcie do klubu pozyskującego. 



3. Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu 

odstępującego za zgodą stron i zawodnika, o ile taka możliwość przewidywana była w 

umowie i jest zgodna z §§ 35, 43 i 44. 

4. W sytuacji przedstawionej w ust. 3 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu do 

umowy. 

5. Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku 

wcześniejszego powrotu zawodnika do klubu odstępującego w sytuacji braku płatności 

całości sumy lub kolejnych rat finansowych 

§ 46 

1. Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie piłkarzem 

klubu odstępującego. 

2. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po okresie transferu czasowego, 

klub macierzysty jest obowiązany przedłożyć dokumenty zawierające adnotację o nałożonych 

na zawodnika karach w związku, na terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na 

podstawie transferu czasowego. 

3. Kolejny transfer czasowy zawodnika może nastąpić po upływie jednej rundy rozgrywkowej 

w okresie przewidzianym w § 37. 

4. Ograniczenia, określone w ust. 3 nie dotyczą zawodników, posiadających kontrakty w 

macierzystych klubach uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi, którzy w 

momencie zawarcia umowy transferu czasowego nie ukończyli 28 roku życia, zaś ich klub 

macierzysty występuje w rozgrywkach tych klas. 

§ 47 

1. Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani definitywnie na zasadach 

przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na 

podstawie umowy między zainteresowanymi klubami i może mieć charakter odpłatny. 

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy klubami w sprawie transferu 

zawodnika - amatora, kiedy nie złożył on deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon 

rozgrywkowy o zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga Wydział Gier związku piłki 

nożnej , w przypadku klubów z różnych związków piłki nożnej - Wydział Gier PZPN, zaś w 

przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki 

prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy. 

3. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust. 2 

mogą wystąpić klub pozyskujący i zawodnik. 

4. W sytuacji dokonania zmiany przynależności klubowej na zasadach określonych w ust. 2 

wysokość ekwiwalentu określą właściwe organy PZPN. 

5. Do ustalenia zasad określania wysokości ekwiwalentu i ich aktualizacji za wyszkolenie 

zawodników dokonujących zmiany barw klubowych na podstawie przepisów ust. 2 

upoważniony jest Zarząd PZPN. 

6. Ustalenie wysokości ekwiwalentu jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. 

§ 48 

W sytuacji rozwiązania umowy (kontraktu) pomiędzy klubem i zawodnikiem na mocy 

porozumienia z uzasadnionej przyczyny sportowej dotyczącej zawodnika, w szczególności 

jego stanu zdrowia, wieku, kontuzji itp. możliwe jest uprawnienie tego zawodnika do nowego 

klubu w najbliższym okresie transferowym, także w przypadku, gdy od dnia uprawnienia 

zawodnika do poprzedniego klubu nie upłynął okres 12 miesięcy. 

§ 49 

1. Przy rozpatrywaniu odwołań od decyzji w sprawach przynależności klubowej 

wykraczających poza treść §§ 38-40 obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 

2. Od decyzji podjętej w I instancji bezpośrednio zainteresowanym stronom przysługuje 

odwołanie do II instancji. 



3. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji są: 

1) Wydział Gier PZPN w stosunku do zawodników I i II ligi oraz w odniesieniu do 

zawodników klubów, których siedziby znajdują się na terenie różnych związków piłki nożnej, 

2) właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w stosunku 

do zawodników Ekstraklasy, z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania kontraktu z winy 

klubu, zawodnika lub trenera, do rozpatrzenia których właściwy jest Wydział Gier PZPN 

3) Wydział Gier związku piłki nożnej wiodącego w stosunku do zawodników III ligi, 

4) Wydział Gier związku piłki nożnej w stosunku do zawodników uczestniczących w 

rozgrywkach prowadzonych przez związek piłki nożnej. 

4. Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji są: 

1) Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział 

Gier PZPN i właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy, 

2) Wydział Gier PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez Wydział Gier 

związku piłki nożnej wiodącego (III liga) 

3) Związkowa komisja odwoławcza w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez 

Wydział Gier związku piłki nożnej. 

5. Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania za pośrednictwem organu, który ją wydał. 

6. Organ I instancji w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania jest zobowiązany przekazać 

sprawę do organu II instancji wraz ze swoim stanowiskiem. 

7. Organ II instancji podejmuje decyzje w terminie 21 dni od daty złożenia odwołania 

8. Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne. 

9. Na nieterminowe przekazanie odwołania, o którym mowa w pkt. 6 służy stronie skarga 

składana bezpośrednio do organu II instancji. 

VI. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY 

§ 50 

1. Klub występuje do organu prowadzącego dane rozgrywki o uprawnienie zawodników do 

gry w kolejnym cyklu rozgrywek mistrzowskich, nie później niż 10 (dziesięć) dni przed 

ustalonym terminem ich rozpoczęcia. 

2. Uprawnienie zawodników do gry może również nastąpić w okresie późniejszym w 

przypadkach przewidzianych w § 48 niniejszej Uchwały. 

3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może powodować odpowiedzialność 

dyscyplinarną, w tym kary finansowe. 

4. Uprawnieni do gry mogą być wyłącznie piłkarze zarejestrowani w systemie Extranet. 

§ 51 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie do gry powinno być sporządzone na formularzu w 

porządku alfabetycznym, podpisane przez uprawnionych członków klubu i opatrzone 

pieczęcią klubu wraz z dołączonymi deklaracjami gry na dany sezon przez zawodników 

amatorów. Wystąpienie sporządza się odrębnie do każdej z poszczególnych klas 

rozgrywkowych, w których uczestniczy klub. 

2. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych 

zawartych w wystąpieniu o uprawnienia. 

3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nieujętego w systemie ewidencji 

zawodników Extranet na okres do 30 dni od momentu potwierdzenia zawodnika do 

klubu. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we 

wskazanym powyżej okresie dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie 

Extranet. Warunkowe uprawnienie następuje bez prawa do uczestnictwa zawodnika w 

meczach klubu, do którego został warunkowo uprawniony do czasu przedłożenia 

dokumentów potwierdzających rejestrację w systemie Extranet. 

§ 52 



Wystąpienie klubu o uprawnienie do gry zawodników klas niższych niż Ekstraklasa, I i II liga 

kluby przesyłają do Wydziału Gier związku piłki nożnej, zaś w przypadku uczestnictwa w 

rozgrywkach III ligi - do związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki. 

§ 53 

Szczególne zasady uprawniania zawodników przez kluby Ekstraklasy, I i II ligi określa 

odrębna Uchwała Prezydium Zarządu PZPN. 

§ 54 

1. Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika w możliwie 

najkrótszym czasie (bez zbędnej zwłoki), nie później jednak niż w okresie 10 dni od daty 

otrzymania wystąpienia klubu. Uprawnienie stwierdza się na wszystkich egzemplarzach 

podpisami przewodniczącego Wydziału i osoby prowadzącej daną grupę rozgrywek, 

pieczęcią związku piłki nożnej, właściwego organu spółki prowadzącej i zarządzającej 

rozgrywkami Ekstraklasy lub PZPN oraz w systemie Extranet. 

2. Odmowę uprawnienia do gry należy uzasadnić na piśmie w terminie 10 dni od daty 

otrzymania wystąpienia klubu. 

3. Zawodnik, który nie otrzymał uprawnienia do gry, nie może reprezentować klubu w 

zawodach mistrzowskich i pucharowych, pod rygorem zweryfikowania zawodów 

walkowerem oraz zastosowania sankcji przewidzianych regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

4. Wydział Gier PZPN lub związku piłki nożnej lub właściwy organ spółki prowadzącej i 

zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy podejmuje decyzję o zawieszeniu lub cofnięciu 

uprawnienia zawodnika do gry, za którego transfer definitywny lub czasowy nie została 

uregulowana suma transferowa, do czasu jej uregulowania lub upływu terminu transferu 

czasowego. Do czasu jej przekazania zawodnik nie może być transferowany czasowo lub 

definitywnie do innego klubu krajowego względnie zagranicznego. 

5. Organ prowadzący dane rozgrywki lub Wydział Gier odmawiają uprawnienia do gry 

pozyskanych przez klub piłkarski zawodników krajowych lub zagranicznych do momentu 

uregulowania ostatniej zaległej kwoty wynikającej z wiążących ten klub umów pomiędzy 

członkami PZPN. 

VII. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW 

ZAWODNIKÓW 

WYSTĘPUJACYCH W POLSKICH KLUBACH 

§ 55 

Zawodnicy występujący w polskich klubach mogą być transferowani do zagranicznego klubu 

po uzyskaniu od Polskiego Związku Piłki Nożnej certyfikatu transferowego. 

§ 56 

Z wnioskiem o wydanie certyfikatu transferowego zwraca się do PZPN federacja 

zagraniczna nowego klubu zawodnika. 

§ 57 

Umowę transferową z klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio klub polski. 

§ 58 

W sprawach zwalniania zawodników na zgrupowania i mecze międzypaństwowe mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału XIII Przepisów FIFA w zakresie Statusu oraz 

Transferów Zawodników, chyba, że zainteresowane strony zawarły stosowną 

umowę, na podstawie której przedłuża się okres obowiązkowego zwalniania zawodnika. 

§ 59 

W przypadku transferu do klubu zagranicznego zawodnika występującego w polskim klubie, 

klub polski może żądać od klubu zagranicznego ekwiwalentu za wyszkolenie, zgodnie z 

właściwymi przepisami FIFA. 

§ 60 (skreślony) 

§ 61 



Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego klubu, staje się po powrocie 

do kraju automatycznie zawodnikiem odstępującego klubu. 

VIII. UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW - CUDZOZIEMCÓW 

§ 62 

1. Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy - cudzoziemcy mogą być 

potwierdzani i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w § 37.  

2. Dopuszcza się do udziału zawodników - cudzoziemców w zespołach drużyn rezerwowych, 

występujących w niższych klasach rozgrywkowych, w przypadkach gdy są oni uprawnieni do 

gry w pierwszym zespole. 

3. (skreślony). 

§ 63 

1. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników 

– cudzoziemców, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 2. Ponadto w każdym meczu 

mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku dowolna liczba 

zawodników – cudzoziemców z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 2 i 3. 

2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i 

uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej, przy czym bezwarunkowe uprawnienie może nastąpić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami państwowymi dotyczącymi zatrudnienia oraz legalizacji pobytu 

w Polsce po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu 

zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. 

3. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii 

Europejskiej na okres do 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez zawodnika z 

klubem. Klub zobowiązany jest do dostarczenia organowi prowadzącemu rozgrywki we 

wskazanym powyżej okresie dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu zawodnika w 

Polsce oraz przedstawić zezwolenie o pracę. Warunkowe uprawnienie zawodnika – 

cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej następuje bez prawa uczestniczenia zawodnika 

w meczach klubu do którego został on warunkowo uprawniony do czasu uzyskania 

zezwolenia na pracę. 

4. W przypadku nie dostarczenia w ciągu 90 dni od momentu podpisania kontraktu przez 

zawodnika z klubem organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej 

legalizację pobytu zawodnika w Polsce oraz nie przedstawienia zezwolenia o pracę organ 

prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie do czasu przedłożenia takiej dokumentacji oraz 

zezwolenia na pracę. 

5. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być bezwarunkowo 

uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski 

oraz na jaki otrzymali zezwolenie na pracę. 

6. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o 

jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie 

uzyskanego zezwolenia na pracę. 

7. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być 

potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na 

klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się 

uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dodatkowo jednego zawodnika 

– cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika 

dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika 

– cudzoziemca w Polsce. 

8. Ustala się, iż w każdym zespole każdego klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych 

do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie 

§ 64 



W celu potwierdzenia i uprawnienia zawodników - cudzoziemców do gry niezbędne jest 

przedstawienie certyfikatu transferowego macierzystej narodowej federacji. 

§ 65 

W przypadku, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, 

ma charakter czasowy, na dalszą grę w polskim klubie klub musi przedstawić odpowiednio 

aneks do umowy transferowej lub nową umowę. 

§ 66 

W ramach obowiązujących w Polsce przepisów zawodnik może przejść do innego klubu 

polskiego, gdy umowa transferowa, stanowiąca załącznik do certyfikatu transferowego, nie 

zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

IX. SPRAWY FINANSOWE 

§ 67 

Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas 

ustalają we własnym zakresie związki piłki nożnej. 

§ 68 

1. Klub odstępujący zawodnika (definitywnie lub czasowo), może żądać od klubu, do którego 

zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, bez względu na jego status 

chyba, że niniejsze przepisy stanowią inaczej. 

2. Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ustalają zainteresowane kluby. 

3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia miedzy klubami co do wysokości ekwiwalentu 

za wyszkolenie zawodnika stosuje się §§ 38-40 niniejszej Uchwały. 

§ 69 

1. Klub otrzymujący ekwiwalent za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje 

wpłaty na konto macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od ustalonego między 

klubami ekwiwalentu za transfer krajowy lub w wysokości 2% od ustalonego między klubami 

ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym w tym drugim przypadku wpłata może być 

ewentualnie liczona od składki transferowej i nie może być mniejsza niż równowartość 100 

dolarów USA. 

2. Klub pozyskujący zawodnika do zespołu Ekstraklasy, I i II ligi jest zobowiązany wpłacić 

do PZPN, na fundusz rozwoju piłkarstwa 3% sumy transferowej. 

3. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między 

stronami ekwiwalentu na konto związku piłki nożnej, którego jest członkiem. 

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

za wyszkolenie zawodnika w trybie przewidzianym w §§ 38-40 Uchwały. 

§ 70 

1. W przypadku, gdy – odpowiednio - kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami 

ekwiwalentu, o którym mowa w § 69, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby: 

pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnianiu do gry ryczałt dla 

określonej klasy rozgrywkowej w wysokości określonej w ust. 2-4.  

2. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego odpłatnego lub 

nieodpłatnego: 

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca: 

a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 

• dla zespołów I ligi : 2.000 zł 

• dla zespołów II ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów III ligi (cudzoziemcy) 1.000 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet – 500 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet – 300 zł 

b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: 



• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów I ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 zł. 

• dla zespołów II ligi kobiet – 150 zł. 

2) Klub odstępujący zawodnika wpłaca na rzecz własnego związku piłki nożnej 

ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• dla zespołów I ligi 1.500 zł 

• dla zespołów II ligi: 1.000 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet – 150 zł 

3. W razie uprawnienia zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem lub 

na podstawie decyzji Wydziału Gier PZPN, o której mowa w art. 14 Uchwały 

nr I/1 z dnia 18 lutego 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej : 

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca: 

a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.500 zł 

• dla zespołów I ligi: 2.000 zł 

• dla zespołów II ligi: 1.500 zł 

• dla zespołów III ligi (cudzoziemcy): 1.000 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet – 500 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet – 300 zł 

b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 4000 zł 

• dla zespołów I ligi: 3000 zł 

• dla zespołów II ligi: 2000 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 400 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 300 zł 

4. W razie uprawnienia zawodnika na mocy transferu czasowego: 

1) Klub pozyskujący zawodnika wpłaca: 

a) na rzecz PZPN ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 2.000 zł 

• I liga: 1.500 zł 

• II liga: 1.000 zł 

• III liga (cudzoziemcy): 1.000 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 350 zł 

• dla zespołów II ligi kobiet: 200 zł 

b) na rzecz własnego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• I liga: 750 zł 

• II liga: 750 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł. 

• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł 

2) Klub zwalniający zawodnika wpłaca na rzecz własnego związku piłki nożnej 

ryczałt w wysokości: 

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy: 1.000 zł 

• I liga: 750 zł 

• II liga: 750 zł 

• dla zespołów Ekstraligi i I ligi kobiet: 150 zł 



• dla zespołów II ligi kobiet: 100 zł 

5. W przypadku zawodników polskich występujących w III lidze i klasach niższych ryczałty 

ustalają organy prowadzące rozgrywki, przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 1-4, 

przy czym powyższe kwoty nie mogą przekraczać wysokości 75% ryczałtów ustalonych dla 

zawodników II ligi. 

6. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, klub pozyskujący zawodnika, w tym również 

zawodnika, który nie jest związany kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać 

wpłaty na konto związku piłki nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie 

zawodnika, w następującej wysokości: 

• w przypadku zawodników z klubów Ekstraklasy – 750 złotych 

• w przypadku zawodników I i II ligi - 500 złotych, 

• w przypadku zawodników z klubów III ligi - 300 złotych, 

• w przypadku zawodnika z klas niższych - 150 złotych. 

• bez opłat w przypadku klubów Ekstraligi, I i II ligi kobiet 

7. (skreślony) 

8. Na wniosek klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość 

opłaty lub odstąpić od jej uiszczenia. 

9. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do 

wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie transferowym już 

dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu 

w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty 

należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica 

jest płatna na rzecz właściwego związku piłki nożnej. 

§ 71 

Opłaty, o których mowa w §§ 69-70 należy uiścić pod rygorem nieuprawnienia zawodnika do 

gry, chyba że spór dotyczący wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika poddany jest 

pod rozstrzygnięcie właściwych organów PZPN. 

§ 72 

1. Transfer zawodnika występującego w polskim klubie do klubu zagranicznego następuje po: 

1) realizacji warunków finansowych umowy przez klub zagraniczny, bądź złożeniu przez 

niego dokumentów bankowych, gwarantujących ich wykonanie. 

2) odprowadzeniu przez klub polski na konto PZPN, na cele rozwoju piłkarstwa 

młodzieżowego, składki w wysokości w wysokości 3 % w przypadku reprezentantów kraju 

oraz 2 % w przypadku pozostałych piłkarzy, lecz nie mniej niż: 

a) równowartość 5 tysięcy dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego aktualnego 

reprezentanta Polski w piłce nożnej. Za aktualnego reprezentanta Polski uważa się zawodnika, 

który w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających transfer wystąpił przynajmniej raz w 

reprezentacji Polski dowolnej kategorii wiekowej. 

b) równowartość 2 tysięcy dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodnika, 

występującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie Ekstraklasy, I i II ligi, który nie 

ukończył 28 roku życia, 

c) równowartość 1 tysiąca dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodnika, 

występującego w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie Ekstraklasy, I i II ligi, który ukończył 

28 rok życia, 

d) równowartość 500 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego każdego innego 

piłkarza, który nie ukończył 28 roku życia, 

e) równowartość 250 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego każdego piłkarza, 

nie wymienionego w pkt. a-c, który ukończył 28 rok życia 

f) równowartość 500 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego aktualnej 

reprezentantki Polski w piłce nożnej kobiet 



g) równowartość 300 dolarów USA w przypadku transferu zagranicznego zawodniczki, 

występującej w ciągu ostatnich 12 miesięcy w klubie Ekstraligi, I lub II ligi. 

2. Transfer zawodnika występującego w polskim klubie do klubu zagranicznego 

może nastąpić jedynie po ukończeniu przez zawodnika 18 roku życia, chyba, że właściwe 

przepisy FIFA stanowią inaczej. 

3. W przypadku zawodników nie związanych umową z klubem, którzy zmieniają barwy 

klubowe przed ukończeniem 23 roku życia oraz zasad wyliczania wkładu solidarnego, w tym 

przysługującego PZPN mają zastosowanie odpowiednie przepisy FIFA w sprawie 

ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników oraz statusu piłkarzy. 4. Dla zawodników 

transferowanych wewnątrz kraju obowiązują dotychczasowe zasady określone w § 55 i nast. 

nin. Uchwały. 

5. Jeśli zawodnik profesjonalny, z wyłączeniem zawodników określonych w ust. 4, 

przechodzi w trakcie okresu obowiązywania umowy z klubem do klubu zagranicznego, 

wówczas 5 % z całej sumy transferowej otrzymywanej przez klub odstępujący, z wyjątkiem 

rekompensaty za wyszkolenie, podlega potrąceniu i przekazaniu przez nowy klub jako 

solidarny wkład na rzecz klubów zaangażowanych w szkolenie i kształcenie zawodnika przez 

poprzednie lata. Taki solidarny wkład odzwierciedla liczbę lat 

(obliczoną proporcjonalnie w przypadku okresów krótszych niż jeden rok) , w ciągu których 

zawodnik był zarejestrowany w poszczególnych klubach pomiędzy sezonem, w trakcie 

którego ukończył 12 rok życia z sezonem, w trakcie którego obchodził 23 urodziny, w sposób 

następujący: 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 12 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 13 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 14 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 15 rok życia: 5 % (tzn. 0,25 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 16 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 17 rok życia: 10 % (tzn. 0,5% odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 18 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 19 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 20 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 21 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 22 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

- Sezon, w ciągu którego ukończył 23 rok życia: 10 % (tzn. 0,5 % odszkod. ogółem) 

6. Klub pozyskujący, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 4, wypłaci solidarny wkład 

szkolącemu (-cym) klubowi (-om) zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 nie później niż 

30 dni po rejestracji zawodnika lub w przypadku płatności warunkowych, 30 dni od daty 

realizacji takich płatności. 

7. Obowiązkiem klubu pozyskującego zawodnika jest naliczenie kwoty solidarnego wkładu 

oraz przekazanie go zgodnie z historią kariery zawodnika zawartą w paszporcie zawodnika. 

Zawodnik jest zobowiązany wspomagać klub pozyskujący w procesie realizacji zobowiązania 

określonego w ust. 5. 

8. Paszport zawodnika wystawia macierzysta federacja zawodnika. W przypadku braku 

paszportu zawodnika solidarny wkład podlega wpłacie ma rzecz federacji, w których 

zawodnik był szkolony. Taki solidarny wkład zostaje przeznaczony na programy rozwoju 

młodzieżowej piłki nożnej prowadzone w danej federacji. 

9. (skreślony) 

§ 73 

1. W przypadku transferu czasowego za granicę zawodnika składka transferowa wynosi 50% 

odpowiedniej kwoty podanej w § 72 ust. 2 



2. W przypadku, gdy do klubu zagranicznego transferowany jest zawodnik, który ukończył 32 

rok życia, klub polski może zwrócić się do PZPN o wyrażenie zgody na nieodpłatne wydanie 

międzynarodowego certyfikatu transferowego. 

3. W przypadku, gdy do klubu zagranicznego transferowany jest zawodnik, który ukończył 35 

rok życia, składki wymienionej w § 72 ust. 2 nie odprowadza się. 

§ 74 

1. Rozpatrzenie odwołania składanego przez kluby do PZPN uzależnione jest od wpłacenia 

kaucji w wysokości przewidzianej odpowiednimi przepisami dotyczącymi Komisji 

Odwoławczej. 

2. W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja podlega zwrotowi. 

3. Odwołania składane po terminie oraz bez uiszczenia kaucji nie będą rozpatrywane. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 75 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 76 

PZPN może na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu PZPN przekazać część swoich 

uprawnień związkom piłki nożnej z zastrzeżeniem niniejszych przepisów. 

§ 77. W przypadku braku regulacji krajowej postanowienia, Regulaminu FIFA w sprawie 

statusu i transferu zawodników, obowiązujące wszystkie federacje, stosuje się odpowiednio.  

§ 78. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN  

87 

 

Uchwała nr VI/87 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany: 

  

1. W § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.” 

2. W § 3 dodaje się nowe ust. 4-5 w następującym brzmieniu: 

„4. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie 

Extranet na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe 

uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, do 

którego został on warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie Extranet. 

5. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym 

mowa w pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika.” 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 



tj. U. nr IX/140  z 3 i 7 .07.2008 r. 

zm. U. nr IV/126  z 5.03.2009 r. 

zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.  

 

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity)   

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ  

 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę 

nożną, niniejszych postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i 

związki piłki nożnej.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany jest 

wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie. 

3. Kluby piłkarskie będące członkami PZPN uczestniczące we współzawodnictwie 

sportowym mogą posiadać wyłącznie formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej lub 

sportowej spółki akcyjnej.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie 

będących członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. 

Decyzję w tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.   

 

§ 2 

1.         Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w 

następujących klasach: 

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako  rozgrywki szczebla centralnego, 

b) juniorzy starsi: klubowe mistrzostwo Polski z udziałem mistrzów poszczególnych 

związków piłki nożnej – jako rozgrywki szczebla centralnego, 

 c) juniorzy młodsi – klubowe mistrzostwa Polski z udziałem mistrzów poszczególnych 

związków piłki nożnej,  

 d) reprezentacje juniorów: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Jerzego Michałowicza, 

Puchar im. Wacława Kuchara, Puchar im. Kazimierza Górskiego – całość rozgrywek. 

 

2.         Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o 

których mowa w ust. 1 pkt b) – d) właściwym związkom piłki nożnej. 

 

3.         Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących 

klasach: 

a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie 

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C, 

b) Puchar Polski wg regulaminu w celu wyłonienia zespołów uczestniczących w rozgrywkach 

na szczeblu centralnym, 



c) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej  wg odrębnego regulaminu 

 

4.         Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach: 

a)         Ekstraklasa 

b)        Młoda Ekstraklasa 

c)         Puchar Ekstraklasy 

d)        Superpuchar 

 

5.         Wiek juniorów, juniorów młodszych i młodzików określają regulaminy 

poszczególnych rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez 

UEFA. 

 

6.         Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligi zawodowej zobowiązane są posiadać zespół 

uczestniczący w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy.  

 

7          Inne kluby, niż wymienione w ust. 6 uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich 

zobowiązane są posiadać przynajmniej jedną drużynę w klasach rozgrywek seniorów, niższej 

od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego klubu, z uwzględnieniem postanowień, o 

których mowa w ust. 8. Zasada ta może być zmieniona przez Zarządy ZPN w odniesieniu do 

rozgrywek prowadzonych przez Związek.  

 

8.         Stosuje się następujące zasady: 

 

a) kluby I i II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  

b) kluby III ligi - do IV ligi włącznie, 

c) we wszystkich przypadkach spadku drużyny klubu do klasy niższej, zespoły tego 

klubu muszą być automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie 

ich w dotychczasowej klasie rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi postanowieniami, 

d) drużyna rezerwowa nie może awansować do ligi lub klasy, w której uczestniczy w 

rozgrywkach I zespół klubu. 

 

9.Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala ilość zespołów 

młodzieżowych dla klubów Ekstraklasy, I i II ligi, natomiast Zarządy właściwych związków 

piłki nożnej ustalają ilość zespołów młodzieżowych dla klubów uczestniczących w 

rozgrywkach prowadzonych przez dany związek. 

 

10.Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną ilość 

drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz  rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii 

wiekowych. 

 

§ 2 a  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących 

klasach: 

a) Ekstraliga, 

b) I liga, 

c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 a)-c) Wydziałowi Piłkarstwa Kobiecego PZPN lub właściwym organom 

związków piłki nożnej.” 



 

§ 2 b  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej halowej w następujących 

klasach: 

a) Ekstraklasa,  

b) I liga, 

c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 a)-c) Wydziałowi Futsalu PZPN lub właściwym organom związków piłki 

nożnej. 

 

§ 2 c  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki 

nożnej plażowej Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki 

nożnej.” 

 

§ 3 

1.        W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie 

piłkarze zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie 

Extranet. 

 

2.         Zawodnik może być zgłoszony i potwierdzony dla klubu jeżeli ukończył 9 lat, 

przedłoży pisemną zgodę rodziców (przedstawicieli ustawowych) i spełni warunki, 

wynikające z innych przepisów piłkarskich oraz niniejszych postanowień. 

 

3.         Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić 

do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukończeniu 15 roku życia w 

razie istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii Wydziału 

Szkolenia PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.  

 

4. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie 

Extranet na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe 

uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, 

do którego został on warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie 

Extranet. 

 

5. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym 

mowa w pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika. 

 

§ 4 

1.         O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny 

w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo 

poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami: 

1) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, 

nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brać udział w zawodach klasy 

niższej; 



2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo lub 

puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej niż 

połowę meczu, nie mogą uczestniczyć w zawodach klasy niższej w tym terminie; 

Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w następnej 

kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech  zawodników. 

3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkań w 

drużynie wyższej klasy; 

4) zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym 

terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie 

dotyczy bramkarzy); 

5) zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w różnych zawodach 

swojego klubu w wymiarze czasu, odpowiadającym jednym zawodom w klasie 

rozgrywkowej, do której został zgłoszony (przepis ten nie dotyczy bramkarzy). 

2.         Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów. 

 

§ 5 

1.         Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi 

przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z 

aktualną fotografią. 

 

2.         Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem meczu czyni 

zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.          

3.         Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu 

zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w protokóle, a decyzje, co do ewentualnej 

weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia 

tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki. 

 

§ 6 

1.         Wydziały związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji,  prowadzą 

wykazy boisk i przed rozpoczęciem każdego cyklu rozgrywanego kwalifikują ich przydatność 

do gier mistrzowskich poszczególnych klas. 

 

2.         Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji 

właściwych związków piłki nożnej W protokołach należy uwzględnić dane techniczne 

obiektu, w tym dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska. 

 

3.         Spotkania mistrzowskie i pucharowe są rozgrywane wyłącznie na boiskach 

zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu, 

określonym w jego statucie. 

 

4.         Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i 

miejscu zawodów, zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania boiska do 

gry, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. 

 

5.         W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody 

uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść 

zawody na inne boisko odpowiadające warunkom podanym w ust.3 niniejszego paragrafu. 

 



6.         W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 

organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio 

PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki.  

 

Za boiska neutralne uważa się: 

1) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości (z 

zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku odpowiedniego 

boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu prowadzącego 

rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów; 

2) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej 

odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów. 

 

7.         Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach 

zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub państwowej władzy 

administracyjnej.  

 

8.         Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN lub 

związku piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 

przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

 

9.         W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, 

sądowego lub związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki   może podjąć decyzję o 

zmianie terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania 

punktów. 

 

10.       W rozumieniu niniejszej uchwały określenie „pole gry i strefa bezpieczeństwa” 

oznacza teren wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od 

uczestników zawodów. 

 

§ 7 

I. Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry. 

 

1.         Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed 

upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych 

od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców  - wówczas spotkanie to 

należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało 

rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 

przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne 

lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, 

gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle 

dziennym.  

 

2.         Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co 

do zasady Wydział Gier PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokończenia 

(rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną 

PZPN, właściwego związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. 

W drodze wyjątku, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 

Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 



okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia 

(rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.   

 

3.         Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania 

sędziów, obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi 

gospodarz spotkania. 

 

4.         W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o rozegraniu w 

nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym 

terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym 

terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.   

 

5.         W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokończeniu 

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w 

nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, 

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych 

z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do 

gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

-     którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,  

-     którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów, 

-     którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d)   zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał ilość 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 

obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w 

dokończonych zawodach”.   

 

II. Zawody weryfikowane jako walkower 

 

6.         Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22. 

2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 

minut; 

3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 

5; 

4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie 

uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką; 

5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie 

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami; 



7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub 

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 

lekarskiej, o których mowa  w § 24; 

9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której 

liczba zawodników będzie mniejsza niż 7; 

10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów 

czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu 

zostały przerwane; 

11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów  czynnie znieważył 

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 

przerwane; 

12)  drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

13)  drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 

minut; 

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 

zawodników, wraz z załącznikiem; 

15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których 

stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się 

badaniom; 

16)  drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 

narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem 

treści § 20. 

 

7.         W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane 

obustronnym walkowerem. 

 

8.         W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower 

– utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny 

ukaranej. 

 

9.         Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty 

podjęcia tej decyzji. 

 

10.       Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, 

etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej 

klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o 

uzyskanie jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania 

obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub zpn wszczęcie przez właściwy organ 

prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie 

dyscyplinarnym PZPN. 

 

11.   W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów 

jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z 

naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich. 

 

§ 8 



W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7, ust. 1 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 

rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków  poniesionych przez gospodarza oraz 

odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nie odbytych zawodów. 

 

§ 9 

1.         Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego na następujących zasadach: 

1) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i 

terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu 

przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, 

tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny; 

2) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, 

późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w czasie 

trwania zawodów, protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach 

uzasadnionych sędzia musi wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie 

ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zgłoszonych 

zastrzeżeń, jak również wydane zarządzenie; 

3) zastrzeżenia w sprawozdaniu sędziowskim muszą być czytelnie podpisane przez 

kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji. 

 

2.         Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą być także zgłoszone przez klub w 

drodze pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, z załączonym 

dowodem wpłacenia kaucji w ustalonej wysokości.  

 

3.         Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie 

protestów powinny być przekazane stronie przeciwnej. 

 

4.         Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów 

sprawozdanie sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz 

nazwę klubu, natomiast po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do 

sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia. 

 

5.         Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeń lub protestów obowiązuje zasada 

dwuinstancyjności: 

1) w rozgrywkach Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu 

pierwszą instancją jest Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Związkowy Trybunał 

Piłkarski PZPN; 

2) I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest Wydział 

Gier PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki 

piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego 

związku piłki nożnej, a drugą instancją Wydział Gier PZPN; 

4) w rozgrywkach prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest 

wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją 

związkowa komisja odwoławcza; 

5) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. pkt. c) i d) pierwszą instancją jest 

Wydział Gier PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

6) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. e) prowadzonych z upoważnienia przez 

wyznaczone związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i 

ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Wydział Gier PZPN; 



7) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. e) prowadzonych na szczeblu centralnym 

pierwszą instancją jest Wydział Gier PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski 

PZPN; 

8) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego pierwszą 

instancja jest Wydział Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości 

Wydział Gier PZPN lub Wydział Dyscypliny PZPN; 

9) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Futsalu pierwszą instancją są 

odpowiednio Sekcja Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Wydziału Futsalu, 

drugą odpowiednio według właściwości Wydział Gier PZPN lub Wydział Dyscypliny PZPN; 

10) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłki Plażowej pierwszą instancją  

jest Komisja ds. Piłki Plażowej, drugą odpowiednio według właściwości  Wydział Gier PZPN  

oraz Wydział Dyscypliny PZPN. 

 

6.         W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek. 

 

7.         Odwołanie  od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5 mogą 

być wnoszone  w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

 

8.         W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 

zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, 

składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji. 

 

9.         Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

 

10.       W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

§ 10 

Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN, 

związku piłki nożnej lub organu prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 11 

1.         Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek 

powodów nie stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed 

wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, 

wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania. 

 

2.         Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na 

sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu 

prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje 

losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. 

 

3.         Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 

własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z 

tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie 

powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie. 

 

4.         Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję 

automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ. 



 

5.         Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. 

 

6.         W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan 

drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta. 

 

7.         Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od 

zaistniałych opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub 

pucharowe, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają 

je jako towarzyskie, jest nieważna. 

 

§ 12 

1.         Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z 

zawodów w części dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery 

kart i koszulek zawodników. Sprawozdanie podpisują kapitan i kierownik drużyny w 

obecności sędziego. 

 

2.         Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz 

przydzielenie stałych numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy 

rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim. 

 

3.         Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, 

może przebywać 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener,  

asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być 

wpisane na dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. 

 

4.         Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

 

5.         Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na 

sędziach prowadzących zawody. 

 

6.         Kierownik lub kapitan drużyny może wpisać do sprawozdania mniej niż 11 

zawodników, jednak nie mniej niż 7, a każdego następnego wchodzącego do gry zawodnika, 

musi natychmiast dopisać do sprawozdania. 

 

7.         Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami 

zawodnika wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla 

centralnego). 

 

8. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa 

w § 12 ust. 1)-7) będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy 

prowadzące rozgrywki. 

 

§ 13 

1.         Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w 

barwach klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie 

zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. 

 



2.         Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub 

podobnego  koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić 

ubiór.  

 

3.         Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników 

drużyn – zmiany koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, 

któremu gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. 

Nie przestrzeganie tych przepisów może być powodem do przyznania walkoweru, o ile 

zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. 

 

§ 14 

1.         Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników, 

działaczy, trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w 

obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich 

zakończeniu. 

 

2.         Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na: 

 

1. zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 

działaczom i zawodnikom, 

2. wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, 

którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwać widzów 

naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.  

3. w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa. 

4. umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu 

sportowego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

5. zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom 

radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także 

przedstawicielom policji. 

6. zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, 

delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym 

osobom. 

7. zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6. 

 

§ 15 

1.         Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę 

zainteresowanego klubu delegować na zawody swojego przedstawiciela. 

2.         Delegowany przedstawiciel powinien w ciągu 3 dni złożyć właściwemu organowi 

pisemne sprawozdanie z obserwowanych zawodów.   

3.         Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela  może stanowić podstawę do podjęcia 

postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 16 

1.         Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż 

(każdy z każdym), przy czym drużyny spotykają się ze sobą dwukrotnie, po jednym razie na 

własnym boisku.  

2.         W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się 

następującą punktacje: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty 

– jeden punkt, a za przegraną – zero punktów. 

 



3.         Przed rozpoczęciem mistrzostw właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza 

regulamin tych rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie trwania mistrzostw.  

 

4.         W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w 

tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 

1).  przy dwóch zespołach: 

a. Ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b. przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu rozgrywek, 

e. przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu, 

f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące 

pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku, 

stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o 

kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN 

lub właściwy związek piłki nożnej. 

 

2).  Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 

spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 

podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e. 

 

§ 17 

Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w 

danym związku piłki nożnej. 

 

§ 18 

1.         W rozgrywkach mistrzowskich od Ekstraklasy do klasy okręgowej włącznie może 

brać udział tylko jedna drużyna tego samego klubu. 

 

2.         W pozostałych klasach dopuszczalny jest udział dwu lub więcej drużyn tego samego 

klubu, o ile w tych klasach związek piłki nożnej prowadzi rozgrywki w dwu lub więcej 

grupach. 

 

3.         Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas 

noszą  nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp. 

 

5. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa 

w § 18 ust. 1-3 będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy 

prowadzące rozgrywki. 

 

 

 



§ 19 

1.         Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek 

mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w 

następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe. 

 

2.         Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, 

zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie klasy 

rozgrywkowe bez względu na ilość zdobytych punktów. 

 

3.         Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco: 

a.         w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki 

dotychczasowych meczów, 

b.         w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki 

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  

 

§ 20 
1 a).   Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji B, reprezentacji młodzieżowej oraz 

na grupowe mecze eliminacyjne i turniej finałowy Mistrzostw Europy juniorów U-17 i U-19, 

a także na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ww. imprezy więcej niż trzech 

zawodników jednego klubu może być powodem do przełożenia zawodów na inny, 

wyznaczony przez właściwy organ prowadzący rozgrywki termin – na wniosek 

zainteresowanego klubu.  

 

1.b).  Powołanie do reprezentacji piłki nożnej kobiet , piłki nożnej halowej i piłki nożnej 

plażowej następuje na zasadach odrębnie ustalonych przez organy prowadzące rozgrywki. 

 

2.         Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na 

zgrupowanie kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na 

zgrupowanie. 

 

3.         Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do 

podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry. 

 

4.         W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest do 

stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz 

kadry. 

5.         Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie 

PZPN, zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez 

lekarza klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry. 

 

6.         Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w punkcie 1 

niniejszego paragrafu, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub 

lekarza kadry, nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich, o Puchar 

Ekstraklasy i o Puchar Polski, pod rygorem orzeczenia walkoweru. 

 

§ 21 
1.         Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na 

organizowanie międzynarodowych spotkań w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich i/lub 

pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć w 



jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami 

spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych 

 

2.         Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów 

spotkań mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi 

imprezami piłkarskimi. 

 

§ 22 

1.         Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 

rozgrywkach i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a 

rozgrywanie spotkań z ich drużynami będzie karane. 

 

2.         Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy 

zweryfikować  jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu 

do końca rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

 

§ 23 

Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 

obowiązani: 

1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 

zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki 

nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań 

lekarskich według obowiązującego wzoru. 

2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie 

badań lekarskich . 

 

 

 

§ 24 

1.         Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 

nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu 

przeprowadzenia badań. 

 

2.         W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. 

 

3. Sędziowie spotkań piłki nożnej maja obowiązek sprawdzania karty badań lekarskich 

wszystkich zawodników. 

 

§ 25 

1.         Upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyć w 

badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań 

Antydopingowych Instytutu Sportu.  

 

2.         Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie. 

 

3.         Kluby Ekstraklasy,  I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie z 

właściwymi przepisami licencyjnymi.  



 

4.         Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas 

całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad: 

a.         lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi, 

b.         pielęgniarki lub pielęgniarza posiadającego aktualne prawo wykonywania zawodu – w 

pozostałych zawodach. 

 

5.         Gospodarze spotkań piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym 

przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej. 

 

6.         Gospodarze spotkań piłki nożnej są obowiązani zapewnić odpowiedni środek 

lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 

 

§ 26 

1.         Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

 

2.         Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie 

lub związku sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.  

 

3.         PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie 

i po zawodach organizowanych przez kluby. 

 

PRZEPISY FINANSOWE 

 

§ 27 
1.         Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany 

przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane 

w postaci pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, 

ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych. 

 

2.         Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi 

i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN. 

 

§ 28 
Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad 

finansowych: 

 

1.         W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty 

organizacji spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu. 

2.         W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i 

dochodów, uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących 

zasad naliczania kosztów: 

1) w koszta organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem z 

obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn, 

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które 

mają siedzibę poza miejscem zawodów, koszta uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki 

za przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według 

obowiązujących przepisów. 



3.         Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za 

zgodą organu prowadzącego rozgrywki na podstawie  pisemnego porozumienia zawartego 

między zainteresowanymi klubami. 

 

§ 29 
W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 

zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w 

następujący sposób: 

 

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna 

była od nich nie zależna (katastrofy i klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie 

zakwalifikowania przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki. 

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji 

spotkania, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika. 

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi 

gospodarz spotkania. 

 

§ 30 

Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub 

uzgodnionych, a nie odbytych spotkań nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach, 

rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki. 

 

§ 31 

1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia związków piłki nożnej mogą być przekazane 

na podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków OZPN-om lub 

podokręgom. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących 

rozgrywki piłki nożnej kobiet, piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej. 

 

§ 32 

O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych niniejszymi 

przepisami, decyduje Zarząd PZPN . 

 

§ 33 

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września  2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną”  

 

§ 34 

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek,  chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.  

 

§ 35 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN  

 

88 

Uchwała nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów  

Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN 



  

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

1. Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznawania, przedłużania, 

zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów 

zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej mężczyzn. 

 

2. Trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej 

może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) jest trenerem klasy UEFA PRO w przypadku zespołów Ekstraklasy i I Ligi, 

d) jest trenerem klasy UEFA PRO, UEFA A, klasy Mistrzowskiej lub I-szej w przypadku 

zespołów II ligi i Młodej Ekstraklasy, 

e) posiada ważną licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i 

Młodej Ekstraklasy przyznaną w trybie niniejszej Uchwały. 

 

3.  Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół Ekstraklasy lub I Ligi może być wyłącznie 

osoba posiadająca dyplom i ważną licencję trenerską UEFA PRO, wydaną przez PZPN a 

trenerem zagranicznym II ligi lub Młodej Ekstraklasy osoba posiadająca dyplom i ważną 

licencję trenerską UEFA A, wydaną przez PZPN.   

 

4.  Prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej bez 

posiadania ważnej licencji trenerskiej jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny 

związkowej. 

 

5. Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na 

prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy, który uzyskał uprawnienia 

przy uwzględnieniu postanowień uchwały nr X/231 z dnia 26/27 czerwca 2009 roku w 

sprawie upowszechniania systemu kształcenia animatorów i trenerów piłki nożnej kategorii 

PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO oraz stosownych przepisów państwowych. 

 

6. Licencję trenera zespołu Ekstraklasy i I Ligi piłki nożnej mogą uzyskać następujące osoby: 

a) trenerzy, spełniający warunki o których mowa w pkt. 2, ust. a, b, c.     

b) trenerzy, będący słuchaczami  kursu kształcenia trenerów UEFA PRO. Licencja PZPN 

PRO przyznawana z tego tytułu może być wydana warunkowo na jeden rok i maksimum na 

kolejny drugi rok. 

c) trenerzy, którzy w szczególnych i uzasadnionych przypadkach otrzymają licencję PZPN na 

wniosek Wydziału Szkolenia PZPN.     

  

7. Licencję trenera zespołu II ligi piłki nożnej i Młodej Ekstraklasy mogą uzyskać następujące 

osoby: 

a) trenerzy, spełniający warunki o których mowa w pkt. 2, ust. a, b i d, 

b) trenerzy, będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA A.         

Licencja z tego tytułu może być wydana warunkowo na jeden rok i maksimum na kolejny 

drugi rok. 

c) trenerzy, którzy w szczególnych i uzasadnionych przypadkach otrzymają licencję PZPN na 

wniosek Wydziału Szkolenia PZPN. 

 



8. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej jest 

przyznawana lub przedłużana na okres 3 lat, w trybie zwyczajnym przed rozpoczęciem 

sezonów rozgrywkowych, w terminach czerwiec - lipiec i grudzień - luty każdego roku. 

 

9. Przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej 

mogą uzyskać osoby, o których mowa w pkt. 2 i które: 

a) w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziły zespoły 

Ekstraklasy, I, II lub III ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej oraz 

b) w okresie posiadania licencji dokształcały się na kursach PZPN, kursokonferencjach 

PZPN, względnie zamieszczały publikacje w czasopismach fachowych. 

 

10. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej zespołu Ekstraklasy i I ligi w 

trybie zwyczajnym wynosi 1350 PLN za 3 lata. 

Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej zespołu II ligi i Młodej Ekstraklasy 

w trybie zwyczajnym wynosi 600 PLN za 3 lata. 

 

11. Licencja trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy może być wydana w 

trakcie sezonu rozgrywkowego w trybie nadzwyczajnym. 

Przyznanie lub przedłużenie licencji trenera zespołu Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej 

Ekstraklasy w trybie nadzwyczajnym uwarunkowane jest spełnieniem przez trenera 

wymogów zawartych w pkt 6 i 7 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 

PLN (dziesięć tysięcy zł). 

 

12. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może w przypadku zaprzestania 

prowadzenia zespołu Ekstraklasy lub I Ligi przez trenera posiadającego licencję UEFA PRO, 

na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN, przyznać licencję na prowadzenie zespołu Ekstraklasy 

lub I ligi przez dotychczasowego II trenera lub asystenta posiadającego ważną licencję 

trenerską UEFA A uprawniającą do prowadzenia zespołów II ligi i Młodej Ekstraklasy.   

Licencja na prowadzenie danego zespołu Ekstraklasy lub I ligi może być wydana na okres 

maksimum do końca sezonu rozgrywkowego i uwarunkowana jest spełnieniem przez trenera 

wymogów zawartych w pkt. 6 oraz dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 10 000 PLN 

(dziesięć tysięcy zł.). 

13. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencj trenerskiej 

decyduje Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działająca w ramach 

Wydziału Szkolenia PZPN, na podstawie jego regulaminu. 

  

14. Osoba ubiegająca się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi i 

Młodej Ekstraklasy piłki nożnej składa do Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 

PZPN pisemny wniosek na obowiązującym formularzu PZPN zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PSL oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) określenie wykształcenia ogólnego i wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, 

określenie stażu zawodowego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas 

rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód,   

c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

 

15. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 14 powinny być dołączone: 

a) kopia dyplomu trenera klasy: UEFA PRO, UEFA A, Mistrzowskiej lub I-szej,  

b) kopie zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych 

organizowanym przez PZPN. 



c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z 

pełni praw publicznych, 

d) zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN 

obowiązków trenera piłki nożnej,    

e) 1 fotografia.   

  

16. Licencja trenerska zawiera: 

a) imię i nazwisko trenera,  

b) datę i miejsce urodzenia trenera,  

c) zdjęcie trenera 

d) rodzaj i numer licencji, 

e) okres ważności licencji, 

f) określenie rodzaju ligi rozgrywek piłki nożnej, do prowadzenia których uprawnia licencja 

trenerska. 

   

17. W przypadku licencji UEFA PRO, UEFA A obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez 

UEFA, zgodny z Konwencją UEFA o Wzajemnym Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich. 

 

18. W przypadku licencji PZPN PRO obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez Zarząd 

PZPN. 

  

19. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN przyznaje licencję trenera 

Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej w drodze decyzji. 

 

20. Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN może odmówić przyznania 

licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy piłki nożnej, jeżeli 

wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w pkt pkt 2, 14 i 15 niniejszej Uchwały, a 

braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie. 

 

21.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

 

22. Od decyzji Komisji Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN w sprawie odmowy 

przyznania lub przedłużenia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego 

Trybunału Piłkarskiego wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

23. Kierownik drużyny zobowiązany jest do wpisania numeru aktualnej licencji trenera 

zespołu Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy do załącznika do protokołu meczowego.  

W sytuacjach wątpliwych sędzia zawodów ma prawo zażądać okazania licencji i fakt ten 

opisać w sprawozdaniu meczowym. 

 

24. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera 

posiadającego licencję, który nie prowadzi zespołu w czasie danego meczu i jest nieobecny na 

ławce trenerskiej podczas tego meczu. 

 

25. Naruszenie treści pkt 23 i 24 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, 

II ligi lub Młodej Ekstraklasy piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych 

przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie 

następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu: 

a)  pierwszy mecz            -   kara pieniężna 15.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 
                                           -   kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu I ligi, 



                                          -  kara pieniężna 5.000 złotych dla klubu II Ligi i Młodej   

                                           Ekstraklasy, 

b)  drugi mecz             -  kara pieniężna 30.000 złotych dla klubu Ekstraklasy, 

                                           -   kara pieniężna 20.000 złotych dla klubu I ligi, 

                                           -  kara pieniężna 10.000 złotych dla klubu II Ligi i Młodej  

                                             Ekstraklasy, 

c) trzeci mecz i kolejne       -  kara pieniężna jak w ust. b, pkt 25 oraz weryfikacja   

                                           zawodów jako walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego. 

                                               

  

26. Realizacja treści  przepisu pkt 25 należy do Wydziału Dyscypliny PZPN, działającego w 

tej sprawie na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN. 

 

27. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN Wydział Dyscypliny PZPN może 

zawiesić korzystanie z licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy w 

szczególności w razie: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera,  

c) naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia, 

d) jednostronnego nieuzasadnionego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu 

trenerskiego, 

e) nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów 

Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy, 

f) powtarzających się przypadków nie spełniania wymagań Wydziału Szkolenia PZPN. 

  

28.  Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

29. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia 

trenera w drodze decyzji, licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej Ekstraklasy w 

razie: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub 

ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu 

trenera, 

c) stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menadżera zawodników w sprawach 

transferowych. 

d) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia 

kwalifikacji trenerskich. 

e) naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych 

PZPN  

 

30. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji trenera Ekstraklasy, I, II ligi lub Młodej 

Ekstraklasy wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

31. Od decyzji Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji 

przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego wniesione w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 



32. Organ pozbawiający trenera licencji orzeka o ewentualnym zwrocie opłaty uiszczonej 

wzwiązku z uzyskaniem licencji. 

33. Ewidencję licencji trenerów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy piłki nożnej 

prowadzi Wydział Szkolenia PZPN. 

 

34. Dotychczas wydane licencje dla trenerów Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej zachowują 

moc prawną do upływu terminu ich ważności. 

 

35. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

 
36. Traci moc Uchwała VIII/96 z 3 czerwca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 

trenerów Ekstraklasy, I, II ligi piłki nożnej. 

37. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.     

   

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/89 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia Panu Leszkowi Snopkowskiemu 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania Diamentowego 

Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Po wysłuchaniu Przewodniczącego Komisji Odznaczeń PZPN nadaje się Diamentowe 

Odznaczenie PZPN Panu Leszkowi Snopkowskiemu.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/90 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia KS Polonia Bytom  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania Diamentowego 

Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Po wysłuchaniu Przewodniczącego Komisji Odznaczeń PZPN nadaje się Diamentowe 

Odznaczenie PZPN KS Polonia Bytom.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/91 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w składzie Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 

 



Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego ze składu ww. Wydziału 

odwołuje się następujące osoby: 

1. Jarosław Nosal 

2. Zbigniew Kajdan. 

 

II. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego do składu ww. Wydziału 

powołuje się następujące osoby: 

1. Konrad Łagiewczyk  

2. Robert Skowron 

 

III. Niniejsza Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr VI/92 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie określenia wysokości diet dla członków Wydziału Dyscypliny PZPN  

i Związkowego Trybunału Piłkarskiego  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Mając na uwadze częstotliwość posiedzeń oraz duży nakład pracy związany w 

szczególności z przygotowywaniem pisemnych uzasadnień orzeczeń przyznaje się członkom 

Wydziału Dyscypliny PZPN i Związkowego Trybunału Piłkarskiego dietę w wysokości 400 

zł za każde zebranie niezależnie od ewentualnego zwrotu kosztów podróży. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/93 z dnia 20 maja 2010 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Reprezentacji U-20 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

 

I. Na wniosek Wydziału Szkolenia PZPN powołuje się Reprezentację U-20  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/94 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany wieku zawodnika młodzieżowca 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 



 

I. Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest osoba, która w roku 

kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego cyklu rozgrywek kończy 21 lat.  

II. Postanowienia ust. I stosuje się we wszystkich Regulaminach Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, z wyjątkiem Regulaminu Szkoleniowych Rozgrywek Piłkarskich Młodej Ekstraklasy.  

 

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 

2010/2011.  

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/95 z dnia 20 maja 2010 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Regulaminu Rozgrywek o Puchar 

Polski w piłce nożnej na sezon 2010/2011 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN  postanawia się, co następuje:  

 

I. W Uchwale nr XVIII/399 z dnia 18 grudnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 2010/2011 wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

1. W tytule, preambule, podtytułach: „Druga runda”, „Trzecia runda”, „Czwarta runda”, 

„Piąta runda”, „Runda szósta” oraz w pkt pkt 2.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 

8.4, 9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12.1, 15.1, 15.2, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 16.8, 17.2, 

20.1, 20.2, 20.4 i terminarzu skreśla się wyrazy „Remes”.  

 

2. Podtytuł „Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach” otrzymuje nowe , 

następujące brzmienie:  

 

20.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki 

o Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa 

medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone 

odrębną uchwałą PZPN. 

 

20.2 Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN 

od etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 

 

20.3 Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 

 

1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o wymiarach 

12m x 1m, 

 umieszczenie 2 tablic reklamowych w narożnikach o wymiarach 2m x 1m każda, 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski i sponsora głównego na prawym i lewym 

rękawku koszulek meczowych klubów (wymiar pojedynczego logotypu  

7cm x 7cm), 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich dostarczonych przez PZPN do 

udzielania wywiadów na płytach boisk i w strefach mieszanych. 



 

2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska, 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski i sponsora głównego na prawym i lewym 

rękawku koszulek meczowych (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich dostarczonych przez PZPN do 

udzielania wywiadów na płytach boisk i w strefach mieszanych. 

 

20.4 Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 

zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 

 

a. na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 20 biletów 1. Kategorii 

b. na mecze ćwierćfinałowe: 

 50 biletów 1. Kategorii 

 5 zaproszeń VIP 

c. na mecze półfinałowe: 

 100 biletów 1. Kategorii 

 15 biletów VIP/loża honorowa 

 

PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli biletów 

i zaproszeń. 

 

20.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz 

wpływy z reklam na stadionie  z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej 

uchwały dla PZPN. 

 

20.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do 

PZPN.  

 

20.7. Ustala się, iż wszelkie materiały reklamowe, m.in. zszywki z logotypami, tablice 

reklamowe, tablice do wywiadów itp. dostarcza klubom PZPN lub podmiot przez niego 

wskazany. 

 

20.8 Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być 

interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w 

rozgrywkach przy zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są 

one w konflikcie z umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 

 

20.9 Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski 

są opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

20.10. Zarząd PZPN określi odrębną uchwałą zasady przyznawania nagród dla klubów 

uczestniczących w rozgrywkach. 

       

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 



 

 

 

t.j. U. nr XVIII/399 z 18.12.2008 r.  

zm. U. nr VI/95 z 20.05.2010 r.  

 

Uchwała nr XVIII/399 z dnia 18 grudnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski 

w piłce nożnej na sezon 2010/2011 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

I. Niniejszym przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 

2010/2011 stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Uchwały.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                        Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 

 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011 

 

Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową 

imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn 

piłkarskich, ubiegających się o to trofeum. 

 

Cykl rozgrywek 

 

1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2010/2011 kończy się do 

30 czerwca 2010 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na 

szczeblu centralnym w sezonie 2010/2011.  

 

1.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2010/2011 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 

21.07.2010 r. a kończy 03.05.2011 r. 

 

Uczestnictwo  

 

2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny  Ekstraklasy, I, II, 

III i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN o 

zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 

dobrowolności.  

 

2.2 Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu 

rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi 

dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. Uprawnienie 

zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w 

rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.1 niniejszego regulaminu. Listy 



zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN 

w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego 

regulaminu.  

 

Etapy rozgrywek 

 

3. Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 

 

3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2010 roku, na szczeblu związku piłki nożnej, w 

którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 

dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek; 

   

3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 

 

 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związku piłki nożnej  

w sezonie 2009/2010, 

 36 drużyn II Ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2009/2010, 

 18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2009/2010, 

 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2009/2010.   

 

 

Pierwszy etap 

 

4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2010 roku, przeprowadzają 

związki piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów oraz niniejszego 

regulaminu. 

 

4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do 

wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu 

związku piłki nożnej należy do właściwości Wydziału Dyscypliny związków piłki nożnej, 

chyba, że ze względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania 

przez Wydział Dyscypliny PZPN. 

 

4.3 Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30.06.2010 r. 

zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN drużyny, które 

zakwalifikowały się do rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym. 

 

Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej  

 

5. Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do 

stosowania następujących zasad: 

 

5.1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej 

drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli 

jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej  

3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnym meczu w tej drużynie 

swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  

 



5.2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 

których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej 

klasie rozgrywkowej, itd. 

 

Drugi   Etap 

  

Runda wstępna 

 

6.1. W rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta podzielona jest 

na dwa etapy: 

I etap –  16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków sportowych.  

              36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2009/2010 

Zwycięzcy uzyskują awans do II etapu. 

II etap: 

 26 zespołów – zwycięzców z I-go etapu rundy wstępnej                                                      

12 par – rozlosowanych ze zwycięzców I-go etapu. 

2 zespoły wolny los 

Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy.  

 

6.2  W rundzie wstępnej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie wg 

zasad określonych w pkt. 6.1 

 

6.3 Gospodarzami w rundzie wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące w niższej klasie 

rozgrywkowej - stan na dzień losowania. 

W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 

 

6.4 Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do rundy 

pierwszej Pucharu Polski.  

 

Pierwsza runda 1/32 

 

7.1 W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział 

bierze:  

 14 zespołów – zwycięzców meczu z rundy wstępnej; 

 18 zespołów I Ligi w sezonie 2009/2010;  

 16 zespołów ekstraklasy w sezonie 2009/2010 – wolny los. 

 

7.2 W rundzie pierwszej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par 

poprzez do losowanie do 14 zespołów-zwycięzców meczu z rundy wstępnej drużyn I ligi.  



2 pary stworzą drużyny I-szo ligowe.   

 

7.3 Gospodarzami meczów rundy pierwszej Pucharu Polski są zespoły zwycięzców meczu w 

rundzie wstępnej, a w przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni 

losowanie. 

 

7.4 Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz 16 zespołów 

ekstraklasy /wolny los/ uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  

 

Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 

 

8.1.  W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/16 finału udział bierze:  

 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 2009/2010; 

 zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1. 

 

8.2  W rundzie drugiej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par 

poprzez do losowanie do 16 zespołów ekstraklasy, występujących  

w sezonie 2009/2010 szesnastu zwycięzców meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 

7.1.  

 

8.3     Gospodarzami meczów w tej rundzie sa zespoły o których mowa w pkt. 7.1. 

 

8.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do 

rundy trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  

 

 

Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 

 

9.1 W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/8 finału udział bierze:  

 16 zwycięzców meczów rundy drugiej. 

 

9.2 Gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w chwili losowania. 

9.3 W rundzie III – 1/8 finału Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie 

par  spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.4. 

 

9.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do 

rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 

 

Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 



 

10.1. W rundzie czwartej (1/4 finału Pucharu Polski) rozgrywa się dwa mecze (mecz   i 

rewanż). W rundzie czwartej udział bierze: 

 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej. 

 

10.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans 

do rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 

 

Piąta runda – półfinał Pucharu Polski 

 

11.1. W rundzie piątej (1/2 finału Pucharu Polski) rozgrywa się dwa mecze (mecz  i 

rewanż). W rundzie piątej udział biorą: 

 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 

 

11.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans 

do finału Pucharu Polski 

 

Runda szósta - Finał Pucharu Polski 

 

12.1 W rundzie szóstej (Finał Pucharu Polski) rozgrywa się jeden mecz. 

W rundzie szóstej udział biorą: 

 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 

Mecz finałowy rozegrany zostanie na neutralnym terenie. 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości organizacji spotkania 

finałowego na terenie neutralnym to gospodarz spotkania zostanie wyłoniony  

w drodze losowania spośród finalistów.  

 

Losowanie zestawu par i gospodarzy 

 

13.1. Zestaw par oraz gospodarzy pierwszych meczów ¼ i ½ wyłoni losowanie, 

przeprowadzone przez Wydział Gier PZPN. 

 

Zasady awansu – jeden mecz 

 

14.1. W rundzie wstępnej, w pierwszej rundzie oraz w rundach etapu I, rozgrywanych wg 

zasady „jeden mecz”  

a. w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym 

 czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut.  

b. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się rzuty 

karne według obowiązujących przepisów.  

 

Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 

 

15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska 

zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów. 

15.2 W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu  

Pucharu Polski decyduje: 



a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami  

w spotkaniach tych drużyn; 

b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami  w spotkaniach tych drużyn; 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

d. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na 

wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w 

UEFA w rozgrywkach europejskich; 

e. jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne 

według obowiązujących przepisów.  

 

Zasady ogólne  

 

16.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny 

przegrywające odpadają. W rozgrywkach etapu pierwszego na szczeblu związku piłki nożnej 

dopuszcza się rozgrywanie zawodów, począwszy od ćwierćfinałów systemem mecz i rewanż, 

o ile taki system został uwzględniony w regulaminach związku piłki nożnej. 

 

16.2. W etapie pierwszym gospodarzami meczów o Puchar Polski na szczeblu związku piłki 

nożnej są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych.  

W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania. 

Ustalenie gospodarzy zawodów pucharowych w etapie pierwszym następuje na podstawie 

aktualnego stanu drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych w chwili losowania.  

 

16.3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, 

uprawnione są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 

 

16. 4. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry w 

piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr IX/140 z 

dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

16.5. Zawodnicy którzy otrzymali 2 żółtą kartkę w rozgrywkach na szczeblu centralnym  

pauzują 1 mecz. 

Zawodnicy którzy otrzymają 4 żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują             2 

mecze. 

Zawodnicy którzy otrzymają 7 żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują             2 

mecze oraz zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 500 zł. 

Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym obowiązującym  

w rozgrywkach mistrzowskich.  

16. 6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu  Pucharu Polski na szczeblu 

Związków zostają anulowane. 

16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  

w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków wykonywane są  w kolejnych etapach lub 

cyklach Pucharu Polski. 

16.8. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do 

rozgrywek  Pucharu Polski może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania spotkania. 

 

Nagrody 

 



17.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje: 

 przechodni Puchar Polski, 

 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność, 

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez UEFA pod 

warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami 

PZPN. 

 

17.2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje: 

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez UEFA pod 

warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych odrębnymi przepisami 

PZPN i w przypadku, gdy zdobywca Pucharu Polski jest jednocześnie mistrzem Polski, 

chyba, że właściwe przepisy PZPN i UEFA stanowią inaczej.  

 

Sędziowie 

 

18.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Wydziały Sędziowskie ZPN dla zawodów na szczeblu 

związku piłki nożnej oraz Departament Rozgrywek i Licencji PZPN dla zawodów szczebla 

centralnego. 

 

18.2. Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym 

opłaty te są pokrywane przez ZPN-y. 

18.3. Koszty delegacji Sędziowskich w rozgrywkach na szczeblu centralnym pokrywa 

PZPN. 

 

Koszty organizacji zawodów 

 

19.1.  Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa 

wszystkie koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy  

w zawodach na koszt własny. 

 

Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 

 

 

20.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu 

rozgrywki o Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i 

pokrewne prawa medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz 

danych, określone odrębną uchwałą PZPN. 

 

20.2 Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do 

PZPN od etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 

 

20.3 Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 

 

1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o 

wymiarach 12m x 1m, 

 umieszczenie 2 tablic reklamowych w narożnikach o wymiarach 2m x 1m każda, 



 umieszczenie logotypu Pucharu Polski i sponsora głównego na prawym i lewym 

rękawku koszulek meczowych klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 

7cm), 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich dostarczonych przez PZPN do 

udzielania wywiadów na płytach boisk i w strefach mieszanych. 

 

2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza 

band reklamowych wokół boiska, 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski i sponsora głównego na prawym i lewym 

rękawku koszulek meczowych (wymiar pojedynczego logotypu  

7cm x 7cm), 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich dostarczonych przez PZPN do 

udzielania wywiadów na płytach boisk i w strefach mieszanych. 

 

20.4 Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 

zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 

 

a. na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 20 biletów 1. Kategorii 

b. na mecze ćwierćfinałowe: 

 50 biletów 1. Kategorii 

 5 zaproszeń VIP 

c. na mecze półfinałowe: 

 100 biletów 1. Kategorii 

 15 biletów VIP/loża honorowa 

 

PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli 

biletów i zaproszeń. 

 

20.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe 

oraz wpływy z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie 

niniejszej uchwały dla PZPN. 

 

20.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne 

należą do PZPN.  

 

20.7. Ustala się, iż wszelkie materiały reklamowe, m.in. zszywki z logotypami, tablice 

reklamowe, tablice do wywiadów itp. dostarcza klubom PZPN lub podmiot przez 

niego wskazany. 

 

20.8 Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być 

interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w 

rozgrywkach przy zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż 

nie są one w konflikcie z umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 

 

20.9 Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar 

Polski są opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 



20.10. Zarząd PZPN określi odrębną uchwałą zasady przyznawania nagród dla 

klubów uczestniczących w rozgrywkach. 

 

Protesty 

 

21.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być 

składane do Wydziału Gier PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy jednoczesnym 

złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do protestu należy dołączyć 

pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według zasad rozgrywek o 

mistrzostwo. 

 

Zasady interpretacji 

 

22.1 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje  Zarządowi PZPN. 

 

Data zatwierdzenia 

 

23.1 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 18 grudnia 2009 

roku.  

 

Terminarz spotkań  Pucharu Polski na sezon 2010/2011: 

21 lipca 2010 r. (środa) - I-sza Tura Rundy Wstępnej. 

4 sierpnia 2010 r. (środa) - II-ga Tura Rundy Wstępnej. 

24/25 sierpnia 2010 r. (wtorek/środa) - Pierwsza Runda 1/32. 

21/22 września 2010 r. (wtorek/środa) - Druga Runda 1/16. 

26/27 października 2010 r. (wtorek/środa) - Trzecia Runda 1/8. 

1/2 marca 2011 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz. 

15/16 marca 2011 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz. 

5/6 kwietnia 2011 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 pierwszy mecz. 

19/20 kwietnia 2011 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 drugi mecz. 

3 maja 2011 - FINAŁ  PUCHARU POLSKI. 
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Uchwała nr VI/96 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie miejsca rozegrania meczu towarzyskiego Polska-Ukraina  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Ustala się, iż mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami narodowymi Polski i Ukrainy, 

zaplanowany na dzień 4 września 2010 roku, zostanie rozegrany na stadionie Widzewa w 

Łodzi.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/97 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie miejsca rozegrania meczu towarzyskiego reprezentacji U-21 Polska-Francja   

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Ustala się, iż mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami U-21 Polski i Francji 

zaplanowany na dzień 11 sierpnia 2010 roku, zostanie rozegrany na stadionie we Włocławku.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/98 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie realizacji mechanizmu solidarności  

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I. Polski Związek Piłki Nożnej niniejszym deklaruje udzielenie niezbędnej pomocy klubom 

będącym członkami PZPN uprawnionym do ubiegania się od klubu zagranicznego zapłaty 

należności z tytułu szkolenia zawodników tj. realizacji mechanizmu solidarnościowego. 

 

II. W razie wystąpienia przez klub zagraniczny do PZPN z wnioskiem o wydanie 

międzynarodowego certyfikatu transferowego Związek zwróci się do klubu odstępującego o 

niezwłoczne przekazanie zagranicznemu klubowi informacji wskazującej, jakie polskie kluby 

uprawnione są do otrzymania należności z tytułu mechanizmu solidarnościowego. 

 

III. Międzynarodowy certyfikat transferowy będzie wydawany po przekazaniu informacji o 

uregulowaniu sum transferowych, w tym wynikających z mechanizmu solidarności.  

 

 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr VI/99 z dnia 20 maja 2010 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały 

nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie 

 

Na podstawie art.34 § 1 pkt r) Statutu PZPN  postanawia się, co następuje:  

 

I.W Uchwale nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie 

wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. Par. 1 otrzymuje numerację par. 1 ust. 1, a po wyrazie „oraz” dodaje się wyraz  



   „wojewódzkie”.  

2. W par. 1 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu: 

   2. Członkami mogą być także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej 

przyjęte w poczet członków PZPN na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

3. W par. 2  ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: 

 Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej w sprawie przyjęcia na członka  

akceptuje Zarząd PZPN, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Delegatów. 

4. Par. 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

    2. Członkostwo wojewódzkich związków piłki nożnej w PZPN powstaje z chwilą przyjęcia 

ich w poczet członków przez Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie pisemnej 

deklaracji i zarejestrowanego przez sąd statutu określonego wojewódzkiego związku piłki 

nożnej. 

5. W par. 15 ust. 1 pkt 2) po wyrazie „Akcjonariuszy” skreśla się wyraz „Sportowej”.  

6. W par. 15 ust. 1 dodaje się nowy pkt 6) w następującym brzmieniu: 

   6) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej lub Stowarzyszenia 

Sędziów Piłki Nożnej w Polsce – z datą prawomocnego orzeczenia w przedmiocie 

rozwiązania lub likwidacji. 

7. W par. 15 ust. 1  dotychczasowe  pkt 6) i 7) otrzymują  odpowiednio numerację ust. 1 pkt  

7) i 8).  

8. W par. 15  ust. 4  lit a) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 a) w stosunku do Wojewódzkich  Związków Piłki Nożnej oraz klubów Ekstraklasy, I i 

II ligi – Zarząd PZPN. 

9.  W par. 15  ust. 4  lit b) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 b) w stosunku do klubów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych – Zarząd ZPN. 

10. W par. 15 dodaje się nowe ust.ust. 7-10 w następującym brzmieniu: 

7. Walne Zgromadzenie Delegatów jest kompetentne do zawieszenia w prawach 

członkowskich Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy lub I ligi, 

Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej lub Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 

Polsce. Każdy członek podejrzany o poważne naruszenie prawa i powtarzające się nie 

wypełnianie obowiązków może być jednak zawieszony ze skutkiem natychmiastowym 

przez Zarząd PZPN. Jeśli nie zostanie ono cofnięte następnie przez Zarząd, pozostaje ono 

ważne do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

8. Każde zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów większością 2/3 ważnie wyrażonych głosów, w obecności 

bezwzględnej większości delegatów. Przy braku tej większości zawieszenie automatycznie 

upada.  

9. Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą automatyczną utratę prerogatyw statusu 

członka. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na płaszczyźnie 

sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Dyscypliny może nałożyć na tych 

członków określone sankcje.   

10. Walne Zgromadzenie Delegatów ma kompetencję do podjęcia ostatecznej decyzji w 

sprawie wykluczenia lub skreślenia członka ze Związku większością 2/3 ważnie 

wyrażonych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów.      

11. W par. 18 ust. 1 po sformułowaniu „stowarzyszenia kultury fizycznej” dodaje się 

sformułowanie „lub innej spółki akcyjnej”. 

12.W par. 18 ust. 2 po sformułowaniu „stowarzyszenia kultury fizycznej” dodaje się 

sformułowanie „lub innej spółki akcyjnej”. 

13. W par. 19 zdanie pierwsze  otrzymuje następujące brzmienie: 

W celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej do rozgrywek piłkarskich w miejsce 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki akcyjnej należy złożyć do Zarządu PZPN 



lub Zarządu związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki w III lidze i niższych klasach 

rozgrywkowych następujące dokumenty: 

14. W par. 19 ust. 4 po słowie „akcyjnej” skreśla się kropkę i dodaje się sformułowanie „ oraz 

złożenie oświadczenia o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych 

sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej  lub innej spółki akcyjnej”. 

15. W par. 19 ust. 6 wyraz „4” zastępuje się wyrazem „5”. 

16. W par. 19 ust. 7 skreśla się wyraz „sportowej”.  

17. W par. 20 ust. 1 po wyrazie „wielosekcyjnym” dodaje się sformułowanie „lub spółka 

akcyjna”, zaś po wyrazie „fizycznej” dodaje się sformułowanie „ lub spółki akcyjnej”. 

18. W par. 20 skreśla się ust. 2. 

19. W par. 21 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

W celu skutecznego wstąpienia stowarzyszenia  kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do 

rozgrywek piłkarskich w miejsce likwidowanej sekcji  stowarzyszenia kultury fizycznej lub 

spółki akcyjnej należy złożyć do Zarządu PZPN lub Zarządu związku piłki nożnej 

prowadzącego rozgrywki w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych następujące 

dokumenty: 

20. W par. 23 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: 

W celu skutecznego wstąpienia nowo powstałego w wyniku połączenia klubu do rozgrywek 

piłkarskich należy złożyć  do Zarządu PZPN lub Zarządu właściwego Związku Piłki Nożnej 

prowadzącego rozgrywki w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych następujące  

dokumenty: 

21. W par. 24 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

5. W przypadkach uzasadnionych względami sportowymi Zarząd PZPN – w odniesieniu do 

rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Zarząd właściwego związku piłki nożnej – dla III ligi i 

pozostałych klas rozgrywkowych może wyjątkowo wyrazić zgodę, na podstawie 

indywidualnego wystąpienia, o przekazanie drużyny rezerw seniorów do innego klubu z danej 

miejscowości występującego aktualnie w rozgrywkach piłkarskich z zachowaniem ich 

aktualnych miejsc w tabelach i klasach rozgrywkowych.  

22. W par. 24 ust. 7 sformułowanie „Prezydium Zarządu” zastępuje się sformułowaniem 

„Zarząd”.  

23. W par. 25 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

5. W przypadkach uzasadnionych względami sportowymi Zarząd PZPN – w odniesieniu do 

rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Zarząd właściwego związku piłki nożnej – dla 

pozostałych klas rozgrywkowych może wyjątkowo wyrazić zgodę, na podstawie 

indywidualnego wystąpienia, o przekazanie drużyny rezerw seniorów do innego klubu z danej 

miejscowości występującego aktualnie w rozgrywkach piłkarskich z zachowaniem ich 

aktualnych miejsc w tabelach i klasach rozgrywkowych.  

24. W par. 27 ust. 2 skreśla się wyraz „Prezydium”.  

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 

 

 

tj. U. nr V/37 z 29.09.2000 r.  

zm.U. nr I/2 z 24.03.2003 r. 

zm. U. nr III/23 z 4.07.2003 r. 

zm. U. nr III/27 z 28.06.2004 r. 

zm. U. nr II/7 z 31.01.2005 r. 



zm. U. nr I/4 z 31.03.2006 r. 

zm. U. nr II/27 z  30.05.2006 r. 

zm. U. nr V/150 z 31.03. i 1.04. 2009 r. 

zm. U. nr VI/99 z 20.05.2010 r.  

 

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

o członkostwie 

(tekst jednolity) 
 

 

Na podstawie § 15 ust. 7 Statutu PZPN uchwala się, co następuje:  

 

I. CZŁONKOSTWO  

 

§ 1   
1.Członkami PZPN mogą być kluby posiadające sekcje piłki nożnej oraz wojewódzkie  

związki piłki nożnej, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu PZPN. 

2. Członkami mogą być także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej 

przyjęte w poczet członków PZPN na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Delegatów.  

 

 

§ 2  
1. Członkostwo Klubu w PZPN i właściwym związku piłki nożnej powstaje z chwilą 

przyjęcia go na członka na podstawie uchwały Zarządu związku piłki nożnej po spełnieniu 

warunków określonych niniejszą Uchwałą. Uchwałę Zarządu właściwego wojewódzkiego 

związku piłki nożnej w sprawie przyjęcia na członka  akceptuje Zarząd PZPN, a 

zatwierdza Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Członkostwo wojewódzkich związków piłki nożnej w PZPN powstaje z chwilą 

przyjęcia ich w poczet członków przez Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie 

pisemnej deklaracji i zarejestrowanego przez sąd statutu określonego wojewódzkiego 

związku piłki nożnej. 

 

§ 3  
W celu przyjęcia na członka PZPN (związku piłki nożnej) stowarzyszenia kultury fizycznej, 

którego statut przewiduje możliwość prowadzenia przez klub działalności gospodarczej 

należy do właściwego, ze względu na położenie terytorialne, Zarządu związku piłki nożnej 

złożyć następujące dokumenty:  

1. Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg załącznika nr 1.  

2. Statut stowarzyszenia.  

3. Postanowienie sądu rejonowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.   

4. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w pkt 3.  

5. Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek.  

6. Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN.  

 

§ 4 

W celu przyjęcia na członka PZPN ( związku piłki nożnej ) stowarzyszenia kultury fizycznej, 

którego statut nie przewiduje możliwości prowadzenia przez klub działalności gospodarczej, 



należy do właściwego, ze względu na położenie terytorialne, Zarządu związku piłki nożnej 

złożyć następujące dokumenty: 

Deklarację ( wniosek ) przystąpienia – wg załącznika nr 1. 

Statut stowarzyszenia. 

Decyzję właściwego starosty w sprawie wpisu klubu do ewidencji. 

Wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę, o którym mowa w 

pkt. 3. 

Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek. 

Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd  PZPN. 

 

 

§ 5       
1. Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w § 3 i § 4

 
, Zarząd związku piłki nożnej 

podejmuje uchwałę o przyjęciu na członka związku piłki nożnej.  

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powoduje automatyczne przyjęcie klubu w 

poczet członków PZPN.          

 

§ 6  
W celu przyjęcia na członka PZPN (związku piłki nożnej) spółki akcyjnej należy do 

właściwego, ze względu na położenie terytorialne, Zarządu związku piłki nożnej złożyć  

następujące dokumenty:  

1. Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg załącznika nr 1.  

2. Umowę spółki zawartą przed notariuszem.  

3. Postanowienie właściwego sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.   

4. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 3.  

5. Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek.  

6. Wn iesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN.  

 

§ 7 
1. Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w § 5 Zarząd związku piłki nożnej 

podejmuje uchwałę o przyjęciu na członka związku piłki nożnej.  

2. Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, powoduje automatyczne przyjęcie klubu w 

poczet członków PZPN.  

 

§ 8 
W celu przyjęcia na członka PZPN związku piłki nożnej (działającego w formie 

stowarzyszenia kultury fizycznej), należy do Zarządu PZPN złożyć następujące dokumenty: 

1. Deklarację (wniosek) przystąpienia - wg załącznika nr 2.  

2. Statut stowarzyszenia.  

3. Postanowienie sądu rejonowego o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.   

4. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 3.  

5. Deklaracje o prowadzeniu rozgrywek piłkarskich w strukturach związku piłki nożnej. 

6. Wniesienie opłaty wpisowego wg ustaleń Zarządu PZPN.  

 

§ 9 
Po rozpatrzeniu dokumentów, o których mowa w § 8, Zarząd PZPN podejmuje uchwałę o 

przyjęciu związku piłki nożnej na członka PZPN.  

 

 

II. ZMIANA NAZWY  



 

§10             
Zarząd właściwego związku piłki nożnej, swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na 

wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, którego statut przewiduje możliwość prowadzenia 

przez klub działalności gospodarczej,  po przedstawieniu następujących dokumentów:  

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w sprawie zmiany nazwy 

stowarzyszenia.  

2. Postanowienia sądu rejonowego o wpisie nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego.

  

3. Wyciągu z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 2. 

 

§ 11
 

 
Zarząd właściwego związku piłki nożnej swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na 

wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, którego statut nie przewiduje możliwości 

prowadzenia przez klub działalności gospodarczej po przedstawieniu następujących  

dokumentów:   

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków ( Delegatów ) w sprawie zmiany nazwy 

stowarzyszenia, 

2. Decyzji właściwego starosty o wpisie nowej nazwy klubu do ewidencji, o której mowa 

w § 4
 
pkt 3, 

3. Wyciągu z ewidencji, o której mowa w pkt 2. 

 

§12 
Zarząd właściwego związku piłki nożnej, swoją uchwałą, przyjmuje zmianę nazwy na 

wniosek spółki akcyjnej po przedstawieniu następujących dokumentów: 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany nazwy.  

2. Postanowienia sądu rejonowego o wpisie nowej nazwy do Krajowego Rejestru Sądowego.

  

3. Wyciągu z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 2.  

 

§ 13  
Zmiana nazwy całej sekcji w wielosekcyjnym stowarzyszeniu kultury fizycznej wymaga 

procedury opisanej w § 10 i § 11.  

 

§ 14  
Zmiana nazwy jednego z zespołów zarówno w stowarzyszeniu kultury fizycznej, jak i spółce 

akcyjnej może mieć wyłącznie charakter reklamowy i nie jest zmianą nazwy w rozumieniu 

przepisów niniejszej uchwały.  

 

III. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA  

 

§ 15 
1.Wygaśnięcie członkostwa następuje z niżej wymienionych powodów: 

 1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu PZPN lub   Zarządu związku 

piłki nożnej (kluby piłkarskie) z dniem jej przyjęcia.  

2)  Rozwiązania lub likwidacji związku piłki nożnej albo klubu posiadającego sekcję piłki 

nożnej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej względnie na podstawie orzeczenia sądowego 

- z datą prawomocnego rozwiązania lub likwidacji.  

3) Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego w 



trybie , o którym mowa w pkt 2 - z datą rozwiązania lub likwidacji.  

4)  Upadłości związku piłki nożnej lub klubu posiadającego sekcję piłki nożnej 

ogłoszonej przez sąd - z datą uprawomocnienia się orzeczenia.  

5) Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań wobec PZPN bądź związków piłki nożnej przez okres 

przekraczający 6 miesięcy.  

6)  Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej lub 

Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce – z datą prawomocnego orzeczenia w 

przedmiocie rozwiązania lub likwidacji. 

7)   Wykluczenia z PZPN i związku piłki nożnej za działalność sprzeczną z prawem, Statutem 

PZPN lub uchwałami względnie decyzjami władz PZPN bądź związku piłki nożnej - z datą 

uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie.  

8) Braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich. 

2.  Wobec podmiotów wymienionych w § 1 może być stosowany środek zapobiegawczy 

w postaci zawieszenia w prawach członkowskich do czasu zakończenia prowadzonych wobec 

nich postępowań wewnątrzzwiązkowych.  

3. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w ust.2, stosuje się w przypadkach nie 

cierpiących zwłoki, gdy wymaga tego dobro sportu piłki nożnej, a zwłaszcza porządek i 

dyscyplina związkowa, zaś tok postępowania wewnątrzzwiązkowego wymaga dłuższego 

czasu. 

4. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w ust.2 stosują: 

a)  w stosunku do Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz klubów Ekstraklasy, I i II 

ligi – Zarząd PZPN, 

b) w stosunku do klubów III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych – Zarząd ZPN. 

5. Organy, o których mowa w ust.4 określają samodzielnie, w konkretnym przypadku, rodzaj 

i zakres środków,  jakie muszą być podjęte i stosowane wobec danego podmiotu na czas 

zawieszenia go w prawach członkowskich 

6. Środki zapobiegawcze niezwłocznie uchyla się, gdy ustaną przyczyny ich stosowania. 

7. Walne Zgromadzenie Delegatów jest kompetentne do zawieszenia w prawach 

członkowskich Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Ekstraklasy lub I ligi, 

Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej lub Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w 

Polsce. Każdy członek podejrzany o poważne naruszenie prawa i powtarzające się nie 

wypełnianie obowiązków może być jednak zawieszony ze skutkiem natychmiastowym 

przez Zarząd PZPN. Jeśli nie zostanie ono cofnięte następnie przez Zarząd, pozostaje 

ono ważne do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

8. Każde zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów większością 2/3 ważnie wyrażonych głosów, w obecności 

bezwzględnej większości delegatów. Przy braku tej większości zawieszenie 

automatycznie upada.  

9. Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą automatyczną utratę prerogatyw statusu 

członka. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji na płaszczyźnie 

sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Dyscypliny może nałożyć na tych 

członków określone sankcje.   

10. Walne Zgromadzenie Delegatów ma kompetencję do podjęcia ostatecznej decyzji w 

sprawie wykluczenia lub skreślenia członka ze Związku większością 2/3 ważnie 

wyrażonych głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów.      

 

§ 16  
1.  O wygaśnięciu członkostwa orzeka w formie uchwały Zarząd właściwego związku 

piłki nożnej z zastrzeżeniem § 15 pkt 2 i pkt 4 . 



2.  Podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, powoduje automatyczne wygaśnięcie 

członkostwo w PZPN.  

 

IV. NASTĘPSTWO PRAWNE  

                                                   

§ 17  
Wszelkie przekształcenia  klubów piłkarskich, o których mowa w nin. uchwale mogą się 

odbywać w stosunku do podmiotów , które są członkami PZPN przez okres co najmniej 3 lat.   

  

 

§ 18 

1. Spółka Akcyjna, będąca klubem jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym może przejąć całą 

sekcję piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki akcyjnej  i wstąpić w 

jej miejsce do rozgrywek piłkarskich.   

2. Wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w ust. 1 spółka akcyjna 

przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki akcyjnej. Wynikające z tego tytułu 

zobowiązania muszą być realizowane w szczególności w stosunku do innych członków 

PZPN, trenerów, zawodników, działaczy piłkarskich oraz stacji telewizyjnych i agencji 

marketingowo-reklamowych obsługujących bezpośrednio rozgrywki ligowe i pucharowe w 

piłce nożnej.  

 

§ 19  

W celu skutecznego wstąpienia spółki akcyjnej do rozgrywek piłkarskich w miejsce 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki akcyjnej należy złożyć do Zarządu 

PZPN lub Zarządu związku piłki nożnej prowadzącego rozgrywki w III lidze i niższych 

klasach rozgrywkowych następujące dokumenty:  

1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia kultury fizycznej  o 

przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej.  

2.  Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki lub innego jej organu o 

przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej 

3.  Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka spółki 

akcyjnej.  

4.  Umowę spółki zawartą przed notariuszem, uwzględniającą fakt przejęcia 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej oraz złożenie oświadczenia o przejęciu 

ogółu praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych sekcji piłki nożnej 

stowarzyszenia kultury fizycznej  lub innej spółki akcyjnej.  
5.  Postanowienie właściwego sądu o wpisie spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

6.  Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w pkt 5.  

7.  Oświadczenie spółki akcyjnej o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych 

oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia kultury fizycznej lub innej spółki 

akcyjnej.  

8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia 

kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem 

niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań 

istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu.   

9.  Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN.  

 

§20 



Stowarzyszenie kultury fizycznej, będące klubem jednosekcyjnym lub wielosekcyjnym lub 

spółka akcyjna może przejąć całą likwidowaną sekcję piłki nożnej stowarzyszenia kultury 

fizycznej lub spółki akcyjnej i wstąpić w jego miejsce do rozgrywek piłkarskich.  

 

§ 21  

W celu skutecznego wstąpienia stowarzyszenia  kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do 

rozgrywek piłkarskich w miejsce likwidowanej sekcji  stowarzyszenia kultury fizycznej 

lub spółki akcyjnej należy złożyć do Zarządu PZPN lub Zarządu związku piłki nożnej 

prowadzącego rozgrywki w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych następujące 

dokumenty: 

1.
 
 Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków lub Zarządu  stowarzyszenia o likwidacji 

sekcji piłki nożnej. 

2.  Uchwałę właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu stowarzyszenia kultury 

fizycznej  lub spółki akcyjnej z listy członków związku i PZPN.  

3.  Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej.   

4.  Postanowienie właściwego sądu o wpisie stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki 

akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego  lub decyzję właściwego starosty o wpisaniu tego 

klubu do ewidencji.   

5.  Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o którym mowa w pkt 4. 

6.  Oświadczenie stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjneh o przejęciu ogółu 

praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych likwidowanej sekcji stowarzyszenia 

kultury fizycznej lub spółki akcyjnej.   

7. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia 

kultury fizycznej lub spółki akcyjnej  do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem 

niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań 

istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu.    

8.  Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd PZPN. 

 

V. POŁĄCZENIE KLUBÓW /SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ/  

 

§ 22  
1.  Dopuszcza się łączenie klubów, które posiadają jednakową podstawę prawną 

powołania, tj. są stowarzyszeniami kultury fizycznej lub spółkami akcyjnymi.  

2.  W razie połączenia się klubów tej samej klasy rozgrywkowej nowo powstały klub 

zatrzymuje dotychczasową klasę.  

3. W razie łączenia się klubów różnych klas rozgrywkowych, nowopowstały klub może 

występować w jednej z klas dotychczasowych klubów, o czym decyduje stosowna uchwała 

łączących się klubów.   

4.  Zasadę, o której mowa w ust. 3  stosuje się odpowiednio w razie połączenia się 

klubów III ligi z klubami niższych klas rozgrywkowych oraz w przypadku połączeń klubów 

występujących w tych niższych klasach.  

5. Połączenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4  dokonywać mogą: klub z klubem lub klub 

z sekcją piłki nożnej innego klubu, których siedziby znajdują się na terenie jednego związku 

piłki nożnej.   

6. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się łączenie klubu z klubem lub klubu z sekcją 

piłki nożnej innego klubu, położonych na obszarach różnych związków piłki nożnej, na 

podstawie zgodnych ze sobą uchwał Zarządów związków piłki nożnej, zatwierdzonych 

uchwałą Zarządu PZPN.  

7.  W sytuacji określonej w ust.  5 możliwe jest także połączenie, jeśli klub bierze udział 



w rozgrywkach na obszarze drugiego sąsiadującego terytorialnie związku piłki nożnej, przy 

czym łączenie następuje na podstawie zgodnych ze sobą uchwał Zarządów związków piłki 

nożnej.  

8.  Połączenie o którym mowa w ust. 1-7 może nastąpić po zakończeniu sezonu 

piłkarskiego, najpóźniej jednak na 14 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu rozgrywek. 

9. Wszyscy zawodnicy łączących się klubów (sekcji) stają się członkami nowo 

powstałego klubu.  

10. Nowo powstały klub zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaszłości 

finansowych łączących się klubów.  

 

§23 

W celu skutecznego wstąpienia nowo powstałego w wyniku połączenia klubu do 

rozgrywek piłkarskich należy złożyć  do Zarządu PZPN lub Zarządu właściwego 

Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki w III lidze i niższych klasach 

rozgrywkowych następujące  dokumenty: 

1.  Uchwały Walnych Zebrań Członków lub Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy o 

połączeniu klubów (sekcji piłki nożnej).  

2.  Uchwały właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu z listy członków Związku i 

PZPN łączących się klubów.  

3.  Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka nowo 

powstałego klubu.  

4.  Postanowienie właściwego sądu lub decyzja starosty o wpisie nowo powstałego 

stowarzyszenia kultury fizycznej lub spółki akcyjnej do rejestru lub ewidencji.   

5.  Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o którym mowa w pkt.4. 

6.  Oświadczenie nowo powstałego klubu o przejęciu ogółu praw i obowiązków 

majątkowych oraz niemajątkowych łączących się klubów.  

7. Kopie obwieszczeń prasowych o wezwaniu wszystkich wierzycieli łączących się 

klubów do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku wszystkich 

wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w stosunku do obu klubów 

piłkarskich lub sekcji piłki nożnej tych klubów.   

8.  Wniesienie opłaty wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd (I-sza wersja 

związku piłki nożnej, II-ga - PZPN).  

 

VI. PRZENIESIENIE KLUBU 

 

§ 24 

1. Przeniesienie klubu w obrębie działania jednego związku piłki odbywa się za zgodą 

Zarządu Związku Piłki Nożnej.  

2. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie stowarzyszenia kultury 

fizycznej niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:  

a) uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o zmianie statutu     w 

zakresie ustalenia nowej jego siedziby,  

b) wyciągu z rejestru sądowego lub decyzji administracyjnej organu rejestrującego 

dokonane zmiany w statucie,  

c) posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby 

stowarzyszenia ( własny obiekt lub użytkowany na podstawie stosownej umowy z 

właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby klubu ),  

d) zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia o utrzymaniu w całości pasywów      i 

aktywów stowarzyszenia.  



e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli spółki 

akcyjnej do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku  

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w 

stosunku do klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej tego klubu.     

3. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie spółki akcyjnej niezbędne jest 

przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:  

 

a )  uchwały właściwego organu spółki ( zgodnie z umową spółki ) o zmianie swojej 

siedziby,  

b) wyciągu z rejestru sądowego potwierdzającego dokonanie zmian               w 

umowie spółki, 

c) posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby spółki ( 

własny obiekt lub użytkowany na podstawie stosownej umowy        z właścicielem 

obiektu w nowym miejscu siedziby klubu, 

d)  zobowiązania władz spółki o utrzymaniu w całości pasywów i aktywów spółki.  

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli spółki 

akcyjnej do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku 

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w 

stosunku do klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej.    

4.  W uzasadnionych względami społecznymi przypadkach (rodzice, dzieci, młodzież, 

szkoła) za zgodą Zarządu Związku Piłki Nożnej, przed przeniesieniem klubu (podjęciem 

uchwały przez Walne Zebranie lub władze spółki) możliwe jest przekazanie do innego 

Klubu uczestniczącego już w rozgrywkach w dotychczasowej siedzibie klubu, całych 

zespołów występujących w rozgrywkach młodzieżowych z zachowaniem ich aktualnych 

miejsc     w tabelach i klasach.  

5.  W przypadkach uzasadnionych względami sportowymi Zarząd PZPN – w 

odniesieniu do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Zarząd właściwego związku 

piłki nożnej – dla III ligi i pozostałych klas rozgrywkowych może wyjątkowo 

wyrazić zgodę, na podstawie indywidualnego wystąpienia, o przekazanie drużyny 

rezerw seniorów do innego klubu z danej miejscowości występującego aktualnie w 

rozgrywkach piłkarskich z zachowaniem ich aktualnych miejsc w tabelach i 

klasach rozgrywkowych.  

6.    W sytuacji braku możliwości realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 1 i 4  

dotychczasowy klub ( przed Uchwałą Walnego Zebrania lub władz spółki) może podjąć 

decyzję o rozwiązaniu dowolnego zespołu młodzieżowego. W takiej sytuacji jego 

piłkarze są zawodnikami wolnymi i mogą zmieniać barwy klubowe z zachowaniem 

odrębnych przepisów.  

7. Działania podejmowane w trybie, o którym mowa w ust. 1-5 wymagają podjęcia 

uchwały przez Zarząd PZPN potwierdzającej przyjęcie do akceptującej wiadomości 

dokonanych zmian w statusie członka PZPN.  

 

§ 25      
1. Przeniesienie klubu w obrębie działania różnych związków piłki nożnej odbywa się za 

zgodą Zarządu PZPN. 

2. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie stowarzyszenia kultury 

fizycznej niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:  

a) uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o zmianie statutu     w 

zakresie ustalenia nowej jego siedziby,  

b) wyciągu z rejestru sądowego lub decyzji administracyjnej organu rejestrującego 

dokonane zmiany w statucie,  



c)  posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby 

stowarzyszenia ( własny obiekt lub użytkowany na podstawie stosownej umowy z 

właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby klubu 

d)  zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia o utrzymaniu w całości pasywów     i 

aktywów stowarzyszenia. 

e)  uchwały Zarządu Związku Piłki Nożnej dotychczasowej siedziby klubu        o 

skreśleniu ze swojej ewidencji jako członka bez pozbawiania praw członka PZPN,  

f )  uchwały Zarządu Związku Piłki Nożnej nowej siedziby o przyjęciu do swojej 

ewidencji jako członka.  

g)  kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli 

stowarzyszenia kultury fizycznej do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed 

złożeniem niniejszego wniosku wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych 

zobowiązań istniejących w stosunku do klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej.    

3.  Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie spółki akcyjnej niezbędne jest 

przedłożenie niżej wymienionych dokumentów: 

a )  uchwały właściwego organu spółki (zgodnie z umową spółki) o zmianie swojej 

siedziby,  

b)  wyciągu z rejestru sądowego potwierdzającego dokonanie zmian               w 

umowie spółki, 

c)  posiadania nowego miejsca rozgrywania zawodów w miejscu siedziby spółki 

(własny obiekt lub użytkowany) na podstawie stosownej umowy       z 

właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby klubu, 

d)  zobowiązania władz spółki o utrzymaniu w całości pasywów i aktywów spółki.  

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli spółki 

akcyjnej do zgłoszenia w ciągu 1 miesiąca przed złożeniem niniejszego wniosku 

wszystkich wymagalnych wierzytelności i innych zobowiązań istniejących w 

stosunku do klubu piłkarskiego lub sekcji piłki nożnej.    

4.  W uzasadnionych względami społecznymi przypadkach (rodzice, dzieci, młodzież, 

szkoła) za zgodą Zarządu związku piłki nożnej, przed przeniesieniem klubu (podjęciem 

uchwały przez Walne Zebranie lub władze spółki) możliwe jest przekazanie do innego 

Klubu uczestniczącego już w rozgrywkach w dotychczasowej siedzibie klubu, całych 

zespołów występujących w rozgrywkach młodzieżowych z zachowaniem ich aktualnych 

miejsc w tabelach i klasach. 

5.   W przypadkach uzasadnionych względami sportowymi Zarząd PZPN – w 

odniesieniu do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Zarząd właściwego związku 

piłki nożnej – dla pozostałych klas rozgrywkowych może wyjątkowo wyrazić 

zgodę, na podstawie indywidualnego wystąpienia, o przekazanie drużyny rezerw 

seniorów do innego klubu z danej miejscowości występującego aktualnie w 

rozgrywkach piłkarskich z zachowaniem ich aktualnych miejsc w tabelach i 

klasach rozgrywkowych.  

6.  W sytuacji braku możliwości realizacji rozwiązań, o których mowa w ust. 1 i 4 

dotychczasowy klub (przed uchwałą Walnego Zebrania lub władz spółki) może podjąć 

decyzję o rozwiązaniu dowolnego zespołu młodzieżowego. W takiej sytuacji jego 

piłkarze są zawodnikami wolnymi i mogą zmieniać barwy klubowe z zachowaniem 

odrębnych przepisów.  

7.  Przeniesienie klubu odbywa się łącznie ze wszystkimi zawodnikami oraz kadrą 

szkoleniową. 

8. Odmowa przeniesienia się przez zawodnika do nowej siedziby klubu może być 

podstawą rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (umowy 



cywilnoprawnej lub umowy o pracę) przez stosowne organy PZPN (ZPN) bez orzekania 

o winie.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

§ 26 
W przypadku złożenia niekompletnych wniosków, o których mowa w § 3, § 6, §8, § 10, § 11, 

§ 19, § 21, § 23, § 25  Zarząd PZPN lub Zarząd właściwego związku piłki nożnej wyznacza 

termin nie krótszy niż 30 dni na uzupełnienie braków z zastrzeżeniem, że niewykonanie tego 

obowiązku spowoduje odmowę przyjęcia na członka, odmowę przyjęcia zmiany nazwy lub 

przekształcenia klubu.  

 

§ 27  
1. Od uchwały Zarządu PZPN lub Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczącej 

klubów III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sprawie odmowy przyjęcia na członka , 

odmowy przyjęcia zmiany nazwy , przekształcenia lub przeniesienia klubu lub wygaśnięcia 

członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków związku piłki nożnej lub 

Walnego Zgromadzenia PZPN z wyłączeniem sytuacji określonej w § 15 pkt 6.  

2. Od uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczącej klubów I i II ligi w 

sprawie odmowy przyjęcia na członka , odmowy przyjęcia zmiany nazwy , przekształcenia 

lub przeniesienia klubu lub wygaśnięcia członkostwa przysługuje odwołanie do Zarządu 

PZPN z wyłączeniem sytuacji określonej w § 15 pkt 6.  

 

§ 28  
W terminie do dnia 31 maja 2003 roku kluby sportowe będące członkami, bez względu na 

formę organizacyjną, oraz związki piłki nożnej zobowiązane są przedstawić do PZPN niżej 

wymienione dokumenty: 

1. Kluby: 

 a)    uchwałę Zarządu związku piłki nożnej o przyjęciu na członka, 

b)    statut, 

c)     umowę spółki – w przypadku spółek akcyjnych. 

d) zawiadomienie sądu o nadanym numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

decyzję starosty o numerze w ewidencji, 

e) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji.  

2. Związki Piłki Nożnej: 

a) statut, 

b) zawiadomienie sądu rejonowego o nadanym numerze KRS, 

c) aktualny wyciąg z rejestru sądowego.  

 

§29 
Przekształcenia form prawnych klubów oraz zmiany ich nazwy powinny być dokonywane po 

zakończeniu sezonu piłkarskiego.  

 

§ 30 

Wszyscy członkowie zobowiązani są przesyłać do PZPN i Związku Piłki Nożnej na bieżąco 

wszystkie zmiany mające odzwierciedlenie w rejestrze sądowym wraz ze stosownymi 

postanowieniami sądów rejestrowych. 

 



§ 31 
Podmioty posiadające inną formę organizacyjną niż określone w § 3 i § 6 mogą brać udział, 

jako uczestnik w rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej bez praw 

przysługujących członkom. 

  

§ 32  
Nie wywiązanie się z ustaleń niniejszej uchwały stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.

  

 

§ 33 
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Prezydium Zarządu PZPN. 

 

§ 34 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN 

 

        ....................., dnia ................. 

 

DEKLARACJA 

 

Działając na podstawie postanowień Uchwały nr ................. z dnia .................  Zarządu PZPN 

prosimy o przyjęcie ........................... do grona 

               (nazwa Klubu) 

 członków ......................... Związku Piłki Nożnej, a tym samym PZPN.  

Niniejszym deklarujemy przestrzeganie wszystkich statutów i przepisów 

wewnątrzzwiązkowych regulujących działalność PZPN oraz ........................... Związku Piłki 

Nożnej. 

      ...............................................   

        podpisy upoważnionych osób 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN 

 

        ......................, dnia ................ 

 

DEKLARACJA 



 

Działając na podstawie postanowień Uchwały nr ....................... z dnia ............... 

Zarządu PZPN dot. członkostwa w PZPN prosimy o przyjęcie ............ 

........................................................ do grona członków Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

(nazwa związku piłki nożnej) 

 

Niniejszym deklarujemy przestrzeganie wszystkich statutów i przepisów 

wewnątrzzwiązkowych regulujących działalność PZPN.  

...................................... 

 podpisy upoważnionych osób 

 

 


