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Uchwała  nr  XII/304 z dnia 13 grudnia  2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 13.12.2013 roku 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 13.12.2013 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/305 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie zmian w 

Regulaminie Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN przyjętego Uchwałą nr  I/9 z dnia 16 
stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 68 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

I.W Regulaminie  Klubu Wybitnego Reprezentanta przyjętym Uchwałą nr  I/9 z dnia 16 stycznia 
2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
1. §4 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2. Członków, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 80 meczów międzypaństwowych 

wg oficjalnych kryteriów FIFA.”. 

2. §4 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„3.W uzasadnionych przypadkach członkami Klubu mogą zostać zawodnicy, którzy  

w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 40 meczów międzypaństwowych wg oficjalnych 

kryteriów FIFA, jednakże wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą 

poza boiskiem (dotyczy to medalistów  Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw 

Europy).”. 

3. §6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Członkom Klubu przysługuje bezpłatne zaproszenie oraz bilet I kategorii, a także możliwość 

zakupu 5 biletów na każdy mecz reprezentacji Polski.”. 

II.Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 



t.j.U. nr I/9 z dnia 16.01.2013 roku 
zm.U. nr XII/305 z dnia 13.12.2013 roku 
 

Uchwała nr I/9 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 68 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   
Przyjmuje się Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta w następującym brzmieniu:  
 

Regulamin Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN 
 
§1 
Klub Wybitnego Reprezentanta, zwany dalej „Klubem", jest jednostką organizacyjną PZPN 
grupującą najwybitniejszych piłkarzy Polski - reprezentantów kraju. 
 
§2 
Klub poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski daje wyraz uznania dla talentu, 
cech charakteru oraz sportowych dokonań zawodników, jak również jest wyrazem podziękowania 
za wkład w rozwój polskiego piłkarstwa. 
 
§3 
Celem Klubu jest w szczególności: 
1. Wykorzystanie autorytetu Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta dla promowania 
polskiego piłkarstwa, szczególnie reprezentacji narodowej; 
2. Podniesienie rangi reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych poprzez 
uczestniczenie   Członków   Klubu: 
a. w   meczach   reprezentacji Polski, rozgrywanych na terenie kraju, a także  
w towarzyszących tym meczom imprezach, konferencjach, spotkaniach itp., 
b. w ekipie reprezentacyjnej na mecze wyjazdowe reprezentacji Polski,  
c. w imprezach reprezentacyjnych rangi mistrzowskiej (finały Mistrzostw Świata oraz  Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej), 
d. w meczach reprezentacji juniorskich i młodzieżowych,  
e. w spotkaniach z młodymi reprezentantami Polski, celem przekazania im swej wiedzy oraz 
doświadczeń.  
 
§4 
Klub składa się z: 
1. Przewodniczącego, wybranego przez Zarząd PZPN na wniosek członków Klubu Wybitnego 
Reprezentanta. 
2. Członków, którzy w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 80 meczów 
międzypaństwowych wg oficjalnych kryteriów FIFA. 
3. W uzasadnionych przypadkach członkami Klubu mogą zostać zawodnicy, którzy  
w reprezentacji Polski rozegrali co najmniej 40 meczów międzypaństwowych wg 
oficjalnych kryteriów FIFA, jednakże wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi 
oraz postawą poza boiskiem (dotyczy to medalistów  Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata i Mistrzostw Europy). 
 
§5 
Osoby (Członkowie) o których mowa § 4 ust. 3 niniejszego regulaminu, powoływane/powoływani 
są do Klubu na wiosek Przewodniczącego przez pozostałych Członków zwykłą większością 
głosów w głosowaniu na posiedzeniu Klubu. Przysługują im wszelkie prawa Członków Klubu. 
 
§6 
Członkom Klubu przysługuje bezpłatne zaproszenie oraz bilet I kategorii, a także 
możliwość zakupu 5 biletów na każdy mecz reprezentacji Polski. 
 



§7 
Pracami Klubu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego 
Członek Klubu. 
 
§8 
1. Posiedzenia Członków Klubu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. 
2. Z posiedzenia Klubu sporządza się protokół, który wymaga podpisu Przewodniczącego lub 
wyznaczonego przez niego Członka Klubu. Do protokołu dołącza się listę obecności członków na 
posiedzeniu. 
 
§9 
Uchwały  lub  decyzje  Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Klubu. 
 
§10 
Uprawnienie do zmiany i interpretacji  niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
§11 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/306  z dnia  13 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN na sezon 2014/2015” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN na sezon 2014/2015”, którego treść 

stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/307 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu PZPN  
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. 36 par.1 pkt 9)   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.Par. 2 ust.2. otrzymuje nowe,  następujące brzmienie:  
2. klub sportowy – oznacza podmiot, o którym mowa w par.1ust.2 Uchwały nr V/37 z dnia 29 
września 2000 roku o członkostwie.  
 
2.Par.8 otrzymuje numerację par.8 ust.1. 
 
3. W par. 8 dodaje się nowy ust.2  w brzmieniu: 



2.  Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 roku 
życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki 
nożnej z klubem piłkarskim, na okres nie przekraczający 3 lat. Wszelkie postanowienia dotyczące 
dłuższego okresu obowiązywania umowy są nieważne.  
 
4. Par.11 ust.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
2. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, o którym mowa w par. 8 ust.2, obowiązujący 
w dniu ukończenia przez zawodnika 18 roku życia, zachowuje w pełni ważność do upływu okresu 
jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.   
 
5. W par.40 ust. 5 skreśla się kropkę i dodaje się sformułowanie: 
od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna.  
 
6. Par. 47 ust.6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
6. Decyzja o ustaleniu ekwiwalentu nie jest ostateczna i podlega zaskarżeniu do Najwyższej 
Komisji Odwoławczej PZPN w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z 
uzasadnieniem. 
 
7. W par. 69 ust. 1 dodaje się zdanie 2 w brzmieniu: 
W przypadku, gdy ekwiwalent za transfer zagraniczny przekazywany jest w ratach, wówczas  
wpłata całości składki transferowej nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty I raty.  
 
8. W par. 72 ust. 1 pkt 2 po wyrazach „w wysokości 3%” dodaje się sformułowanie „od ustalonego 
między stronami ekwiwalentu”.  
 
9. W par. 73 ust. 1 i ust. 3 wyrazy „par. 72 ust. 2” zastępuje się wyrazami „par. 72 ust. 1 pkt 2”.     
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         
 
                        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
 

  



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 20.05.2010 r. 
zm. U nr VII/106 z 24.06.2010 r. 
zm. U nr IX/186 z 31.08.2010 r. 
zm. U nr VI/92 z 19.04.2011 r. 
zm. U nr VII/106 z 12.05.2011 r.  
zm. U nr VIII/124 z 16.06.2011 r. 
zm. U nr IX/179 z 30.06.2011 r.  
zm. U nr XI/227 z 27.09.2011 r. 
zm. U nr V/92 z 15.05.2012 r.  
zm. U nr VI/115 z 27.06.2012 r. 
zm. U nr VIII/194 z 2.08.2012 r.  
zm. U nr XII/307 z 13.12.2013 r. 
 

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 może 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 – oznacza podmiot, o którym mowa w par.1ust.2 Uchwały nr V/37 z dnia 
29 września 2000 roku o członkostwie.  
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 
1.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. 



2.  Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu 15 
roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt o profesjonalne 
uprawianie piłki nożnej z klubem piłkarskim, na okres nie przekraczający 3 lat. Wszelkie 
postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania umowy są nieważne.  
§ 9 
Zawodnik profesjonalny występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi i I ligi 
kobiet 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 
oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet 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. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, o którym mowa w par. 8 ust.2, 
obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18 roku życia, zachowuje w pełni 
ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez 
zawodnika pełnoletności.   
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 Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego, 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 
1. 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. 
2. Warunkiem potwierdzenia zawodnika do klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie kopii 
potwierdzenia dokonania do PZPN opłaty w wysokości 3% sumy transferowej przeznaczonej na 
fundusz rozwoju piłkarstwa młodzieżowego. (§ 69 ust. 2). 
§ 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 oraz Ekstralidze i I lidze 
kobiet 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 Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego 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 Zarządu. 
6. Opłata ryczałtowa nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zawodnika, którego 
kontrakt został rozwiązany z winy klubu bez względu na jego wiek. 
§ 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 oraz Ekstraligi i I ligi kobiet 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, a także II i III ligi kobiet 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 
Upoważnionymi organami do określenia wysokości ekwiwalentu, o którym mowa w § 38 są: 
1) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego jako organ I instancji gdy jedną ze stron 
jest klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet, bądź 
kluby przynależą do różnych związków wojewódzkich bądź zawodnik miał w klubie odstępującym 
status zawodnika profesjonalnego bądź zawodnik o statusie amatora otrzymał propozycję 
podpisania w klubie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 
2) Wydział Gier Związku Piłki Nożnej w pozostałych przypadkach. 
3) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji w przypadku określonym w § 40. 
§ 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 od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna. 
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 Najwyższej 
Komisji Odwoławczej PZPN. 
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 VI 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. Niedopuszczalny jest kolejny, następujący po sobie transfer czasowy zawodnika do tego 
samego klubu. 
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 Komisji ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu, 
6) skreślony 
7) ustalenia przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych 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. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego t.j. do 31 sierpnia 
danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 28 lutego roku następnego. 
6. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego t.j. do 28 lutego 
danego roku posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem, 
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie 
później niż do 31 marca danego roku. 
§ 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 na okres 
obejmujący co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia 
danego sezonu rozgrywkowego. 
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, którzy w momencie zawarcia umowy transferu czasowego nie ukończyli 
28 roku życia. 
§ 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 - Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, 
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 określa Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w 
przypadku, gdy kluby należą do różnych Związków Piłki Nożnej bądź Wydział Gier Związku Piłki 
Nożnej w pozostałych przypadkach. 
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. Decyzja o ustaleniu ekwiwalentu nie jest ostateczna i podlega zaskarżeniu do 
Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie 
orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 
§ 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) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do zawodników I i II ligi, 
Ekstraligi i I ligi kobiet 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 Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego 
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) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez 
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego i właściwy organ spółki prowadzącej i 
zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy, 
2) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 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 .ust. 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  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. Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego lub Wydział Gier 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 Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego 
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 
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.  
W przypadku, gdy ekwiwalent za transfer zagraniczny przekazywany jest w ratach, 
wówczas  wpłata całości składki transferowej nastąpi w ciągu 14 dni od dokonania zapłaty 
I raty.  
2. Klub pozyskujący zawodnika do zespołu Ekstraklasy, I i II ligi jest zobowiązany wpłacić do 
PZPN, na fundusz rozwoju piłkarstwa młodzieżowego 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 
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 Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, o której mowa w art. 14 
Uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 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 
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 
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. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po upływie okresu czasowego 
transferowania opłata w skazana w ust. 6 nie jest pobierana. W tym przypadku związek na 
terenie którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego jest 
zobowiązany sporządzić na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.   
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 3 % od ustalonego między stronami ekwiwalentu  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. 1 pkt.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 
W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych, opłaty liczone od nich 
zgodnie z przepisami niniejszej uchwały, będą rozliczane wg kursu NBP obowiązującego w dniu 
wystawienia Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego. 
§ 76 
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
§ 77 
PZPN może na podstawie odrębnej Uchwały Zarządu PZPN przekazać część swoich uprawnień 
związkom piłki nożnej z zastrzeżeniem niniejszych przepisów. 
§ 78  
W przypadku braku regulacji krajowej postanowienia, Regulaminu FIFA w sprawie statusu i 
transferu zawodników, obowiązujące wszystkie federacje, stosuje się odpowiednio.  
§ 79  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

               Prezes PZPN  
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Uchwała nr XII/308 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu PZPN dot. zmian w 
Uchwale nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” 

regulujących stosunki pomiędzy klubem a zawodnikiem profesjonalnym 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących stosunki 
pomiędzy klubem a zawodnikiem profesjonalnym wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.  Art.2 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 
1.Zobowiązania określone w niniejszym dokumencie stanowią integralną część typowego 
kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej ( umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wg 
wzoru PZPN ) lub typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu piłki nożnej, zawartego 
z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. 
         
2. W art. 3  wprowadza się nowy ust.3 w następującym brzmieniu: 
 
3. Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu piłki nożnej, zawarty przez klub sportowy z  
zawodnikiem niepełnoletnim, który  ukończył 15 rok życia ( zwany także dalej „kontraktem”) 
oznacza, co do zasady, umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki stron, przy 
uwzględnieniu obowiązujących regulacji piłkarskich. 
 
3. W art. 3 dotychczasowe ust.3-8 otrzymują numerację ust. 4 - 9.  
 
4. Art. 29 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
1. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, o którym mowa w art. 3 ust.3 i 4 nin. uchwały, 
może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 
(piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego 
okresu obowiązywania kontraktu są nieważne. 
2. Każdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie ukończył 18 
(osiemnastego) roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub 
innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny znajdować się na tekście kontraktu, obok 
podpisu zawodnika. Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego 
oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi 
notarialnie podpisami tych osób.  



3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia, może 
wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie kontraktu.   
4. Kontrakt, o którym mowa w ust.1, jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie 
uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który nie ukończył 18 
roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.    
5. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujący w dniu ukończenia przez 
zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez 
względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.  
6. Każdy  kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie ukończył 18 
(osiemnastego) życia,  powinien, pod rygorem nieważności, co najmniej: 
1) formułować prawa i obowiązki stron kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem wieku 
zawodnika i terminu obowiązywania kontraktu,     
2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania 
kontraktu, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto. 
3) formułować  obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu 
ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego 
pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, 
miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie. 
4) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomocnionych 
przedstawicieli klubu.  
7. Ponadto kontrakt może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez 
zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt 
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie. 
8. Oferta podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego (zwana dalej „ofertą”) może zostać 
złożona zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. 
Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia zawodnikowi oraz jego 
przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem 
terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane 
klubowi adresy zamieszkania zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych. 
9. Oferta, o której mowa w ust.8, powinna zawierać, pod rygorem nieważności: 
1) imię, nazwisko oraz numer Extranet zawodnika; 
2) określenie okresu obowiązywania kontraktu; 
3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres 
obowiązywania kontraktu; 
4) podpis upoważnionych przedstawicieli klubu sportowego.      
10. Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do 
złożonej  propozycji, o której mowa w ust.8,  w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania 
przesyłki za doręczoną. W przypadku odmowy podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego, 
zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami 
prawnymi. 
11. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani też 
odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 
12. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron 
wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.  
13. Niezależnie od powyższego, kontrakt może być rozwiązany przez Izbę ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych PZPN, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień art. 14 - art. 16 nin. 
Uchwały.   
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         

        Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
  



tj. 1.07.2005 r. 
zm. U nr II/18 z dn. 9.02.2008 r. 
zm. U nr VIII/99 z dn. 3.06.2008 r. 
zm. U nr IX/122 z dnia 3 i 7.07.2008 r. 
zm. U nr V/144 z dnia 31.03.i 1.04.2009 r. 
zm. U nr I/6 z dnia 13.01.2010 r. 
zm. U nr VII/107 z dnia 24.06.2010 r.  
zm. U nr XI/219 z dnia 28.10.2010 r.    
zm.U nr VIII/122 z dnia 16.06.2011 r. 
zm.U nr XII/308 z dnia 13.12.2013 r. 
 

 
Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 
113 z późn. zm.), art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny(Dz.U. nr 16 
poz.93 z późn. zm.) oraz § 33 lit. n Statutu PZPN uchwala się następujące przepisy regulujące 
stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym: 
 

ZASADY 
regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym 

Załącznik do typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej  
(umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) zawartej pomiędzy zawodnikiem 

profesjonalnym a klubem sportowym 
(tekst jednolity)  

 
DZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE 
 

Art. 1. 
1. Niniejsze przepisy regulują stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem 
profesjonalnym występującym w rozgrywkach narodowych organizowanych przez PZPN. 
2. W szczególności przepisy niniejsze określają prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych 
jako stron umowy cywilnoprawnej lub stosunku pracy tej kategorii pracowników w przypadku 
zawarcia umowy o prace. 
3. Niniejsze przepisy nie wykluczają uprawiania sportu profesjonalnego w piłce nożnej w innych 
formach dopuszczonych przez prawo powszechne, które nie podlegają jednak 
ochronie prawnej gwarantowanej przez poniższe postanowienia. 

 
Art. 2. 

1.Zobowiązania określone w niniejszym dokumencie stanowią integralną część typowego 
kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej ( umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej wg wzoru PZPN ) lub typowego kontraktu o profesjonalne uprawianie 
sportu piłki nożnej, zawartego z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają obowiązujące 
przepisy FIFA, UEFA i PZPN.  

 
Art. 3. 

W rozumieniu niniejszych przepisów : 
1. zawodnik profesjonalny (zwany w dalszej części zawodnikiem ) oznacza zawodnika 
uprawiającego sport na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej) i otrzymującego za to wynagrodzenie; 
2. kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (zwany w dalszej części kontraktem) oznacza 
umowę o pracę albo umowę cywilnoprawna, zawartą pomiędzy klubem sportowym a 
zawodnikiem profesjonalnym; 
3.kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu piłki nożnej, zawarty przez klub sportowy z  
zawodnikiem niepełnoletnim, który  ukończył 15 rok życia ( zwany także dalej 



„kontraktem”) oznacza, co do zasady, umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki 
stron, przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji piłkarskich; 
4. klub sportowy (zwany w dalszej części klubem) oznacza spółkę akcyjną (sportową spółkę 
akcyjną) lub stowarzyszenia kultury fizycznej, które posiadają sekcje piłki nożnej i uczestniczą we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN; 
5. klub odstępujący – oznacza klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 
przynależność klubową do klubu pozyskującego; 
6. klub pozyskujący – oznacza klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić 
przynależność klubową z klubu odstępującego; 
7. ekwiwalent – oznacza opłatę za wyszkolenie zawodnika i rozwój jakie klub pozyskujący 
zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu; 
8. sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku 
następnego; 
9. zasadnicze wynagrodzenie zawodnika – oznacza wynagrodzenie określone w kontrakcie, 
którego wypłata oraz jego wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana. 
 
DZIAŁ II - KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ 
 
Rozdział I - Przepisy wstępne 
 

Art. 4. 
1. Podstawowe zobowiązania pomiędzy klubem a zawodnikiem, w tym zasadnicze 
wynagrodzenie zawodnika, określa umowa cywilnoprawna albo umowa o pracę zwane 
kontraktem o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 
2. Klub oraz zawodnik mogą być stronami dodatkowych umów uzależniających wysokość 
dodatkowego wynagrodzenia (nagród) od uzyskania określonego wyniku sportowego. 
 
Rozdział II - Zawarcie kontraktu 
 

Art. 5. 
1. Pod rygorem nieważności, kontrakt: 
1) Zawierany jest na czas określony nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie 
dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 29 ust. 2, 
2)określa zasadnicze wynagrodzenie zawodnika na cały okres jego obowiązywania, 
3)sporządzony jest na piśmie wg wzoru PZPN w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZPN, 
4) podpisany jest przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu. 
2. Kontrakt sprzeczny z niniejszymi zasadami lub ze statusem polskich piłkarzy lub z celami i 
zasadami uprawiania sportu albo mający na celu ich obejście jest nieważny. Jeżeli nieważnością 
jest dotknięta tylko część kontraktu, kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że 
z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością kontrakt nie zostałby 
zawarty. 
3. Skuteczność kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia zawodnika do klubu, z którym 
zawarł kontrakt. 
 

Art. 6. 
Przed podpisaniem kontraktu klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W 
przypadku braku powyższych badan ważność kontraktu piłkarskiego nie może być uzależniona 
od wyniku późniejszych badań lekarskich. 

 
Art. 7. 

Kontrakt przy sporządzaniu którego skorzystano z usług licencjonowanego menedżera ds. 
piłkarzy powinien zawierać imię oraz nazwisko danego menedżera, któremu udzielono 
upoważnienia oraz powinien być przez niego parafowany. 
 
 
 



 
Rozdział III – Zasady zawierania kontraktów 
 

Art. 8. 
1. Zawodnik może zawrzeć kontrakt z klubem jeżeli: 
a) jego kontrakt piłkarski z aktualnym klubem już wygasł lub wygaśnie w ciągu 6 (sześciu) 
miesięcy, lub 
b) jego kontrakt z obecnym klubem został rozwiązany na podstawie zgodnego oświadczenia 
stron stwierdzonego na piśmie. 
2. Zawodnik może zawrzeć tylko jeden kontrakt na ustalony w kontrakcie czas jego 
obowiązywania. W przypadku zawarcia przez zawodnika z różnymi klubami kontraktów, których 
czas obowiązywania pokrywa się zawodnik podlega karze dyscyplinarnej. 
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w art. 8 ust. 2. nie dotyczy zawarcia przez zawodnika kontraktu 
w okresie transferu czasowego dokonanego przez klub z którym posiada ważny kontrakt i 
którego czas obowiązywania obejmuje cały okres transferu czasowego. W takim przypadku w 
razie wątpliwości uznaje się, iż w trakcie obowiązywania transferu czasowego wszelkie 
zobowiązania kontraktowe ciążą na klubie z którym zawodnik ma podpisany kontrakt na czas 
trwania transferu czasowego. 

 
Art. 9. 

1. Zawodnik nie może zmienić klubu w trakcie ważności kontraktu, chyba że trzy zainteresowane 
strony - klub odstępujący, zawodnik oraz klub pozyskujący - wyraża na to pisemnie zgodę. 
2. Uprawnienie zawodnika do klubu pozyskującego może nastąpić w okresach transferowych, o 
których mowa w § 37 ust. 1 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w sprawie statusu 
polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej. 

 
Art. 10. 

1. Klub zamierzający podpisać kontrakt z zawodnikiem posiadającym ważny kontrakt w klubie 
odstępującym lub z zawodnikiem w wieku do lat 23, który jest lub był wcześniej zawodnikiem 
innego klubu, zobowiązany jest do zapłaty klubowi odstępującemu ekwiwalentu za wyszkolenie 
tego zawodnika, chyba że niniejsze przepisy pozbawiają dotychczasowy klub takiego 
ekwiwalentu. 
2. Kluby pozyskujący i odstępujący w terminie 30 (trzydziestu) dni powinny ustalić wysokość 
ekwiwalentu. W przypadku braku zgody klubów co do wysokości ekwiwalentu na wniosek klubu 
wysokość tę określi PZPN na podstawie odrębnych przepisów. 
3. Zawodnik, którego dotychczasowy kontrakt wygasł zostanie uprawniony do klubu 
pozyskującego bez względu sposób załatwienia pomiędzy klubami kwestii ekwiwalentu. 
4. Roszczenie o ekwiwalent przysługuje jedynie klubowi odstępującemu i może zostać 
przeniesione na inny klub. W żadnym wypadku roszczenie takie nie przysługuje innej osobie 
(fizycznej lub prawnej) niż klub. 

 
Art. 11. 

Klubowi odstępującemu zawodnika, którego kontrakt wygasł lub został rozwiązany i który w dacie 
zawarcia kontraktu z klubem pozyskującym ukończył 23 lata, nie przysługuje ekwiwalent. 
 
Rozdział IV - Nadzór i kontrola nad zawieraniem kontraktów. 
 

Art. 12. 
1. Kontrakt powinien być dostarczony przez klub pozyskujący do PZPN w terminie 10 (dziesięciu) 
dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również umów dodatkowych 
określających wynagrodzenie zawodnika oraz wszelkich zmian w kontraktach i umowach 
dodatkowych. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów klub podlegał będzie 
karze dyscyplinarnej. 
2. Do rozgrywek organizowanych przez PZPN zostanie dopuszczony zawodnik, którego kontrakt 
zostanie dostarczony do PZPN i który zostanie uprawniony do gry na podstawie stosownych 
przepisów PZPN. 



3. Zawodnik oraz klub uprawnieni są w każdym czasie do wglądu w dokumenty kontraktowe 
zawodnika złożone w PZPN. Zawodnik ma prawo złożenia do swoich dokumentów kontraktowych 
oryginału każdego dokumentu, który dotyczy jego wynagrodzenia w klubie. 
 

Art. 13. 
1. Kontrakt oraz umowy dotyczące dodatkowego wynagrodzenia (nagród), o których mowa w art. 
4 ust. 2 i art. 18 ust. 1, zawarte zgodnie z niniejszymi przepisami, podlegają ochronie prawnej 
PZPN. 
2. Ochronę prawną o której mowa w art. 13 ust.1 sprawują, zgodnie ze swoimi kompetencjami, 
właściwe organy PZPN. 
3. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania kontraktu są 
rozstrzygane w pierwszej i drugiej instancji przez Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych. 
Spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody 
wynikające z kontraktu będącego umową cywilnoprawną strony poddają kompetencji Piłkarskiego 
Sądu Polubownego, zaś wynikające z kontraktu będącego umową o pracę podlegają 
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Pracy. 
4. Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi PZPN, a w sprawach toczących 
się przed organami, o których mowa w art. 13 ust. 3, także tym organom. 
 
Rozdział V - Utrzymanie stabilności kontraktowej w piłce nożnej 
 

Art. 14. 
1. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron 

wyrażonego - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej. 
2. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani do 

odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia kontraktu są nieważne. 
3. Klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  

o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w razie rażącego naruszenia przez zawodnika 
podstawowych obowiązków zawodniczych określonych kontraktem i innymi przepisami 
związkowymi. Wniosek klubu o rozwiązanie kontraktu powinien być sporządzony na piśmie z 
podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu i nie może zostać złożony w terminie 
późniejszym niż 30 (trzydzieści) dni od  powzięcia  przez  klub  wiadomości   o   okoliczności  
uzasadniającej rozwiązanie kontraktu. 

4. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomicznych w polskim sporcie i w piłce 
nożnej, wynikającej z przyczyn nieleżących po stronie klubu, a czyniących niemożliwym 
realizację warunków finansowych kontraktu profesjonalnego, klub może zaproponować 
zawodnikowi ich renegocjacje, które nie mogą jednak prowadzić do obniżenia wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatkowego o więcej niż 50%. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w 
powyższym zakresie każda ze stron może wystąpić o ustalenie nowych warunków spornego 
kontraktu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, który przy orzekaniu może uwzględnić opinię. 
Komisji Technicznej PZPN.  

5. Fakt prowadzenia renegocjacji, o których mowa w ust. 4 może być również uwzględniony 
przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN w sprawie o zasądzenie nie zrealizowanych przez klub 
kwot wynikających z kontraktu. 

6. Zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych 
o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub  swoich 
zobowiązań,  w szczególności naruszenia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia 
określonego kontraktem za okres nie krótszy niż 3  (trzy) miesiące, pomimo uprzedniego 
pisemnego wezwania zawodnika doręczonego klubowi na co najmniej  30 (trzydzieści) dni 
przed złożeniem wniosku o stwierdzenie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o 
rozwiązanie kontraktu powinien zostać złożony na piśmie z podaniem przyczyny 
uzasadniającej rozwiązanie kontraktu. 

7. Zawodnik, który nie rozegrał w poprzednim sezonie  10% meczów w pierwszej drużynie 
klubu w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN może wnioskować do Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych  o   rozwiązanie   kontraktu   z   uzasadnionej   przyczyny   
sportowej. Uzasadniona przyczyna sportowa będzie ustalana każdorazowo, a każdy przypadek 
będzie oceniany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich istotnych okoliczności (m.in. kontuzja, 



zawieszenie przez klub, pozycja zawodnika na boisku, wiek zawodnika itd.). W przypadku 
stwierdzenia istnienia uzasadnionej przyczyny sportowej właściwy organ PZPN ustali, czy klub 
pozyskujący zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania klubowi odstępującemu 
uwzględniającego koszty jakie poniósł ten klub. 

8. W przypadku gdy klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych 
zdarzeń niż rywalizacja sportowa, zawodnik może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z uzasadnionej przyczyny sportowej gdy wykaże, 
iż ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych w klubie w wyższej klasie 
rozgrywkowej niż ta do której został przeniesiony dotychczasowy klub oraz iż dotychczasowy 
klub nie wyraża zgody na transfer zawodnika do klubu pozyskującego. W przypadku gdy 
zainteresowane kluby nie dojdą do porozumienia co do wysokości sumy transferowej w 
terminie 30-dni od  daty złożenia oferty przez klub pozyskujący, kwotę odszkodowania - 
uwzględniającego koszty poniesione przez klub - ustali właściwy organ PZPN, przy czym w 
przypadku stwierdzenia, iż po złożeniu oferty przez klub pozyskujący dotychczasowy klub 
stosuje wobec zawodnika szykany, właściwy organ PZPN może stwierdzić, iż odszkodowanie 
jest nieuzasadnione. 

9. W przypadku gdy w kontrakcie strony ustaliły wysokość kwoty wypłacanej klubowi 
odstępującemu w przypadku zamiaru wcześniejszego rozwiązania kontraktu przez zawodnika 
(tzw. kwota  odstępnego)  kontrakt  ulega  rozwiązaniu w  trybie  natychmiastowym w 
przypadku  zapłacenia klubowi  odstępującemu tej  kwoty.  W takim przypadku klubowi 
odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-9 powyżej, orzeczeniu Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych stwierdzającemu rozwiązanie kontraktu może być – w okolicznościach 
uzasadnionych sytuacją zawodnika – nadany rygor natychmiastowej wykonalności a zawodnik 
może być warunkowo uprawniony do klubu pozyskującego, przy czym kontrakt z klubem 
pozyskującym do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych ma charakter warunkowy. W takim przypadku klub pozyskujący obowiązany 
jest do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na 
skutek uprawiania sportu piłki nożnej do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych. 

11. W przypadku ukarania zawodnika przez organ prowadzący rozgrywki, karą co najmniej 3 
miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji, klub posiada uprawnienie do zmiany w okresie 
obowiązywania dyskwalifikacji wysokości wynagrodzenia określonego w kontrakcie. 

12. W przypadku złożenia przez zawodnika lub klub wniosku o rozwiązanie kontraktu z winy drugiej 
strony i stwierdzenia braku podstaw do takiego rozwiązania kontraktu, Izba ds. Rozwiązywania 
Sporów Sportowych może rozwiązać kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie 
zgadza się na kontynuację kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika, 
iż dalsze obowiązywanie kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu 
profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury 
fizycznej. Rozwiązanie kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania 
ucierpiałoby dobro zawodnika lub klubu, albo rozwiązanie naruszałoby zasady słuszności, 
dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu. 

 
Rozdział VI – Sankcje prawne w przypadku rozwiązania kontraktu z winy jednej ze stron. 
 

Art. 15. 
1. W przypadku kontraktów podpisanych przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia: jeśli 
nastąpi rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika w ciągu pierwszych 3 (trzech) lat obowiązywania 
kontraktu, zostaną zastosowane sankcje sportowe i zawodnik zobowiązany będzie do zapłaty 
odszkodowania. W przypadku kontraktów podpisanych po ukończeniu 28 roku życia 
zastosowanie znajdują te same zasady, jedynie okres zostaje skrócony do pierwszych 2 (dwóch) 
lat . 
2. W przypadku rozwiązania kontraktu z winy zawodnika po pierwszych 3 latach jego 
obowiązywania ( dotyczy zawodników którzy w dacie podpisania kontraktu nie ukończyli 28 lat) 
lub po pierwszych 2 latach jego obowiązywania ( dotyczy zawodników którzy w dacie podpisania 
kontraktu ukończyli 28 lat) nie będą miały zastosowania sankcje sportowe a jedynie zawodnik 
zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania. 



3. Sankcje sportowe oraz ustalenie obowiązku zapłaty odszkodowania, o których mowa powyżej 
szczegółowo orzekają, z uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Wydział Dyscypliny (Komisja Dyscyplinarna PZPN) w zakresie zakazie uprawniania zawodnika 
do gry przez okres od 6 do 12 m-cy w zależności od charakteru naruszenia obowiązków 
kontraktowych, 
2) Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu w zakresie odszkodowania na rzecz dotychczasowego 
klubu, przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez zawodnika z 
dotychczasowego klubu oraz wysokość ekwiwalentu jaki klub ten zapłacił w związku z transferem 
tego zawodnika. 
4. Szczegółowe zasady w zakresie odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 określa uchwała 
Zarządu PZPN. 
 

Art. 16. 
W przypadku rozwiązania kontraktu z winy klubu, klubowi temu nie przysługuje ekwiwalent od 
klubu pozyskującego zawodnika. § 54 ust. 5 Uchwały Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992r. w 
sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej stosuje się odpowiednio. 
 
DZIAŁ III - WYNAGRODZENIE ZAWODNIKA 
 
Rozdział I - Określenie wynagrodzenia 
 

Art. 17. 
1. Zasadnicze wynagrodzenie zawodnika określa kontrakt. Nieważne są postanowienia kontraktu 
uzależniające zasadnicze wynagrodzenie zawodnika od zaistnienia jakichkolwiek warunków, w 
tym uzyskania określonych wyników sportowych. 
2. Kontrakt powinien określać zasadnicze wynagrodzenie zawodnika odrębnie za każdy sezon 
piłkarski objęty czasem obowiązywania kontraktu. W przypadku gdy wynagrodzenie nie obejmuje 
całości okresu obowiązywania kontraktu, kontrakt jest ważny tylko na sezony piłkarskie odnośnie 
do których zasadnicze wynagrodzenie zawodnika zostało wyraźnie określone. 
 
Rozdział II -Świadczenia dodatkowe 
 

Art. 18. 
1. Kontrakt lub umowa dodatkowa, o której mowa w Art. 4 ust. 2 mogą określać dodatkowe 
wynagrodzenie (nagrody) za uzyskanie określonego wyniku sportowego w danym sezonie 
piłkarskim. 
2. Inne świadczenia na rzecz zawodnika (mieszkanie, samochód itp.) mogą być określone w 
kontrakcie lub umowie dodatkowej, przy czym zobowiązania ich dotyczące nie podlegają 
ochronie prawnej PZPN. 
 
Rozdział III - Wypłata wynagrodzenia 
 

Art. 19. 
1. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy o prace następuje miesięcznie 
z dołu najpóźniej w dnia 10 następnego miesiąca. 
2. Wypłata wynagrodzenia z kontraktu zawartego w formie umowy cywilnoprawnej może nastąpić 
z góry za cały rok lub część sezonu. 
3. Klub z wynagrodzenia brutto z kontraktu zawartego w formie umowy o prace potrąca zaliczkę 
na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłaca zawodnikowi świadczenia na 
ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości określonej stosownie do 
obowiązujących przepisów prawa powszechnego. 
 
Rozdział IV - Świadczenia przysługujące zawodnikowi w okresie kontuzji lub choroby 
 

Art. 20. 
1. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach, 
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu przysługuje 



wynagrodzenie określone w kontrakcie piłkarskim. W takim przypadku zawodnik otrzymuje 
świadczenia od klubu lub ZUS-u w wysokości określonej odpowiednimi przepisami oraz 
ewentualne świadczenie uzupełniające ze strony klubu do 100% kontraktowego wynagrodzenia. 
2. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach 
przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim klub po tym 
terminie może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie 
kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% wynagrodzenia określonego 
kontraktem. Obniżone wynagrodzenie przysługuje zawodnikowi kontuzjowanemu lub choremu, 
ale nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia kontraktu. 
3. W przypadku wystąpienia innych niż wskazane w ust 2 okoliczności uniemożliwiających 
występowanie zawodnika w rozgrywkach spowodowane przyczynami obiektywnymi, 
niezależnymi od klubu (np. bezwzględna dyskwalifikacja zawodnika na okres ponad 3 miesięcy, 
orzeczenie  przez sąd  kary pozbawienia wolności lub zastosowanie tymczasowego aresztowania 
na okres ponad 3 miesięcy) klub może wnioskować do Izby ds. Rozwiązywania Sporów 
Sportowych o rozwiązanie kontraktu lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty 50% 
wynagrodzenia określonego kontraktem. Obniżone wynagrodzenie może być wypłacane do chwili 
ustania przyczyny uniemożliwiającej występowanie zawodnika w rozgrywkach. W przypadku 
prawomocnego ukarania zawodnika za przestępstwo korupcji sportowej klub może wnioskować 
do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązanie kontraktu z winy zawodnika. 
Wniosek ten może być złożony nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
wyroku.  
4. W przypadku rozwiązania kontraktu na zasadzie Art. 20 ust. 2 klubowi nie przysługuje 
ekwiwalent. 
 
DZIAŁ IV - OBOWIĄZKI KLUBU SPORTOWEGO 
 

Art. 21. 
Klub zobowiązany jest do: 
1. stworzenia zawodnikowi warunków do podnoszenia jego kwalifikacji sportowych, 
2. zwalniania zawodnika w przypadku powołania go do gry w reprezentacji narodowej, zgodnie ze 
stosownymi przepisami FIFA i PZPN. 
3. wypłacania wynagrodzenia określonego kontraktem oraz dodatkowymi umowami oraz 
regulaminami o premiowania. 
 
 
DZIAŁ V – OBOWIĄZKI ZAWODNIKA PROFESJONALNEGO  
 

Art. 22 
1. Podstawowymi obowiązkami zawodnika jest w szczególności: 
1) reprezentowanie klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, a także w 
imprezach i spotkaniach popularyzujących klub, 
2) aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym, 
3) poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim, 
4) stosowanie wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego. 
2. Ponadto, zawodnik zobowiązany jest do: 
1) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej, a także przestrzegania 
sportowego trybu życia, 
2) troski o powierzone mu mienie, w szczególności o sprzęt sportowy, za który ponosi pełną 
odpowiedzialność materialna, 
3) nie podejmowania działań mogących narazić dobre imię klubu, jego właścicieli, sponsorów 
oraz osób z nim bezpośrednio związanych. 
3. Do każdego kontraktu podpisywanego z nowym klubem piłkarskim zawodnik profesjonalny 
załącza oświadczenie o treści, stanowiącej załącznik nr 1. 
4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio przy podpisywaniu nowej umowy z 
dotychczasowym klubem piłkarskim oraz przy każdej zmianie barw klubowych.  
5. Zabroniony jest udział zawodnika profesjonalnego w zakładach bukmacherskich dot. 
jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce. Naruszenie 



powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych 
łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy zawodnika. 
6. W przypadku dopuszczenia się przez zawodnika profesjonalnego przekupstwa sportowego, 
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego, zawodnik zobowiązany jest wpłacić na 
konto PZPN kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od klubu, w szczególności na 
podstawie wszystkich umów zawartych z klubem, w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie 
przestępstwa przekupstwa sportowego. 
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, kluby zobowiązane są składać do organów 
prowadzących rozgrywki w terminie do dnia 1 lipca 2009 roku, a następnie każdorazowo przy 
uprawnieniu do rozgrywek zawodnika, który zawarł po tym terminie nową umowę z klubem. 
8. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, w terminie, o którym 
mowa w ust. 7, organ prowadzący rozgrywki odmówi uprawnienia zawodnika, którego 
oświadczenie antykorupcyjne nie będzie złożone, bądź też cofnie uprawnienie zawodnika do gry 
do momentu przedłożenia takiego oświadczenia.   
9. Oświadczenie zawodnika profesjonalnego musi być przedstawione do wglądu organowi 
prowadzącemu rozgrywki i musi być dołączone do kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki 
nożnej. Oświadczenie nie może znajdować się w zalakowanej kopercie z kontraktem o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 
10. W przypadku uprzedniego przedłożenia kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 
zawodnika klub może dołączyć odpowiednie oświadczenie piłkarza bez konieczności ponownego 
przedkładania kontraktu zawodnika. 
11. Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 6, należy składać w oryginale. W przypadku 
przesłania celem uprawnienia zawodnika dokumentów faxem bądź e -mailem stosuje się 
odpowiednie przepisy dotyczące terminów nadsyłania oryginałów dokumentacji niezbędnej do 
uprawnienia do rozgrywek. Klub zobowiązany jest do poświadczenia przyjęcia oświadczenia. Na 
Klubie ciąży także obowiązek prawidłowego dostarczenia oświadczenia zawodnika do organu 
prowadzącego rozgrywki. 
12. Oświadczenia są składane w języku polskim, w przypadku zawodników cudzoziemców mogą 
być składane w oficjalnym języku FIFA bądź – przy jednoczesnym dołączeniu tłumaczenia 
przysięgłego tłumacza – w macierzystym języku zawodnika nie będącym oficjalnym językiem 
FIFA. 
13. Obowiązek złożenia oświadczenia antykorupcyjnego powstaje z momentem podpisania 
nowej umowy z obecnym lub nowym klubem. W przypadku aneksowania obowiązujących umów 
klub nie jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia, o ile uczynił to uprzednio. 
14. Niezależnie od oświadczeń, o których mowa w ust. 3, 4 i 6, Kluby upoważnione są do 
stosowania innych dodatkowych klauzul antykorupcyjnych (dodatkowych ustaleń) w kontraktach 
zawodników regulujących stosunki pomiędzy klubem a zawodnikiem. Stosowanie tych klauzul 
wymaga zgody klubu i zawodnika profesjonalnego. 
15. Odmowa złożenia oświadczenia antykorupcyjnego jest traktowana jako rażące naruszenie 
przepisów dyscyplinarnych i może stanowić podstawę do rozwiązania kontraktu z winy 
zawodnika lub deklaracji gry amatora. 
16.  Naruszenie przez zawodnika profesjonalnego zakazu udziału w zakładach bukmacherskich 
dotyczących jakichkolwiek rozgrywek ligowych lub pucharowych odbywających się Polsce 
stanowi rażące niewykonanie obowiązków zawodnika i pociąga za sobą zastosowanie sankcji 
regulaminowych i dyscyplinarnych łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu z winy 
zawodnika. Zakaz taki obowiązuje ex lege i nie wymaga wprowadzenia aneksu do kontraktu o 
profesjonalne uprawianie piłki nożnej. 
 

Art. 23. 
1. W trakcie obowiązywania kontraktu zawodnik nie może prowadzić aktywności grożącej mu 
kontuzją np. jazda na nartach, motocyklach, skuterach wodnych itp.  
2. Ponadto, zawodnik nie może grać w piłkę nożną w drużynach pięcio-, sześcioosobowych itp., 
chyba, że klub na piśmie wyrazi zgodę na tego rodzaju aktywność sportową. 
 
 
 
 



Art. 24. 
W trakcie obowiązywania kontaktu zawodnik nie może prowadzić działalności gospodarczej lub 
aktywności utrudniającej pełne zaangażowanie się zawodnika w reprezentowanie klubu, chyba 
że klub na piśmie wyrazi na to zgodę. 

 
Art. 25. 

Zawodnik nie może reprezentować jednocześnie w tej samej dyscyplinie lub dziedzinie sportu 
więcej niż jednego klubu lub związku sportowego. 
 
DZIAŁ VI - REGULAMINY WEWNĄTRZKLUBOWE 
 

Art. 26. 
1. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania statutów, regulaminów oraz innych 
przepisów obowiązujących w klubie. 
2. Postanowienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w klubie nie mogą naruszać 
postanowień kontraktu. 
 
DZIAŁ VII - ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA ZAWODNIKA 
 

Art. 27. 
1. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może wnioskować 
do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o nałożenie na zawodnika kar dyscyplinarnych: 
2. W związku z naruszeniem przez zawodnika zobowiązań wobec klubu, klub może nałożyć na 
zawodnika kary dyscyplinarne przewidziane w regulaminie klubowym, w zakresie przewidzianym 
przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
3. Postępowanie dyscyplinarne reguluje Statut PZPN, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz inne 
przepisy PZPN z zachowaniem prawa do obrony i zasady dwuinstancyjności postępowania. 
 
DZIAŁ VIII - CZAS WYKONYWANIA OBOWIAZKÓW KONTRAKTOWYCH PRZEZ 
ZAWODNIKA 

 
Art. 28. 

1. Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez zawodnika określony jest wymiarem jego 
zadań wynikających z zawartego kontraktu. 
2. Zawodnikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego wypoczynku w wymiarze 30 
(trzydziestu) dni wolnych, który w zależności od uzgodnień z klubem powinien być 
wykorzystywany w okresie wolnym od rozgrywania meczów i prowadzenia przygotowań 
(treningów). 
 
ROZDZIAŁ IX - KONTRAKTY PIŁKARSKIE ZAWODNIKÓW PONIŻEJ 18 LAT 
 

Art. 29. 
1. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, o którym mowa w art. 3 ust.3 i 4 nin. 
uchwały, może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego 
podpisania ukończył 15 (piętnaście) lat, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wszelkie 
postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania kontraktu są nieważne. 
2. Każdy kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie 
ukończył 18 (osiemnastego) roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą 
przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny 
znajdować się na tekście kontraktu, obok podpisu zawodnika. Powyższa zgoda może 
zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub 
innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób.  
3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia, 
może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie 
kontraktu.   



4. Kontrakt, o którym mowa w ust.1, jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w 
zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy klubem a zawodnikiem, który 
nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.    
5. Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej obowiązujący w dniu ukończenia przez 
zawodnika 18 roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego 
obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.  
6. Każdy  kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z zawodnikiem, który nie 
ukończył 18 (osiemnastego) życia,  powinien, pod rygorem nieważności, co najmniej: 
1) formułować prawa i obowiązki stron kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem wieku 
zawodnika i terminu obowiązywania kontraktu,     
2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres 
obowiązywania kontraktu, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto. 
3) formułować  obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu 
ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce 
stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) znajduje się ponad 25 km od 
siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie. 
4) zawierać podpisy zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomocnionych 
przedstawicieli klubu.  
7. Ponadto kontrakt może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez 
zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt 
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie. 
8. Oferta podpisania pierwszego kontraktu profesjonalnego (zwana dalej „ofertą”) może 
zostać złożona zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 
roku życia. Ofertę uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia 
zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia 
na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym 
(zawierającego ofertę) na ostatnio znane klubowi adresy zamieszkania zawodnika i 
znanych klubowi przedstawicieli ustawowych. 
9. Oferta, o której mowa w ust.8, powinna zawierać, pod rygorem nieważności: 
1) imię, nazwisko oraz numer Extranet zawodnika; 
2) określenie okresu obowiązywania kontraktu; 
3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia zawodnika przez cały okres 
obowiązywania kontraktu; 
4) podpis upoważnionych przedstawicieli klubu sportowego.      
10. Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do 
złożonej  propozycji, o której mowa w ust.8,  w terminie 14 dni od jej otrzymania lub 
uznania przesyłki za doręczoną. W przypadku odmowy podpisania pierwszego kontraktu 
profesjonalnego, zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd 
konsekwencjami prawnymi. 
11. Stronom kontraktu nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani 
też odstąpienia od kontraktu. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne. 
12. Kontrakt może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia 
stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.  
13. Niezależnie od powyższego, kontrakt może być rozwiązany przez Izbę ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień 
art. 14 - art. 16 nin. Uchwały.   
 
DZIAŁ X - UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW 
 

Art. 30. 
Klub obowiązany jest do ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Ubezpieczenie musi obejmować również 
mecze i treningi z zespołami reprezentacji narodowych, stosownie do przepisów FIFA. 
 
 
 
 



DZIAŁ XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Art. 31. 
1. Wszelkie zmiany poszczególnych postanowień kontraktu wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Nieważność poszczególnych postanowień kontraktu nie ma wpływu na ważność pozostałych 
jego postanowień. 
 
DZIAŁ XII - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
 

Art. 32.  
1. Traci moc uchwała nr I/1 z dnia 18 lutego 2000 roku Zarządu PZPN. 
2. Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich podjęcia. 
3. Kontrakty i umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszych przepisów zachowują 
swoja ważność do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia. 
4. Spory wynikające na tle realizacji kontraktów, wszczęte do dnia wejścia w życie rozstrzygane 
będą na podstawie przepisów dotychczasowych. 
 

   Prezes PZPN  
 

 
Załącznik do uchwały nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku z późn. zm. dot. Zasad regulujących 

stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym 
     
  
        ____________, dnia ___________ 
          (miejscowość) 
____________________ 
       (imię i nazwisko) 
____________________ 
         (nazwa klubu) 

Oświadczenie 
 
Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do 
respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair play. 
Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników 
sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników we współzawodnictwie 
sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko odniesione w duchu szlachetnej i 
uczciwej rywalizacji sportowej. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa 
sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na 
konto PZPN kwotę odpowiadającą moim rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie 
umowy kontraktowej w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego. 
        ______________________ 
                      (podpis zawodnika) 
____________________________ 
(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)  
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Uchwała nr XII/309 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu PZPN  dot. zmiany uchwały nr V/37 

z dnia 29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie 
 
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9   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. 31 otrzymuje numerację par. 31 ust.1. 
    
2. W par. 31 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:  
 
2. W rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej mogą w szczególności 
uczestniczyć akademie piłkarskie mające inną formę prawną niż kluby piłkarskie, o których mowa 
w par.1 ust.2 nin. Uchwały, w tym występujące jako fundacje.  
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
      
 
  



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. 
zm. U nr IX/178 z 30.06.2011 r.  
zm.U nr XII/309 z 13.12.2013 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 art. 15 § 1 ust.2 Statutu PZPN.  
2. Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Może działać pod postacią stowarzyszenia, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.  
3. Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z  chwilą wpisu do ewidencji 
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Inne kluby piłkarskie 
muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.  
4. Ilekroć w nin. Uchwale mowa jest o spółce akcyjnej, to dotyczące jej postanowienia odnoszą 
się również do istniejącej już sportowej spółki akcyjnej. 
 
§ 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) klubu piłkarskiego podlegającego 
wpisowi do KRS 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 klubu piłkarskiego.  
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, którego statut nie 
przewiduje możliwości prowadzenia przez klub działalności gospodarczej lub uczniowskiego 
klubu sportowego, 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 klubu wpisanego do ewidencji właściwego starosty. 
3.Decyzję właściwego starosty w sprawie wpisu klubu do ewidencji. 
4.Wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę, o którym mowa w pkt. 3. 
5.Zgłoszenie przynajmniej jednego zespołu do rozgrywek. 
6.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) klubu piłkarskiego podlegającego 
wpisowi do KRS 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 sporządzoną w formie aktu notarialnego.  
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. Wniesienie 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 
klubu piłkarskiego podlegającego wpisowi do KRS,  po przedstawieniu następujących 
dokumentów:  



1. Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) względnie Zgromadzenia Akcjonariuszy lub 
Wspólników 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, którego statut nie przewiduje możliwości prowadzenia przez klub działalności 
gospodarczej lub uczniowskiego klubu piłkarskiego 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 
klubu piłkarskiego podlegającego wpisowi do KRS po przedstawieniu następujących 
dokumentów: 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) względnie Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy lub Wspólników.  
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 klubu piłkarskiego 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 kapitałowej 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 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.  Komisja Dyscyplinarna 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 lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca klubem jednosekcyjnym 
lub wielosekcyjnym może przejąć całą sekcję piłki nożnej  stowarzyszenia, stowarzyszenia 
kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wstąpić w jej 
miejsce do rozgrywek piłkarskich.  
2. Wstępując do rozgrywek piłkarskich w trybie, o którym mowa w ust. 1,  spółka akcyjna lub 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmuje ogół praw i obowiązków majątkowych oraz 
niemajątkowych  sekcji piłki nożnej stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 
akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 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 lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 
rozgrywek piłkarskich w miejsce stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej 
lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć do Zarządu związku piłki nożnej 
następujące dokumenty: 
1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia względnie stowarzyszenia 
kultury fizycznej o przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
2.  Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników Spółki względnie innego jej 
organu o przekazaniu sekcji piłki nożnej do spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością,  
3. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka spółki akcyjnej lub 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
4. Umowę spółki zawartą w formie aktu notarialnego, uwzględniającą fakt przejęcia 
stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
5. Postanowienie właściwego sądu o wpisie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego. 
6. Wyciąg z rejestru sądowego, o którym mowa w ust.5. 
7. Oświadczenie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przejęciu ogółu 
praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych sekcji piłki nożnej stowarzyszenia, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  
8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 
1. Stowarzyszenie lub stowarzyszenie kultury fizycznej, będące klubem jednosekcyjnym lub 
wielosekcyjnym może przejąć całą likwidowaną sekcję piłki nożnej stowarzyszenia lub 
stowarzyszenia kultury fizycznej i wstąpić w jego miejsce do rozgrywek piłkarskich. 
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 19. 
  
§ 21  
W celu skutecznego wstąpienia stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej 
lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce likwidowanej sekcji stowarzyszenia, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
należy złożyć do Zarządu związku piłki nożnej następujące dokumenty:  
1. Uchwałę Walnego Zebrania Członków lub Zarządu stowarzyszenia względnie stowarzyszenia 
kultury fizycznej o likwidacji sekcji piłki nożnej, 
2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Wspólników względnie innego organu 
spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o likwidacji sekcji piłki nożnej, 
3.  Uchwałę właściwego związku piłki nożnej o wykreśleniu stowarzyszenia, stowarzyszenia 
kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z listy członków 
związku i PZPN. 
4. Uchwałę Zarządu właściwego związku piłki nożnej o przyjęciu na członka stowarzyszenia, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
5. Postanowienie właściwego sądu o wpisie stowarzyszenia prowadzącego działalność 
gospodarczą, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego lub decyzję właściwego starosty o 
wpisaniu stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej do ewidencji.  
6. Wyciąg z rejestru sądowego lub ewidencji, o których mowa w ust.5. 
7. Oświadczenie stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością o przejęciu ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz 



niemajątkowych likwidowanej sekcji stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki 
akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  
8. Kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia, 
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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. 
 
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 uzasadnionych przypadkach, podyktowanych w szczególności względami ekonomicznymi 
lub sportowymi Zarząd związku piłki nożnej lub Zarząd PZPN ( w przypadku połączenia klubów 
położonych na obszarach różnych związków piłki nożnej) może wyrazić zgodę na połączenie 
klubu piłkarskiego mającego formę prawną stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej 
ze spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 
3.  W razie połączenia się klubów tej samej klasy rozgrywkowej nowo powstały klub 
zatrzymuje dotychczasową klasę.  
4. 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.   
5.  Zasadę, o której mowa w ust. 4  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.  
6. Połączenia, o których mowa w ust. 1-4  dokonywać mogą: klub z klubem lub klub z sekcją 
piłki nożnej innego klubu, których siedziby znajdują się na terenie jednego związku piłki nożnej.  
7. 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.  
8.  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 nożne j. 
9.  Połączenie o którym mowa w ust. 1-7 może nastąpić po zakończeniu sezonu 
piłkarskiego, najpóźniej jednak na 14 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu rozgrywek. 
10. Wszyscy zawodnicy łączących się klubów (sekcji) stają się członkami nowo powstałego 
klubu.  
11. 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 właściwego związku piłki nożnej lub  Zarządu PZPN 
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 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 lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej niezbędne jest przedłożenie niżej wymienionych dokumentów:  
a) uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury 

fizycznej 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 lub stowarzyszenia kultury fizycznej ( własny obiekt lub użytkowany 
na podstawie stosownej umowy z właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby 
klubu ),  

d) zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej o 
utrzymaniu w całości pasywów i aktywów stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury 
fizycznej.  

e) kopię obwieszczenia prasowego o wezwaniu wszystkich wierzycieli stowarzyszenia 
lub 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 tego 
klubu.     

3. Do wniosku o przeniesienie klubu działającego w formie spółki akcyjnej lub spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 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 lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 lub 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 lub stowarzyszenia kultury fizycznej (własny obiekt lub użytkowany na podstawie 
stosownej umowy z właścicielem obiektu w nowym miejscu siedziby klubu) 

d)  zobowiązanie Zarządu stowarzyszenia lub stowarzyszenia kultury fizycznej 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 lub 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 lub spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością 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 lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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. Uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej dotyczące przyjęcia na członka, zmiany 
nazwy oraz przekształcenia klubu piłkarskiego, połączenia klubów, przeniesienia klubu lub 
wygaśnięcia członkostwa wymagają akceptacji Zarządu PZPN i podlegają ostatecznemu 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie PZPN. 
2.  Od uchwały Zarządu właściwego związku piłki nożnej w sprawie odmowy przyjęcia na 
członka, zmiany nazwy klubu, dokonania przekształcenia, połączenia lub przeniesienia klubu 
przysługuje odwołanie do Zarządu PZPN, a w razie jego negatywnej uchwały do Walnego 
Zgromadzenia PZPN.  
3. Od uchwały Zarządu PZPN w sprawie odmowy połączenia klubów położonych na obszarach 
różnych związków lub przeniesienia klubu Ekstraklasy, I i II ligi przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia PZPN. 
 
§ 28 - skreślony   
 
§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 
1.Podmioty posiadające inne formy organizacyjne niż określone w § 1 ust.2 mogą brać udział, 
jako uczestnik w rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej, bez praw 
przysługujących członkom. 
2. W rozgrywkach organizowanych przez Związki Piłki Nożnej mogą w szczególności 
uczestniczyć akademie piłkarskie mające inną formę prawną niż kluby piłkarskie, o 
których mowa w par.1 ust.2 nin. Uchwały, w tym występujące jako fundacje.  
 
§ 32  
Nie wywiązanie się z ustaleń niniejszej uchwały stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.  
 
§ 33 
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje  Zarządowi 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 
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Uchwała nr XII/310  z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie korekty planu finansowego na rok 2013 

 

Na podstawie art. 78 § 5-7 w zw. z art. 36 § 1 pkt pkt 2) - 3) Statutu PZPN postanawia się, co 

następuje: 



I. Pozycje wydatków stałych budżetu A.I. - F.I - traktuje się do celów rozliczeń 

budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.  

II. Pozycje wydatków zmiennych budżetu A.II.a.1 - A.II.a.5, tj. wydatki zmienne z 

zakresu Marketingu i Spraw Zagranicznych, traktuje się do celów rozliczeń 

budżetowych całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych.  

III. Pozycje wydatków zmiennych budżetu A.II.b.1 - A.II.b.5, tj. wydatki zmienne z 

zakresu Mediów i PR, traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do 

wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

IV. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 932.518 PLN z tytułu dofinansowania 

UEFA na rozgrywki mężczyzn U-19 i U-16, stanowiący nadwyżkę nad 

prognozowanymi wpływami z UEFA, przenosi się na pokrycie wydatków 

Reprezentacji Narodowych Młodzieżowych i Juniorskich (od U-15 do U-21) poz. 

B.II.1. 

V. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 1.700.000 PLN z tytułu umowy NIKE 

(sprzedaż replik) przenosi się na Sprzęt sportowy - barter NIKE poz. B.II.3. 

VI. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 651.886 PLN z tytułu dofinansowania 

UEFA (niepreliminowany po stronie przychodów) na rozgrywki kobiet U-17, 

stanowiący nadwyżkę nad prognozowanymi wpływami z UEFA, przenosi się na 

pokrycie wydatków Reprezentacji Narodowych Piłki Nożnej Kobiet poz. B.II.4. 

VII. Pozycje wydatków zmiennych budżetu B.II.5  i B.II.6, tj. wydatki zmienne z zakresu 

Futsalu - Reprezentacje Narodowe oraz z zakresu Piłki Plażowej – reprezentacja 

narodowa, traktuje się do celów rozliczeń budżetowych całościowo do wysokości 

sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

VIII. Zapreliminowane wydatki w pozycji E.II.7. Centralna Baza Danych Kibiców  w kwocie 

470 000 PLN przenosi się na rzecz pozycji:  

- E.II.2 Kolegium Sędziów w kwocie 200.000 PLN,  

- E.II.5.d Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego w kwocie 80.000 PLN,  

- E.II.6.c Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej w kwocie 30.000 PLN , 

- E.II.10 Komisje Licencyjne w kwocie 160.000 PLN.    

IX. Zapreliminowane wydatki w pozycji E.II.1 Puchar Polski w kwocie 20.000 PLN 

przenosi się na rzecz pozycji D.II.3 . 

X. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 197.125 PLN z tytułu dofinansowania 

UEFA (niepreliminowany po stronie przychodów) z tytułu Womens Development 

Programme Pilotage  Hattrick II stanowiący nadwyżkę nad prognozowanymi 

wpływami z UEFA przenosi się na pokrycie wydatków Komisji ds. Piłkarstwa 

Kobiecego poz. E.II.5.d. 



XI. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 1.600.000 PLN z tytułu sprzedaży 

biletów na mecze Reprezentacji A stanowiący nadwyżkę nad prognozowanymi 

przychodami przenosi się na pokrycie wydatków Kolegium Sędziów poz. E.II.2.  

XII. Pozycje wydatków zmiennych budżetu F.II.a -F.II.b, tj. wydatki zmienne z Zakresu 

przygotowania Reprezentacji Narodowej A oraz z zakresu Organizacji meczów 

Reprezentacji A i bezpieczeństwa, traktuje się do celów rozliczeń budżetowych 

całościowo do wysokości sumy kwot w nich zapreliminowanych. 

XIII. Zrealizowany dodatkowy przychód w wysokości 400.000 PLN z tytułu dodatkowej 

premii z UEFA za organizację Mistrzostw Europy 2012, stanowiący nadwyżkę nad 

prognozowanymi przychodami, przenosi się na pokrycie dofinansowania 4 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej za działania podejmowane w ramach 

przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, zgodnie z uchwałą 

Zarządu PZPN Nr XI/303  z dnia 22 listopada 2013 roku poz. F.II.a.  

XIV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/311 z dnia  13 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu wynagradzania zawodników reprezentacji Polski z tytułu 

wykorzystania wizerunku przez sponsorów  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Niniejszym przyjmuje się  Regulamin wynagradzania zawodników reprezentacji Polski z tytułu 
wykorzystania wizerunku przez sponsorów  w następującym brzmieniu: 
 

Regulaminu wynagradzania zawodników reprezentacji Polski 
 z tytułu wykorzystania wizerunku przez sponsorów 

 
1.Niniejszy Regulamin wynagradzania zawodników (członków kadry narodowej w stroju 
reprezentanta kraju) z tytułu wykorzystania wizerunku przez sponsorów obowiązuje w okresie od 
1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2016 roku. 
 
2.W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2016 roku PZPN przekaże zawodnikom łączną 
kwotę 3 mln złotych brutto w sposób następujący: 1,5 mln złotych brutto  do dnia 31 grudnia 2014 
roku oraz 1,5 mln złotych brutto do dnia 31 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem dalszych 
postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
3.Dokładne zasady podziału puli wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wizerunku pomiędzy 
poszczególnych zawodników zostaną opracowane przez Radę Drużyny, a następnie 
przedstawione do zatwierdzenia przez PZPN. 
 
4.W przypadku zakwalifikowania się reprezentacji Polski do finałów UEFA Euro 2016, PZPN 
powiększy wskazaną w pkt 2 niniejszego Regulaminu pulę o premię wizerunkową  w wysokości 5 
mln złotych brutto, której płatność nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2016 roku. 
 



5.Ramowy zakres uprawnień sponsorów i partnerów PZPN w zakresie wykorzystywania 
wizerunków zawodników określają „Zasady Wykorzystania Wizerunku Zawodników Reprezentacji 
Polski przez Sponsorów”, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 
6.Ustala się, iż od dnia 1 listopada 2013 roku wysokość wynagrodzenia przysługującego 
zawodnikom z tytułu przyjazdu na zgrupowanie, tzw. „startowe” będzie wynosić po 1.000 zł brutto 
dla każdego zawodnika powołanego na zgrupowanie Reprezentacji Narodowej A. Kwota ta jest 
wartością stałą i niezależną od ilości  meczy rozgrywanych na danym zgrupowaniu. 
 
7.Wszelkie koszty organizacji zgrupowań kadry powstałe na skutek dodatkowych wydatków 
wynikających z niestandardowych zapotrzebowań zawodników reprezentacji, takie jak np. koszty: 
zmiany rezerwacji biletów lotniczych last minute z winy zawodnika, mini baru, ponadlimitowej 
liczby biletów na mecze, opłat za rozmowy z telefonów hotelowych itp., będą zgłaszane przez 
PZPN  zawodnikom i potrącane z wynagrodzenia przysługującego im z tytułu przyjazdu na 
zgrupowanie,  tzw. ”startowego” lub z ogólnego wynagrodzenia należnego z tytułu wykorzystania 
wizerunku. 
 
8. Zawodnicy zobowiązani są do udziału 2 razy w roku w reżyserowanej sesji zdjęciowej do 
filmów reklamowych dla każdego Głównego Sponsora. 
 
9.Zawodnicy zobowiązani są do udziału raz w roku w fotograficznych sesjach zdjęciowych na 
rzecz każdego Głównego Sponsora. 
 
10. Zawodnicy zobowiązani są do występowania w innych sesjach, związanych z realizacją 
materiałów informacyjnych lub autopromocyjnych PZPN (maksymalnie 3 razy w ciągu roku). 
 
11. Udział w reklamach lub sesjach fotograficznych, bądź jakichkolwiek innych przedsięwzięciach 
o charakterze reklamowym, czy promocyjnym w oficjalnych strojach reprezentacji kraju lub w 
strojach imitujących, bądź wywołujących skojarzenia ze strojami reprezentacji kraju na rzecz 
innych podmiotów niż: Główny Sponsor Reprezentacji, Oficjalny Sponsor Reprezentacji, Oficjalny 
Partner Reprezentacji lub licencjobiorca PZPN,  dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody PZPN. 
 
12. Wykorzystanie wizerunku zawodników w reklamach TV realizowanych przez Głównego / 
Głównych Sponsorów ograniczone jest do reklam wizerunkowych nie promujących w sposób 
bezpośredni produktów, usług ani konkretnych ofert Sponsora. W finalnej wersji spotu musi 
wystąpić minimum 6 zawodników, wybranych przez sponsora, przy czym żaden z nich nie może 
być widoczny dłużej niż 30% czasu trwania filmu reklamowego. Jeden zawodnik może wystąpić 
w filmie każdego Głównego Sponsora nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. Scenariusz 
filmu podlega akceptacji przez PZPN. 
 
13. Zawodnicy zobowiązują się do godnego reprezentowania barw narodowych, prowadzenia  
sportowego trybu życia i prezentowania postawy zgodnej z duchem fair play,  tak na boisku, jak i 
poza nim. W trosce o pielęgnowanie dobrego wizerunku polskiej piłki będą wystrzegać się 
negatywnych komentarzy na temat swoich kolegów z drużyny, kadry trenerskiej, PZPN i jego 
sponsorów. Jednocześnie zobowiązują się do w pełni profesjonalnego realizowania swoich 
obowiązków względem mediów akredytowanych przez PZPN do obsługi meczów reprezentacji 
oraz sponsorów, zgodnie z zobowiązaniami PZPN zawartymi w umowach sponsorskich. 
  
II. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 



 

 
 

 

 ZASADY WYKORZYSTYWANIA WIZERUNKU ZAWODNIKÓW REPREZENTACJI 
POLSKI PRZEZ SPONSORÓW 

  

podmiot Uprawnienia 

Główny Sponsor 
Reprezentacji (1-2) 

wykorzystanie logotypu reprezentacji oraz tytułu "Główny Sponsor 
Reprezentacji Polski" na swoich produktach, bądź celem oznaczenia usług (w 
tym na opakowaniach i w materiałach wspierających sprzedaż), zgodnie z 
umową sponsorską i zakresem wyłączności branżowej  

  prawo do wykorzystania wizerunków członków kadry narodowej w stroju 
reprezentanta kraju na materiałach drukowanych lub dystrybuowanych 
elektronicznie (sieć WWW) min.3 zawodników na jednym layoucie, wyłącznie 
na podstawie otrzymanych zdjęć z PZPN, zgodnie z umową sponsorską, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że wykorzystanie wizerunku nie może być bezpośrednio 
powiązane z informowaniem,  bądź reklamowaniem konkretnych produktów, 
bądź usług sponsora 

  prawo do przeprowadzenia 2 x w roku przez każdego Głównego Sponsora 
reżyserowanych sesji zdjęciowych do filmów reklamowych z wykorzystaniem 
w finalnym montażu tego filmu min. 6 zawodników będących członkami kadry 
narodowej oraz w stroju reprezentanta kraju (przy czym żaden z zawodników 
nie może być widoczny indywidualnie na ekranie w czasie trwania emisji filmu 
reklamowego dłużej niż przez 30% czasu trwania tego filmu).Jeden zawodnik 
może wystąpić w filmie każdego Głównego Sponsora nie częściej niż raz w 
roku kalendarzowym 

  film reklamowy, w nawiązaniu do zawodnika, może mieć wyłącznie charakter 
wizerunkowy, nie produktowy. Oznacza to, że w treści filmu reklamowego 
dopuszcza się pokazanie logotypu sponsora, logotypu reprezentacji oraz 
obligatoryjnie hasła informującego o tytule sponsorskim, zabronione jest 
bezpośrednie powiązanie zawodnika z informowaniem lub reklamowaniem  
konkretnych usług, bądź produktów. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim nie dotyczy tzw. packshotu, w tym zakresie sponsor jest 
uprawniony do informowania lub reklamowania konkretnego produktu, bądź 
usługi jednakże bez powiązania z wizerunkiem konkretnego  zawodnika, bądź 
zawodników. PZPN przysługuje prawo do otrzymania scenariusza filmu do 
akceptacji na 30 dni przed rozpoczęciem zdjęć. 

Oficjalny Sponsor 
Reprezentacji (6) 

wykorzystanie logotypu reprezentacji oraz tytułu "Oficjalny Sponsor 
Reprezentacji Polski" na swoich produktach,  bądź celem oznaczenia usług (w 
tym na opakowaniach i w materiałach wspierających sprzedaż), zgodnie z 
umową sponsorską i zakresem wyłączności branżowej 

  prawo do wykorzystania zbiorczych wizerunków członków kadry narodowej w 
stroju reprezentanta kraju ("11" meczowej lub całej kadry) na materiałach 
drukowanych lub dystrybuowanych elektronicznie (sieć WWW), wyłącznie na 
podstawie otrzymanych zdjęć z PZPN,  z tym jednak zastrzeżeniem, że 
wykorzystanie wizerunku nie może być bezpośrednio powiązane z 
informowaniem bądź reklamowaniem konkretnych produktów, bądź usług 
sponsora, a jedynie wspierać markę/znak towarowy sponsora.  



Oficjalni Partnerzy 
Reprezentacji (6) 

wykorzystanie logotypu reprezentacji oraz tytułu "Oficjalny  Partner 
Reprezentacji Polski" na swoich produktach, bądź celem oznaczenia usług (w 
tym na opakowaniach i w materiałach wspierających sprzedaż), zgodnie z 
umową sponsorską i zakresem wyłączności branżowej wraz z tytułem 
"Oficjalny Partner Reprezentacji Polski" 

Licencjobiorcy 
(b.o.) 

wykorzystanie logotypu reprezentacji  wraz z oznaczeniem "Oficjalny Produkt 
Licencyjny PZPN" na swoich produktach, bądź celem oznaczenia usług (w tym 
na opakowaniach i w materiałach wspierających sprzedaż), zgodnie z 
zakresem określonym w umowie licencyjnej 

  prawo do wykorzystania wizerunków min. 3 zawodników w serii produktów 
lub odwzorowaniu tych produktów na materiałach wspierających ich sprzedaż, 
na podstawie otrzymanych z PZPN zdjęć. Przez obowiązek wykorzystywania 
wizerunków min. 3 zawodników rozumie się, że licencjobiorca ma obowiązek 
umieszczenia na danym produkcie lub oznaczeniu usługi wizerunków łącznie 
min. 3 zawodników. W przypadku serii danych produktów licencjobiorca 
uprawniony jest do umieszczenia na 1 egzemplarzu produktu wizerunku 1 
zawodnika pod warunkiem, że w całej serii tych produktów wykorzystuje w 
ten sposób wizerunki min. 3 zawodników.  

  

* w przypadku jakichkolwiek reklam bądź działań promocyjnych z udziałem zawodników, które mają 
być efektem  indywidualnie negocjowanych i zawieranych pomiędzy sponsorem, a zawodnikiem 
umów,  sponsor i zawodnik mają obowiązek uzyskac od PZPN uprzednią zgodę na wykorzystanie 
stroju reprezentanta kraju. 
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Uchwała  nr  XII/312  z dnia 13 grudnia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu  29 stycznia 2014 
roku w Warszawie. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr XII/313 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany uchwały nr II/72 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Biura PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 8) Statutu PZPN, w związku z § 3 ust. 16 Regulaminu Zarządu 
PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W uchwale nr II/72 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Biura PZPN wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 6 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Każdy z Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN jest upoważniony do zatwierdzania 
dokumentów finansowych, niewynikających wprost z realizacji preliminarza budżetowego – na 
pisemne lub ustne polecenie Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN lub Sekretarza Generalnego 
PZPN (zgodnie z zasadami reprezentacji  Związku), w związku z zawartą przez PZPN umową lub 
podjętą uchwałą Zarządu.”  
 
2. § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wewnętrzną organizację i schemat Biura PZPN 
zatwierdza Zarząd PZPN. Aktualna struktura organizacyjna została przyjęta przez Zarząd PZPN 
Uchwałą nr xx/xx z dnia 13 grudnia 2013 roku.”   
 
3. § 8 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Kierownik Biura Sekretarza Generalnego 
PZPN” 
 
4. § 8 ust. 13  otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Departament ds. Grassroots”  
 
5. W § 8 dotychczasowe ust. 13, 14, 15 otrzymują kolejną numerację, tj. odpowiednio ust. 14, 15, 
16. 
 
6. W § 11 skreśla się ust. 2. 
 
7. W § 11 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje nowy numer ust. 2. 
 
8. W § 12 dotychczasowe wyrazy „Asystenta Sekretarza Generalnego PZPN” zastępuje się 
wyrazami „Kierownika Biura Sekretarza Generalnego PZPN” 
 
9. § 14 ust.2  pkt 13) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Przygotowanie aplikacji związanych z  zewnętrznym  finansowaniem  projektów  PZPN w  tym, 
FIFA i UEFA oraz informowanie Departamentu Finansowego o przyznanych środkach z FIFA i 
UEFA oraz przekazywanie innych informacji i raportów w tym zakresie. 



 
10. Dotychczasowy § 14 ust.2  pkt 13) otrzymuje nową, kolejną numerację § 14 ust.2  pkt 14). 
 
11. § 16 ust.2  pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1) Organizowanie meczów, zgrupowań, konsultacji szkoleniowych następujących 
reprezentacji narodowych Polski w piłce nożnej: 

a) męskich: U-21 i pozostałych reprezentacji młodzieżowych; 
b) kobiecych: A i pozostałych reprezentacji młodzieżowych; 
c) futsalu mężczyzn i kobiet; 
d) piłki plażowej; 

- w porozumieniu z ich kadrą szkoleniową;  
 
12. § 16 ust.2  pkt 17) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Nadzór  na  OSSM   (Ośrodkami Szkolenia Sportowego Młodzieży) w zakresie realizowanych 
programów szkolenia; 
 
13. § 16 ust.2  pkt 18) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Merytoryczny nadzór nad  konferencjami trenerów, kursami wyrównawczymi UEFA B w ramach 
grassroots. 
 
14. Uchyla się  § 17 ust. 2 pkt 6). 
 
15. W § 17 ust. 2 dotychczasowe pkt pkt 7)-20) otrzymują kolejną numerację, tj. odpowiednio pkt 
pkt 6)-19). 
 
16. § 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1. Pracami Departamentu ds. Grassroots, kieruje Dyrektor Departamentu.  
2. Do zakresu zadań Departamentu, należy w szczególności:  

1) rozpowszechnianie idei grassroots, czyli piłki dla każdego, bez względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, wiek, zamożność, umiejętności czy sprawność ruchową.; 
2) przygotowywanie terminarza  krajowych inicjatyw grassroots oraz zapewnienie prawidłowej i 
terminowej jego realizacji pod względem organizacyjno-finansowym, min.: Akademia Młodych 
Orłów, Turniej „Z podwórka na stadion”, Akademia Piłkarska Grassroots, kursy wyrównawcze 
UEFA B, portal edukacyjny ExtraTime, Grassroots Day i inne; 
3) wyznaczanie strategii działań grassroots w Polsce i podejmowanie nowych inicjatyw służącym 
rozwojowi piłkarstwa amatorskiego; 
4) koordynacja działań z zakresu rozgrywek dzieci i młodzieży w szczególności organizacja 
turniejów i rozgrywek grassroots – Turniej „Z podwórka na stadion”; 
5) koordynacja pracy i nadzór nad 16 Koordynatorami Wojewódzkimi Grassroots; 
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji imprez w kraju, w tym współpraca z 
Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej oraz amatorskimi klubami piłkarskimi; 
7) czynna współpraca z Panelem Ekspertów UEFA Grassroots Football oraz rozwój piłki 
amatorskiej w ramach wymogów Karty UEFA Grassroots; 
8) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Ośrodków Szkolenia Sportowego 
Młodzieży w zakresie współpracy z MSIT;  
9) współpraca z Departamentem Komunikacji i Mediów w zakresie polityki informacyjnej;  
10) współpraca z Departamentem Rozgrywek Krajowych w zakresie turniejów i rozgrywek 
grassroots; 
11) współpraca z Departamentem Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych w zakresie kontroli 
merytorycznej nad konferencjami szkoleniowymi, kursokonferencjami, kursami wyrównawczymi 
UEFA B oraz pozostałymi inicjatywami szkoleniowymi grassroots; 
12) współpraca z Departamentem Marketingu i Spraw Zagranicznych w ramach podejmowanych 
inicjatyw CSR oraz pozyskiwania sponsorów inicjatyw grassroots; 
13) prowadzenie bieżącej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej;  



14) przygotowanie budżetu departamentu;  
15) przygotowanie aplikacji związanych z zewnętrznym finansowaniem projektów PZPN w tym, 
FIFA, UEFA, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ich rozliczanie we współpracy z 
Departamentem Finansowym i przekazywanie Departamentowi Finansowemu niezbędnych 
informacji i dokumentów w tym zakresie; 
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 
Piłkarstwa Amatorskiego i Sekretarza Generalnego PZPN. 
 
17. Dotychczasowe § § 21-37 otrzymują kolejną numerację, tj. odpowiednio § § 22-38. 
 
II.Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
    

            Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



t.j.U nr II/72 z 12.12.2012 r. 

zm.U nr XII/313 z 13.12.2013 r. 
 
 

Uchwała nr II/72  z dnia 12 grudnia  2012 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN, w związku z  § 3 pkt 16)  Regulaminu Zarządu 
PZPN przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 26 
października 2012 roku,  uchwala się Regulamin Biura PZPN w następującym brzmieniu: 
 
 

REGULAMIN BIURA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres działania oraz zadania  
Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwanego dalej „Biurem PZPN”. 
 

§ 2. 
Biuro PZPN prowadzi obsługę administracyjną Polskiego Związku Piłki Nożnej (zwanego dalej 
„Związkiem” lub „PZPN”), zatrudniając do realizacji tego celu pracowników o wysokich  
kwalifikacjach. 
 

§ 3. 
Biuro PZPN działa zgodnie z uchwałami, decyzjami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia 
Delegatów PZPN, Zarządu PZPN, Komisji Rewizyjnej PZPN, niniejszym Regulaminem oraz 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 

§ 4. 
Do zadań i obowiązków Biura PZPN należy w szczególności: 

1) zabezpieczenie od strony techniczno-organizacyjnej i administracyjnej działalności 
organów statutowych i innych jednostek organizacyjnych Związku; 

2) terminowe wykonywanie uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń Walnego Zgromadzenia 
Delegatów PZPN, Zarządu PZPN oraz Komisji Rewizyjnej; 

3) przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi PZPN – po uprzednim uzgodnieniu z 
odpowiednimi organami i jednostkami wymienionymi w pkt 1) powyżej: 
a) rocznych i okresowych projektów planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo-

sportowej, promocyjnej, administracyjno-finansowej oraz w zakresie kontaktów 
międzynarodowych; 

b) rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Biura PZPN, a na zlecenie Zarządu 
PZPN oraz Komisji Rewizyjnej – także dotyczących kompleksowego funkcjonowania 
Związku; 

c) wszelkiego rodzaju materiałów ewidencyjno-statystycznych dot. działalności Związku; 
d) bieżących informacji z przebiegu zgrupowań, obozów, kursów, konferencji, imprez i 

zawodów; 
4) utrzymywanie kontaktów międzynarodowych, w tym organizowanie  meczów piłkarskich 

oraz imprez krajowych, realizowanych przez Związek zgodnie z kalendarzem sportowym 
Związku; 

5) organizowanie konferencji, seminariów, kursów, narad, zebrań, zgrupowań i obozów 
przeprowadzanych przez Związek; 

6) realizowanie planów finansowych (w tym preliminarza budżetowego Związku) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu zasad oszczędnej gospodarki materiałowo-
sprzętowej i finansowej; 

7) prowadzenie ewidencji członków, kroniki, statystyki wyników sportowych oraz archiwum 



zgodnie z obowiązującymi standardami i regulacjami; 
8) prowadzenie bieżącej korespondencji, gromadzenie i przechowywanie tej korespondencji 

oraz dokumentów związkowych; 
9) publikacja komunikatów, biuletynów oraz uchwał i zarządzeń statutowych organów 

Związku; 
10) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów państwowych  i sportowych oraz – w 

razie potrzeby - informowanie o ich treści działaczy związkowych; 
11) wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Zarząd PZPN, Prezesa PZPN, 

Wiceprezesów PZPN oraz Komisję Rewizyjną PZPN- bądź wynikających z bieżących 
potrzeb. 

II. 
Sekretarz Generalny PZPN 

 
§ 5. 

1. Biurem PZPN kieruje Sekretarz Generalny PZPN, który - jako przełożony pracowników Biura 
PZPN – odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Biura PZPN. Kompetencje Sekretarza 
Generalnego  PZPN określa Statut PZPN. 

2. Sekretarz Generalny PZPN odpowiada w szczególności za: 
1) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu PZPN oraz Komisji ds. Nagłych PZPN; 
2) utrzymywanie kontaktów i relacji Związku z międzynarodowymi organizacjami piłkarskimi 

(FIFA, UEFA) oraz federacjami zagranicznymi; 
3) przestrzeganie regulaminów i innych przepisów FIFA oraz UEFA; 
4) bieżące funkcjonowanie Reprezentacji Narodowej A; 
5) bieżącą współpracę z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej oraz klubami wszystkich klas 

rozgrywkowych, będącymi członkami Związku;  
6) wykonywanie poleceń Prezesa PZPN w zakresie nadzoru nad pracą: swoich Zastępców, 

poszczególnych Departamentów Biura PZPN, Reprezentacji Narodowej A,, Działu 
Audytorów, Kadr. 

3. Sekretarz Generalny PZPN uczestniczy w posiedzeniach Zarządu PZPN i Komisji ds. 
Nagłych PZPN z głosem doradczym oraz na bieżąco współpracuje ze wszystkimi  Komisjami  
i innymi organami statutowymi Związku. 

 
 

§ 6. 
1. Zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN mogą być, na podstawie udzielonych im przez 

osoby upoważnione do reprezentacji Związku pełnomocnictw szczególnych, upoważnieni do 
podejmowania decyzji w sprawach, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, jak też 
posiadają ponadto samodzielne uprawnienia w zakresie podpisywania dokumentów 
wewnętrznych Związku oraz dokumentów wychodzących  
ze Związku, a także do dekretowania dokumentów wpływających do Związku. Każdy z 
Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN realizuje ponadto działania  w sprawach 
wynikających z zakresu powierzonych mu czynności i obowiązków, a nie uregulowanych w 
niniejszym Regulaminie.   

2. Każdy z Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN jest upoważniony do zatwierdzania 
dokumentów finansowych w zakresie realizacji preliminarza budżetowego Związku na dany 
rok kalendarzowy. 

3. Każdy z Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN jest upoważniony do zatwierdzania 
dokumentów finansowych, niewynikających wprost z realizacji preliminarza 
budżetowego – na pisemne lub ustne polecenie Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN 
lub Sekretarza Generalnego PZPN (zgodnie z zasadami reprezentacji  Związku), w 
związku z zawartą przez PZPN umową lub podjętą uchwałą Zarządu.    

4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 powyżej pozostają bez wpływu na zasady reprezentacji Związku, 
określone w Statucie PZPN.  

5. Każdy z Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN na bieżąco współpracuje ze wszystkimi 
Komisjami  i innymi organami statutowymi Związku. 

6. Do uprawnień  Zastępców Sekretarza Generalnego PZPN należy również zapewnienie 
koordynacji działań poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku w zakresie 



prawidłowego obiegu dokumentacji przychodzącej i wychodzącej ze Związku. 
 

III. 
Struktura organizacyjna PZPN 

 
§ 7. 

Wewnętrzną organizację i schemat Biura PZPN zatwierdza Zarząd PZPN. Aktualna 
struktura organizacyjna została przyjęta przez Zarząd PZPN Uchwałą nr xx/xx z dnia 13 
grudnia 2013 roku.   
 

§ 8. 
W ramach Biura PZPN działają następujące Departamenty i inne komórki organizacyjne: 

1. Dyrektor Biura   Prezesa PZPN; 
2. Asystent Sekretariatu Prezesa PZPN; 
3. Asystenci Wiceprezesów PZPN; 
4. Kierownik Biura Sekretarza Generalnego PZPN; 
5. Departament  Marketingu i Spraw Zagranicznych ; 
6. Departament Komunikacji i Mediów; 
7. Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN (DOIBI PZPN); 
8. Departament Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych; 
9. Departament Rozgrywek Krajowych; 
10. Departament Finansowy; 
11. Departament Prawny; 
12. Departament Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów; 
13. Departament ds. Grassroots; 
14. Reprezentacja Narodowa A; 
15. Dział Audytorów; 
16. Kadry. 

 
§ 9. 

Do zadań realizowanych przez Dyrektora Biura Prezesa PZPN należy w szczególności:  
1)  kontrolowanie obiegu korespondencji przychodzącej do i wychodzącej od Prezesa 

PZPN, jak również nadzorowanie terminowości załatwiania spraw oraz dekretowanie,  z 
upoważnienia Prezesa PZPN ww. korespondencji ; 

2) Sprawowanie  nadzoru  na Biurem Prezesa  Zarządu  oraz Zarządu PZPN; 
3) Prowadzenie kalendarza  spotkań  Prezesa Zarządu PZPN; 
4) Organizacja i koordynacja oficjalnych wizyt i spotkań Prezesa PPZN, w kraju i za granicą; 
5) Organizacja, w wykonaniu poleceń Prezesa  Zarządu  PZPN, posiedzeń  Zarządu PZPN, 

nadzór  na przygotowaniem  i zebraniem  materiałów  niezbędnych  do odbycia 
posiedzenia; 

6) Wysyłanie porządku obrad posiedzeń Zarządu PZPN, do członków Zarządu PZPN, o 
treści ustalonej we współpracy z Departamentem Prawnym PZPN oraz Wiceprezesem 
PZPN ds. Finansowo – Organizacyjnych; 

7) Udział w oficjalnych spotkaniach, związanych z pełnioną  przez Prezesa Zarządu PZPN 
funkcją; 

8) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku i Biura PZPN; 
9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN,   związanych z  

wykonywaniem przez niego obowiązków, w tym w szczególności  o  charakterze 
organizacyjnym. 

 
§  10. 

Do zadań realizowanych przez Asystenta  Sekretariatu Prezesa PZPN należy w szczególności:  
1) przyjmowanie i kontrolowanie obiegu korespondencji przychodzącej do i wychodzącej od 
Prezesa PZPN, jak również nadzorowanie terminowości załatwiania spraw; 
2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku i Biura PZPN; 
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN. 
 



 
 

§ 11. 
Do zadań realizowanych przez Asystentów Wiceprezesów PZPN należy w szczególności:  

1) przyjmowanie i kontrolowanie obiegu korespondencji przychodzącej do i wychodzącej od 
Wiceprezesów PZPN, jak również nadzorowanie terminowości załatwiania spraw; 

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Wiceprezesów PZPN. 
 

§ 12. 
Do zadań realizowanych przez Kierownika Biura Sekretarza Generalnego PZPN należy w 
szczególności: 

1) przyjmowanie i kontrolowanie obiegu korespondencji przychodzącej na nazwisko 
Sekretarza Generalnego PZPN, względnie dekretowanej na Sekretarza Generalnego 
PZPN z upoważnienia Prezesa PZPN,  a także wychodzącej ze Związku, oraz  
nadzorowanie terminowości załatwiania spraw; 

2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Związku i Biura PZPN; 
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Sekretarza Generalnego 

PZPN oraz jego zastępców. 
 

§ 13. 
1. Pracami Departamentu Marketingu i Spraw Zagranicznych, kieruje Dyrektor Departamentu.  
2. Do zakresu zadań Departamentu Marketingu  i Spraw Zagranicznych, należy w 

szczególności: 
1) nadzorowanie i wdrażanie strategii marki oraz spójności identyfikacji wizualnej Związku 

we wszystkich obszarach działalności; 
2) oprawa i branding wydarzeń organizowanych przez Związek; 
3) rozwój i komercjalizacja usług oraz nowych produktów marketingowych i 

merchandisingowych  poprzez format Klubu Kibica; 
4) prowadzenie elastycznej polityki cenowej i marketingowe zarządzanie procesem 

sprzedaży  biletów  na mecze reprezentacji z uwzględnieniem programu VIP; 
5) rozwój produktów i usług w obszarze   marketingu  elektronicznego i  współpracy z  

fanami reprezentacji; 
6) obsługa patronatów i projektów CSR; 
7) produkcja materiałów reklamowych i upominków Związku, z uwzględnieniem zasad 

oszczędnego gospodarowania mieniem PZPN, we współpracy z Departamentem 
Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów; 

8) nadzór zobowiązań wynikających z umów sponsorskich; 
9) koordynowanie problematyki zagranicznej Związku, w tym:  

a) prowadzenie korespondencji z organizacjami międzynarodowymi (FIFA i UEFA), oraz 
zagranicznymi federacjami piłkarskimi, klubami i innymi partnerami Związku; 

b) bieżące informowanie komórek organizacyjnych Związku o zmianach ogłaszanych w 
regulaminach i okólnikach FIFA i UEFA; 

10) obsługa funduszy pomocowych; 
11) przygotowanie aplikacji związanych z  zewnętrznym  finansowaniem  projektów  PZPN w  

tym, FIFA i UEFA oraz informowanie Departamentu Finansowego o przyznanych 
środkach z FIFA i UEFA oraz przekazywanie innych informacji i raportów w tym zakresie; 

12) przygotowywanie budżetu departamentu; 
13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 

Zagranicznych i Sekretarza Generalnego PZPN. 
 

§ 14. 
1. Pracami Departamentu  Komunikacji i Mediów, kieruje Dyrektor Departamentu.  
2. Do zakresu zadań Departamentu Komunikacji i Mediów, należy w szczególności: 

1) kształtowanie i koordynacja polityki informacyjnej Związku, w tym w szczególności: 
a) wyznaczenie osób, które mogą i powinny reprezentować Związek w komunikacji 

zewnętrznej; 



b) wyznaczenie Rzecznika Prasowego PZPN, którego kandydaturę powinien  
zaaprobować Prezes PZPN; 

c) wprowadzenie ścisłej dyscypliny w aktywności pracowników bądź innych 
przedstawicieli związanych ze Związkiem, polegającej na powstrzymaniu się od 
wypowiedzi zewnętrznych, których treść może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek 
Związku; 

d) egzekwowanie obowiązku konsultowania się  pracowników Związku lub 
przedstawicieli Związku z dyrektorem departamentu bądź Rzecznikiem Prasowym 
PZPN, w zakresie treści i formy oficjalnych komunikatów zewnętrznych po 
posiedzeniach Komisji i innych organów statutowych PZPN; 

e) organizowanie biura prasowego oraz wydawanie akredytacji dziennikarskich na 
,,eventy” przeprowadzane przez PZPN; 

2) kształtowanie polityki informacyjnej Reprezentacji Narodowej A, jako największego dobra 
Związku i najbardziej medialnej części działalności Związku, w tym w szczególności: 
a) nadzorowanie pracy Rzecznika Prasowego Reprezentacji  Narodowej A poprzez 

podporządkowanie go Dyrektorowi Departamentu; 
b) ścisła współpraca  pracowników departamentu z selekcjonerem i innymi osobami ze 

sztabu Reprezentacji Narodowej A; 
c) kontrola nad przebiegiem informacji o bieżących sprawach Reprezentacji Narodowej 

A z  uwzględnieniem pierwszeństwa  dla  agend medialnych departamentu. 
3) przeciwdziałanie oraz zapobieganie niekorzystnym publikacjom oraz opiniom dotyczącym 

Związku i jego pracowników; 
4) podejmowanie inicjatyw medialnych oraz PR-owskich w tematach drażliwych, zanim 

staną się przedmiotem spekulacji i nieprzychylnych komentarzy; 
5) promowanie najważniejszych elementów działalności Związku oraz osób 

odpowiedzialnych za ich przygotowanie; 
6) samodzielne kreowanie i promowanie tematów, które są sukcesem Związku, a są 

niedostatecznie obecne w przestrzeni medialnej; 
7) rozwijanie i nadzór nad oficjalną stroną internetową Związku, w tym w szczególności: 

a) rozwijanie nowoczesnych form internetowych (w tym TV internet); 
b) strona internetowa nie może być ,,ścianą z oficjalnymi komunikatami PZPN”; 
c) prowadzenie działalności w zakresie  Facebook i Twitter jako nowoczesne formy 

komunikacji,  które  winny być  wykorzystywane odpowiedzialnie i racjonalnie – tylko 
oficjalnie prowadzone przez wyznaczonych pracowników Związku; 

8) koordynacja wydawnicza i redagowanie wydawnictw związkowych, w tym w 
szczególności: 
a) wydawanie w formie elektronicznej i prasowej oficjalnych periodyków związkowych; 
b) zamawianie u autorów zewnętrznych publikacji dotyczących polskiego futbolu  i 

działalności Związku; 
c) wspieranie wydawnictw zewnętrznych dotyczących polskiej piłki. 

9) Działalność filmowa i telewizyjna dotycząca zwłaszcza Reprezentacji Narodowej A, w 
tym: 
a) konsultacje przez podpisaniem wszelkich umów dotyczących produkcji filmów i 

programów o Reprezentacji Narodowej A, ze  względu na fakt , iż winny one 
uwzględniać potrzeby i plany departamentu i  Związku; 

b) nadzór nad wykorzystaniem wyżej wymienionych produkcji w działalności 
marketingowej Związku; 

c) prowadzenie  szerokiej aktywności na polu internetowych form telewizyjnych; 
10) merytoryczna, bieżąca współpraca z odpowiednimi służbami medialnymi i PR-owskimi  

FIFA i UEFA; 
11) zarządzanie procesem komunikacji wewnętrznej poprzez tworzenie i rozwój efektywnych 

narzędzi dystrybucji informacji w celu zaangażowania pracowników na rzecz realizacji 
misji Związku; 

12) zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi  prawnikami i 
organami Związku, ze szczególnym uwzględnieniem Zarządu PZPN, Biura PZPN, 
wszystkich członków Związku, w tym Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, władz 
samorządowych i państwowych oraz innych partnerów instytucjonalnych; 



13) przygotowanie aplikacji związanych z  zewnętrznym  finansowaniem  projektów  
PZPN w  tym, FIFA i UEFA oraz informowanie Departamentu Finansowego o 
przyznanych środkach z FIFA i UEFA oraz przekazywanie innych informacji i 
raportów w tym zakresie. 

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Sekretarza 
Generalnego PZPN. 

3. Zadania w zakresie Administracji Departamentu: 
1) prowadzanie bieżącej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej; 
2) przygotowywanie budżetu departamentu; 
3) obsługa administracyjna  Komisji  ds. Mediów  i Marketingu; 

 
§ 15. 

1. Pracami Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN (DOIBI 
PZPN) kieruje Dyrektor Departamentu. 

2. Do zakresu zadań Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN  
należy w szczególności: 
1) organizacja meczów Reprezentacji Narodowej A  - ośrodek koordynujący Związku: 

a) koncepcja, planowanie, wdrożenie, realizacja; 
b) koordynacja/nadzór operacyjny nad komórkami wewnętrznymi i podwykonawcami; 
c) współpraca z podmiotami zewnętrznymi prywatnymi i publicznymi; 
d) współpraca z FIFA i UEFA oraz federacjami piłkarskimi; 
e) wsparcie logistyczne organizacji meczów wyjazdowych; 
f) merytoryczne wsparcie w zakresie organizacji meczów pozostałych reprezentacji; 

2) bezpieczeństwo i infrastruktura obiektów piłkarskich, w tym w szczególności: 
a) utrzymanie jednolitego systemu przepisów / instrukcji / wytycznych dla klubów 

piłkarskich działających w strukturach Związku; 
b) współpraca z podmiotami państwowym i samorządowymi, władzą ustawodawczą; 
c) współpraca z Ekstraklasą S.A., Piłkarską Ligą Polską, klubami piłkarskimi 

działającymi w strukturach Związku; 
d) tworzenie/wdrażanie programów szkoleniowych dla stewardów, kierowników 

ds. bezpieczeństwa, spikerów stadionowych oraz delegatów Związku; 
e) współpraca z Wojewódzkimi ZPN (wydziały/komisje ds. bezpieczeństwa); 
f) współpraca z FIFA i UEFA; 
g) tłumaczenie podręczników / wytycznych / regulacji FIFA i UEFA w zakresie 

bezpieczeństwa i infrastruktury; 
h) opracowywanie podręczników i materiałów szkoleniowych wykorzystując nowoczesne 

nośniki informacji (platforma internetowa, płyty DVD); 
i) koordynacja procesu klasyfikacji i certyfikowania stadionów (kat. I, II, II, IV) zgodnie 

z wytycznymi FIFA i UEFA; 
j) stworzenie bazy danych – zbieranie informacji o zdarzeniach / incydentach na 

polskich stadionach; 
k) nominacja/obsada delegatów ds. bezpieczeństwa szczebla centralnego; 
l) realizacja uchwał i postanowień władz Związku w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa i infrastruktury na obiektach piłkarskich; 
m) sprawowanie nadzoru organizacyjnego poprzez delegatów ds. bezpieczeństwa na 

meczach Ekstraklasy, I, II Ligi; 
n) opiniowanie projektów budowy / modernizacji obiektów piłkarskich zgodnie 

z przepisami Związku oraz FIFA i UEFA; 
o) podejmowanie decyzji w sprawie czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub 

części obiektu piłkarskiego w przypadku budowy / modernizacji obiektu / zagrożeń 
bezpieczeństwa oraz rozpatrywanie wniosków o nieprzyjmowanie kibiców gości; 

p) przygotowanie corocznego raportu o stanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich; 
q) zaangażowanie w organizację i bezpieczeństwo meczów wyjazdowych Reprezentacji 

Narodowej A (wsparcie i współpraca z Federacją Piłki Nożnej kraju gospodarza) 
zgodnie z wytycznymi FIFA i UEFA – Oficer Bezpieczeństwa (Team Security Officer) 

r) stworzenie i obsługa podstrony internetowej (www.pzpn.pl) zawierającej wszystkie 
informacje / materiały dotyczące bezpieczeństwa i infrastruktury; 



s) bieżąca współpraca z Departamentami, Komisjami Związku; 
3) współpraca z kibicami, w tym w szczególności: 

a) wdrożenie projektu współpracy z kibicami zgodnie z wytycznymi zawartymi w UEFA 
Supporter Liaison Officer Handbook (Koordynator ds. Współpracy z Kibicami); 

b) koordynacja procesu funkcjonowania klubowych koordynatorów ds. współpracy 
z kibicami (KWK) zgodnie z wytycznymi UEFA, stworzenie wspólnych standardów 
i schematów działań; 

c) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla KWK celem przygotowania ich do 
realizacji wyznaczonych zadań (wdrożenie wypracowanych standardów i narzędzi, 
komunikacja, sposoby reakcji na sytuacje kryzysowe, współpraca z mediami, etc.); 

d) współpraca ze Ogólnopolskim Zrzeszeniem Stowarzyszeń Kibiców (OZSK); 
e) wspieranie programów społecznych, projektów współpracy z kibicami, budowanie 

pozytywnego i partnerskiego wizerunku Związku; 
f) uczestnictwo w zarządzanej przez UEFA sieci KWK (SLO) na szczeblu europejskim 

i nawiązanie współpracy z zagranicznymi organizacjami partnerskimi; 
4) Administracja: 

a) prowadzenie bieżącej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej; 
b) przygotowanie budżetu  departamentu; 
c) obsługa administracyjna  Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich; 
d) obsługa administracyjna delegatów ds. bezpieczeństwa szczebla centralnego; 
e) przygotowanie aplikacji związanych z  zewnętrznym  finansowaniem  projektów  

PZPN w  tym, FIFA i UEFA  ora z ich  rozliczanie we współpracy z Departamentem 
Finansowym i przekazywanie Departamentowi Finansowemu niezbędnych informacji i 
dokumentów w tym zakresie. 

5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 
Piłkarstwa Profesjonalnego i Sekretarza Generalnego PZPN. 

 
§ 16. 

1. Pracami Departamentu Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych kieruje Dyrektor 
Departamentu – Dyrektor Sportowy. 

2. Do zakresu zadań  Departamentu Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych należy w 
szczególności: 

1) Organizowanie meczów, zgrupowań, konsultacji szkoleniowych następujących 
reprezentacji narodowych Polski w piłce nożnej: 

e) męskich: U-21 i pozostałych reprezentacji młodzieżowych; 
f) kobiecych: A i pozostałych reprezentacji młodzieżowych; 
g) futsalu mężczyzn i kobiet; 
h) piłki plażowej; 

- w porozumieniu z ich kadrą szkoleniową;  
2) kompletowanie sztabów trenersko-medyczno-organizacyjnych oraz selekcja zawodników i 

powoływanie ich na zgrupowania, konsultacje, mecze międzypaństwowe i 
międzynarodowe; 

3) systematyczna realizacja pracy szkoleniowo-wychowawczej z zawodnikami 
reprezentacyjnymi; 

4) szkolenie i licencjonowanie trenerów; 
5) przygotowywanie terminarza imprez krajowych i międzynarodowych oraz zabezpieczenie   

prawidłowej i terminowej jego realizacji pod względem organizacyjno-finansowym; 
6) prowadzenie dokumentacji imprez z udziałem ww. reprezentacji narodowych;  
7) opracowywanie planów  szkoleniowych   oraz   prowadzenie   teoretycznych i 

praktycznych zajęć szkoleniowych; 
8) współpraca z trenerami klubowymi lig polskich i lig zagranicznych; 
9) obserwacja meczów w kraju i za granicą; 
10) opracowywanie, zatwierdzanie i nadzorowanie realizacji planów szkoleniowych Związku, 

planów szkoleniowych trenerów poszczególnych reprezentacji narodowych, programów 
doszkalania kadr trenerskich oraz współudział w opracowaniu kalendarza rozgrywek 
krajowych; 

11) kontrola prowadzenia przez trenerów Związku dokumentacji szkoleniowej oraz 



obowiązującej sprawozdawczości, a także wnioskowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, 
awansów, nagród i kar dyscyplinarnych ww. trenerów; 

12) nadzór nad działalnością Szkoły Trenerów oraz obserwacja zawodów piłkarskich 
wszystkich szczebli;  

13) współpraca z trenerami klubów biorących udział w rozgrywkach szczebla centralnego, 
trenerami koordynatorami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz placówkami 
naukowo-badawczymi akademii wychowania fizycznego poprzez udział w naradach, 
konsultacjach, zebraniach i konferencjach; 

14) obsługa administracyjna  Komisji  Technicznej w  tym Zespołu Medycznego PZPN; 
15) współpraca z  Departamentem Komunikacji I Mediów w  zakresie  polityki informacyjnej; 
16) nadzór nad szkoleniem trenerów i nauczycieli w 16 województwach (grassroots); 
17) nadzór  na  OSSM   (Ośrodkami Szkolenia Sportowego Młodzieży) w zakresie 

realizowanych programów szkolenia; 
18) merytoryczny nadzór nad konferencjami trenerów, kursami  wyrównawczymi  UEFA 

B  w  ramach grassroots; 
19) przygotowywanie budżetu departamentu. 
20) przygotowanie aplikacji związanych z  zewnętrznym  finansowaniem  projektów  PZPN w  

tym, FIFA i UEFA  orz ich  rozliczanie we współpracy z Departamentem Finansowym i 
przekazywanie Departamentowi Finansowemu niezbędnych informacji i dokumentów w 
tym zakresie;  

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa  PZPN 
ds. Szkoleniowych i Sekretarza Generalnego PZPN. 

 
§ 17. 

1. Pracami Departamentu Rozgrywek Krajowych kieruje Dyrektor Departamentu.  
2. Do zakresu zadań Departamentu Rozgrywek Krajowych należy w szczególności:  

1) obsługa administracyjna:  
a) rozgrywek ligowych i pucharowych;  
b) transferów krajowych;  
d) szkolenia i obsady sędziów i obserwatorów;  
e) rozgrywek piłki kobiecej;  
f) rozgrywek futsalu;  
g) rozgrywek piłki plażowej;  

2) przygotowywanie terminarza imprez krajowych oraz zapewnienie prawidłowej i 
terminowej jego realizacji pod względem organizacyjno-finansowym;  

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji imprez w kraju, w tym współpraca z 
Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej oraz klubami piłkarskimi;  

4) prowadzenie rozgrywek ligowych i Pucharu Polski szczebla centralnego (lub niższych, w 
zależności od decyzji kompetentnych władz Związku) oraz zapewnienie ich obsługi 
administracyjnej, chyba że prowadzenie rozgrywek zostało powierzone odrębnemu 
podmiotowi na podstawie stosownej umowy;  

5) koordynacja rozgrywek prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej;  
6) prowadzenie i koordynacja ekstranetu;  
7) uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych na podstawie dokumentów 

wymaganych odrębnymi przepisami;  
8) dokonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją międzynarodowych 

transferów zawodników, w tym wydawanie certyfikatów;  
9) prowadzenie weryfikacji zawodów na podstawie protokołów sędziowskich, z 

uwzględnieniem kar nałożonych przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;  
10) opracowywanie i przedstawianie propozycji terminarzy i regulaminów rozgrywek do 

zatwierdzenia przez właściwe organy PZPN;  
11) gromadzenie i weryfikacja klubowej dokumentacji licencyjnej; 
12) prowadzenie spraw związanych z pomocą polskim klubom w zakresie sporów o 

charakterze międzynarodowym toczonych przed FIFA Dispute Resolution Chamber and 
FIFA Players’ Status; 

13) prowadzenie spraw związanych z udziałem polskich klubów w rozgrywkach UEFA; 



14) koordynacja wszystkich zagadnień związanych z rozgrywkami klubowymi i klubami 
piłkarskimi, w których niezbędny jest udział Związku jako krajowej Federacji, w wymiarze 
krajowym i zagranicznym; 

15) obsługa administracyjna Komisji Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, Komisji ds. 
Piłkarstwa Kobiecego, Komisji ds. Futsalu i  Piłki Plażowej, Kolegium Sędziów oraz 
Komisji ds. Licencji Klubowych  i Komisji  Odwoławczej  ds. Licencji  Klubowych; 

16) uczestniczenie w procesie nadawania licencji zawodnikom i sędziom, w tym gromadzenie 
i przechowywanie dokumentów licencyjnych; 

17) przygotowanie budżetu  departamentu 
18) przygotowanie aplikacji związanych z  zewnętrznym  finansowaniem  projektów  PZPN w  

tym, FIFA i UEFA  ora z ich  rozliczanie we współpracy z Departamentem Finansowym i 
przekazywanie Departamentowi Finansowemu niezbędnych informacji i dokumentów w 
tym zakresie; . 

19) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 
Piłkarstwa Amatorskiego, Wiceprezesa PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego i 
Sekretarza Generalnego PZPN. 

 
§ 18. 

1. Pracami Departamentu Finansowego kieruje Dyrektor Departamentu. 
2. Do zakresu zadań Departamentu Finansowego należy w szczególności: 

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości podatkowej oraz finansowo-
księgowej;  

2) prowadzenie kasy gotówkowej; 
3) rachuba płac; 
4) obsługa dokumentowa ubezpieczeń społecznych i PIT; 
5) weryfikacja rachunkowa dokumentów; 
6) obsługa sprzedaży podlegającej VAT i rachunków statutowych; 
7) rozliczenia podróży służbowych i zaliczek; 
8) wystawianie faktur i not obciążających dla podmiotów zewnętrznych, a także 

monitorowanie wpływu wierzytelności Związku;  
9) organizowanie całości prac z zakresu rachunkowości oraz zabezpieczenia przestrzegania 

przepisów podatkowych; 
10) prawidłowe, terminowe i rzetelne opracowywanie danych liczbowych ujawnionych w 

sprawozdaniach przekazywanych na zewnątrz; 
11) opracowywanie analiz gospodarki finansowej Związku i wynikających z nich wniosków, a 

także doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomiczno-finansowej; 
12) dokonywanie kontroli funkcjonalnej, w ramach powierzonych obowiązków; 
13) obsługa administracyjna Komisji Rewizyjnej PZPN i Komisji Finansowej PZPN ; 
14) obsługa finansowa wszystkich jednostek organizacyjnych Związku i Biura PZPN; 
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 

organizacyjno-finansowych i Sekretarza Generalnego PZPN. 
 

§ 19. 
1. Pracami Departamentu Prawnego kieruje Dyrektor Departamentu. 
2. Do zadań Departamentu Prawnego należy w szczególności należy: 

1)  świadczenie pomocy prawnej na rzecz Związku, w tym reprezentacja Związku 
w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed 
innymi organami orzekającymi; 

2) świadczenie pomocy  prawnej związanej z przygotowaniem i przebiegiem Walnych 
Zgromadzeń Delegatów PZPN; 

3) świadczenie pomocy prawnej Zarządowi  PZPN i Komisji ds. Nagłych PZPN; 
4) przygotowywanie i  opiniowanie projektów: zmian w Statucie PZPN, regulaminów, uchwał 

i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych oraz umów, a także odpowiedzi do władz 
państwowych, organizacji sportowych, innych osób prawnych i fizycznych w sprawach 
natury prawnej; 

5) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 
Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN i innych  statutowych organów Związku;  



6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej członków Związku oraz  
udostępnianie danych z tej dokumentacji władzom PZPN; 

7) prowadzenie przez wskazanych pracowników Departamentu obsługi administracyjnej 
statutowych organów jurysdykcyjnych PZPN,  a także Komisji ds. Prawnych  oraz Klubu 
Seniora; 

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN oraz Wiceprezesa PZPN ds. 
organizacyjno-finansowych i Sekretarza Generalnego PZPN; 

9) obsługa administracyjna Rzecznika Etyki PZPN, Komisji ds. Etyki i Fair Play, Rzecznika 
Dyscyplinarnego PZPN i Rzecznika  Ochrony Prawa  Związkowego. 

3. Postanowienia ust. 2 pkt 7) i 8) pozostają bez wpływu na zasady wynikające z art. 9 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 10, poz. 
65, ze zm.).   

 
§ 20 . 

1. Pracami Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów kieruje Dyrektor 
Departamentu. 

2. Do  zadań Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów  jako  jednostki 
usługowej dla pozostałych Departamentów, obejmujących Kancelarię PZPN, Magazyny, 
Sekcję Logistyki i Sekcję  IT, należy w szczególności: 
1) zadania  w  zakresie Sekcji  Administracji i Centralnych Zakupów, w tym w 

szczególności: 
a) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Kancelarii PZPN, zwłaszcza w zakresie 

przyjmowania oraz wysyłania korespondencji i faksów; 
b) prowadzenie całokształtu spraw administracyjnych dotyczących przede wszystkim: 

konserwacji sprzętu biurowego, ochrony budynku, w którym mieści się siedziba 
Związku, nieruchomości wynajmowanych, względnie dzierżawionych przez Związek, 
rozliczeń czynszów, energii i telefonów, zamawiania  materiałów biurowych, 
komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, na podstawie zamówień pozostałych 
jednostek organizacyjnych Związku; 

c) prowadzenie Magazynów: Administracyjnego, Upominków i Archiwum;  
d) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących eksploatacji floty  samochodowej 

Związku; 
e) koordynowanie i zapewnienie prawidłowego wykorzystania sal konferencyjnych na 

posiedzenia organów: władzy, jurysdykcyjnych, dyscyplinarnych i wykonawczych 
Związku; 

f) kierowanie zgłaszających się interesantów bezpośrednio lub telefonicznie do 
właściwych komórek Biura PZPN; 

g) właściwe gospodarowanie materiałami promocyjnymi Związku zgodnie z 
uregulowaniami wewnątrzzwiązkowymi; 

h) zamawianie i wydawanie materiałów promocyjnych Związku w uzgodnieniu z 
władzami Związku we współpracy z Departamentem Marketingu i Spraw 
Zagranicznych; 

i) zapewnienie centralnej obsługi delegacji służbowych pracowników Związku według 
Regulaminu Delegacji Służbowych. 

j) negocjowanie umów i zapewnienie najkorzystniejszych warunków cenowych, zgodnie 
z wytycznymi Regulaminu Delegacji Służbowych i innych uchwał Zarządu PZPN, na 
usługi świadczone przez hotele, firmy transportowe, biura podróży oraz inne usługi z 
tym związane,  

k) rezerwacja hoteli, biletów lotniczych i innych środków transportu zgodnie z 
zamówieniami  Departamentów i organów statutowych  Związku; 

l) dokonywanie  wyboru, nadzorowanie pracy i jakość usług firmy sprzątającej 
pomieszczenia biurowe Związku 

m) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Sekretarza 
Generalnego PZPN; 

2) zadania  w  zakresie Sekcji  Logistyki, w tym w szczególności: 
a) gospodarka materiałowa sprzętem sportowym Związku w zakresie określonym 

odrębnymi przepisami  w  tym nadzór na umowa ze sponsorem technicznym; 



b) konserwacja sprzętu znajdującego w ewidencji Bazy Sprzętu; 
c) realizacja umów sprzętowych podpisanych przez władze Związku; 
d) bieżące informowanie władz Związku w sprawach zgłaszanych przez kierowników 

technicznych poszczególnych reprezentacji, a dotyczących kwestii związanych ze 
sprzętem; 

3) zadania w zakresie Sekcji   ITC: 
a) odpowiada centralnie  i wyłącznie za zakupy i eksploatację sprzętu komputerowego i 

telekomunikacyjnego stanowiącego wyposażenie indywidualne pracowników PZPN 
oraz wyposażenia informatycznego, multimedialnego i telekomunikacyjnego siedziby 
Związku; 

b) prowadzi działalność Helpdesku  ICT stanowiącego wsparcie wysoko 
wykwalifikowanego informatyka dla pozostałych jednostek i pracowników Związku; 

c) prowadzi ciągły nadzór nad działaniem systemów informatycznych Związku i jego 
strony internetowej bezpośrednio przez pracowników Helpdesku oraz poprzez 
monitorowanie pracy firm zewnętrznych (outsourcingu); 

d) prowadzi - w zakresie odpowiedzialności Departamentu- precyzyjne monitorowanie 
kosztów i analizę efektywności działania mające na celu obniżanie kosztów 
funkcjonowania Związku; 

e) prowadzi priorytetowe  informatyczne projekty mające na celu konsolidację baz 
danych kibiców, zawodników, sędziów i działaczy; celem tych działań jest stworzenie 
narzędzia informatycznego i bazy danych niezbędnych do zarządzania obszarem piłki 
nożnej w Polsce; 

f) prowadzi ciągłą analizę potrzeb jednostek organizacyjnych Związku w zakresie 
narzędzi wspomagania informatycznego oraz implementację tych narzędzi; 

g) prowadzi analizy i optymalizuje pracę narzędzi informatycznych i procesów z ich 
wykorzystaniem w celu minimalizowania  kosztów ich eksploatacji.; 

h) prowadzi nadzór  nad ew.budową lub ew. przygotowaniem wynajmu przyszłej 
siedziby Związku w zakresie swoich kompetencji; 

i) działania związane z obsługą imprez prowadzone przez DALICZ; 
j) prowadzi działania nadzoru i kontroli przygotowania meczów piłkarskich 

organizowanych przez Związek w celu zapewnienia właściwej obsługi informatycznej i 
telekomunikacyjnej mediów, zawodników, kibiców, klientów biznesowych, 
pracowników Związku i delegatów UEFA i FIFA. Działania te prowadzone są we 
współpracy z odpowiednimi jednostkami  Związku; 

k) z upoważnienia Zarządu PZPN i we współpracy z operatorami stadionów piłkarskich 
prowadzi działania mające na celu przystosowanie obsługi informatycznej i 
telekomunikacyjnej na stadionach w Polsce do standardów UEFA i FIFA  i  Związku; 

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Sekretarza Generalnego 
PZPN.  

 
§ 21. 

1. Pracami Departamentu ds. Grassroots, kieruje Dyrektor Departamentu.  
2. Do zakresu zadań Departamentu, należy w szczególności:  

1) rozpowszechnianie idei grassroots, czyli piłki dla każdego, bez względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, wiek, zamożność, umiejętności czy sprawność ruchową.; 
2) przygotowywanie terminarza  krajowych inicjatyw grassroots oraz zapewnienie 
prawidłowej i terminowej jego realizacji pod względem organizacyjno-finansowym, min.: 
Akademia Młodych Orłów, Turniej „Z podwórka na stadion”, Akademia Piłkarska 
Grassroots, kursy wyrównawcze UEFA B, portal edukacyjny ExtraTime, Grassroots Day i 
inne; 
3) wyznaczanie strategii działań grassroots w Polsce i podejmowanie nowych inicjatyw 
służącym rozwojowi piłkarstwa amatorskiego; 
4) koordynacja działań z zakresu rozgrywek dzieci i młodzieży w szczególności 
organizacja turniejów i rozgrywek grassroots – Turniej „Z podwórka na stadion”; 
5) koordynacja pracy i nadzór nad 16 Koordynatorami Wojewódzkimi Grassroots; 
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji imprez w kraju, w tym współpraca z 
Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej oraz amatorskimi klubami piłkarskimi; 



7) czynna współpraca z Panelem Ekspertów UEFA Grassroots Football oraz rozwój piłki 
amatorskiej w ramach wymogów Karty UEFA Grassroots; 
8) Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem  Ośrodków Szkolenia 
Sportowego Młodzieży w zakresie współpracy z MSIT; 
9) Współpraca z Departamentem Komunikacji i Mediów w zakresie polityki informacyjnej;  
10) Współpraca z Departamentem Rozgrywek Krajowych w zakresie turniejów i rozgrywek 
grassroots; 
11) Współpraca z Departamentem Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych w zakresie 
kontroli merytorycznej nad konferencjami szkoleniowymi, kursokonferencjami, kursami 
wyrównawczymi UEFA B oraz pozostałymi inicjatywami szkoleniowymi grassroots; 
12) Współpraca z Departamentem Marketingu i Spraw Zagranicznych w ramach 
podejmowanych inicjatyw CSR oraz pozyskiwania sponsorów inicjatyw grassroots; 
13) prowadzenie bieżącej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej;  
14) przygotowanie budżetu departamentu;  
15) przygotowanie aplikacji związanych z zewnętrznym finansowaniem projektów PZPN w 
tym, FIFA, UEFA, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ich rozliczanie we współpracy z 
Departamentem Finansowym i przekazywanie Departamentowi Finansowemu niezbędnych 
informacji i dokumentów w tym zakresie; 
16) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN, Wiceprezesa PZPN ds. 
Piłkarstwa Amatorskiego i Sekretarza Generalnego PZPN. 
 

§ 22. 
Do zadań realizowanych przez Zespół ds. Reprezentacji Narodowej A należy w szczególności: 

1) organizacja meczów, zgrupowań, konsultacji szkoleniowych w porozumieniu z Prezesem 
PZPN i Sekretarzem Generalnym PZPN; 

2) kompletowanie sztabów trenersko-medyczno-organizacyjnych w porozumieniu z 
Prezesem PZPN i Sekretarzem Generalnym PZPN oraz selekcja zawodników i 
powoływanie ich na zgrupowania, konsultacje, mecze międzypaństwowe oraz 
międzynarodowe; 

3) systematyczna realizacja pracy szkoleniowo-wychowawczej z zawodnikami Reprezentacji 
Narodowej A; 

4)  przygotowywanie terminarza zgrupowań, konsultacji i meczów; 
5)  prowadzenie dokumentacji imprez z udziałem Reprezentacji Narodowej A;  
6) opracowywanie planów szkoleniowych oraz prowadzenie teoretycznych i praktycznych 

zajęć szkoleniowych; 
7)  współpraca z trenerami klubowymi lig polskich i lig zagranicznych; 
8)  obserwacja meczów w kraju i za granicą; 
9) rezerwacja hoteli, biletów lotniczych i innych środków transportu na potrzeby 

Reprezentacji Narodowej A w  porozumieniu z Departamentem  Administracji  i  
Centralnych Zakupów; 

10) Współpraca z  Departamentem Komunikacji I Mediów w  zakresie  polityki informacyjnej 
Reprezentacji  Narodowej A; 

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Sekretarza Generalnego 
PZPN. 

 
§ 23. 

Do zadań Działu Audytorów należy w szczególności: 
2) przeprowadzanie bieżących i okresowych audytów działalności poszczególnych 

Departamentów i innych komórek organizacyjnych Związku; 
3) sporządzanie raportów i wniosków pokontrolnych; 
4) współpraca z Komisją Rewizyjną PZPN; 
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa  PZPN.  

 
§ 24. 

Do zadań realizowanych przez Kadry należy w szczególności: 
1) prowadzenie spraw kadrowych; 
2) przechowywanie akt osobowych; 



3) organizowanie szkoleń pracowniczych; 
4) prowadzenie spraw ubezpieczeń osobistych i majątkowych; 
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa PZPN i Sekretarza Generalnego 

PZPN.  
 

§ 25. 
Zakresy obowiązków poszczególnych pracowników podpisane przez Prezesa PZPN oraz 
pracownika znajdują się w aktach osobowych pracownika w Biurze PZPN, a odpis (kopia) – u 
pracownika. 

IV. 
Pracownicy Biura PZPN 

 
§ 26. 

1. Pracownicy Biura PZPN powinni dysponować wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i 
prezentować nienaganne walory etyczne. Kryteriami oceny są: zaangażowanie w 
wykonywanie powierzonych obowiązków, dobra znajomość specyfiki sportu i regulujących go 
przepisów, dyspozycyjność oraz znajomość języków obcych na stanowiskach 
merytorycznych wymagających współpracy z zagranicą. 

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Związku pracownikom Biura PZPN mogą być 
powierzane inne prace i obowiązki, niż przewiduje to zakres czynności danego pracownika. 

 
 

§ 27. 
1. Praca w Biurze PZPN rozpoczyna się o godz. 8.30, a kończy o godz. 16.30, jednakże 

Sekretarz Generalny PZPN może ustalić dla poszczególnych pracowników inne godziny 
rozpoczęcia i zakończenia pracy, wynikające ze specyfiki powierzonych im obowiązków.  

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące czasu i  organizacji porządku w procesie pracy Biura 
PZPN oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników normuje Regulamin Pracy 
obowiązujący w Biurze PZPN. 

 
V. 

Obieg korespondencji 
 

§ 28. 
1. Korespondencja adresowana bezpośrednio do Prezesa PZPN lub Wiceprezesów PZPN, jak 

też od nich wychodząca jest załatwiana łącznie przez Sekretariat Prezesa PZPN lub 
Sekretariat Wiceprezesów PZPN i Kancelarię PZPN, która rejestruje wskazaną 
korespondencję w dzienniku korespondencyjnym. 

2. Korespondencja adresowana bezpośrednio do Sekretarza Generalnego PZPN lub jego 
Zastępców, jak też od nich wychodząca jest załatwiana łącznie przez Sekretariat Sekretarza 
Generalnego PZPN i Kancelarię PZPN, która rejestruje wskazaną korespondencję w 
dzienniku korespondencyjnym. 

3. Tryb załatwiania pozostałej korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Związku, a 
rejestrowanej w ogólnym dzienniku korespondencyjnym ustala na bieżąco Sekretarz 
Generalny PZPN lub jego Zastępcy. 

 
§ 29. 

Sprawy dotyczące rejestrowania i znakowania korespondencji, przechowywania akt oraz innych 
dokumentów określają odpowiednie uchwały Zarządu PZPN oraz zarządzenia Prezesa PZPN i 
Sekretarza Generalnego PZPN. 

§ 30. 
1. Pisma wychodzące na zewnątrz Związku– do władz państwowych, instytucji, organizacji, 

stowarzyszeń, członków Związku i osób fizycznych, a także oficjalne komunikaty i 
zarządzenia wymagają każdorazowo podpisów dwóch osób spośród: Prezesa PZPN, 
Wiceprezesów PZPN, Sekretarza Generalnego PZPN, jego Zastępcy albo Dyrektora 
Departamentu. 



2. W sprawach dotyczących działalności Wydziałów i Komisji Związku oraz bieżącego 
funkcjonowania Związku pisma wychodzące na zewnątrz Związku powinny być podpisane 
każdorazowo przez Sekretarza Generalnego PZPN, lub jego Zastępcę oraz przez 
przewodniczącego organu statutowego Związku lub Dyrektora Departamentu Biura PZPN, 
względnie upoważnionego pracownika Biura PZPN. 

 
VI. 

Sprawy finansowe i personalne 
 

§ 31. 
Kwestie podejmowania decyzji w przedmiocie oświadczeń woli, pism lub dokumentów w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych Związku regulują Statut PZPN oraz odpowiednie Uchwały 
Zarządu PZPN. 
 

§ 32. 
1. Kwestie podejmowania decyzji w zakresie dyspozycji finansowych ujętych w zatwierdzonym 

budżecie Związku regulują odpowiednie Uchwały Zarządu PZPN. 
2. Dokumenty finansowe wynikające z realizacji preliminarza budżetowego Związku są 

opisywane przez pracowników poszczególnych Departamentów, akceptowane przez ich 
Dyrektorów, a następnie zatwierdzane przez Sekretarza Generalnego PZPN lub jego 
Zastępcę oraz Dyrektora Departamentu Finansowego. 

 
§ 33. 

Decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika Biura PZPN podejmuje Sekretarz  Generalny 
w porozumieniu z   Prezesem Zarządu PZPN. 
 

§ 34. 
Pracownik, z którym zostaje rozwiązana umowa o pracę, zobowiązany jest do protokolarnego 
przekazania swoich spraw i pozostających w jego gestii dokumentów oraz środków pracy osobie 
wskazanej przez Sekretarza Generalnego PZPN lub jego Zastępcę.  
 

VII. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 35. 

1. Dla zapewnienia prawidłowego i pełnego udziału pracowników w efektywnej realizacji zadań 
Biura PZPN i Zarządu PZPN organizowane są zebrania robocze z pracownikami Biura PZPN, 
prowadzone przez Sekretarza Generalnego PZPN, Zastępcę Sekretarza Generalnego PZPN 
lub Dyrektora Departamentu. 

2. Na zebraniach tych omawiane są zadania wynikające z realizacji planów działalności Związku, 
uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń władz Związku oraz bieżące sprawy Biura PZPN i jego 
pracowników. 

§ 36. 
Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie określane są decyzjami Zarządu PZPN, 
Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN oraz  Sekretarza Generalnego PZPN.  
 

§ 37. 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PZPN. 
 

§ 38. 
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Regulamin Biura Polskiego Związku Piłki Nożnej 
przyjęty uchwałą  nr V/73 z dnia 22 kwietnia 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Biura PZPN.   

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 



314 
 

Uchwała  nr  XII/314   z dnia  13 grudnia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie  przyjęcia schematu organizacyjnego Biura PZPN 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się schemat organizacyjny Biura PZPN stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Traci moc Uchwała nr II/76 z dnia 12 grudnia 2012 roku. 
 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Zastępca 

Sekretarza 

Generalnego* 

 

Zastępca 

Sekretarza 

Generalnego* 

Departament Prawny 

Dyrektor  

Departamentu 

- sprawy członkowskie 

-  przygotowywanie 

Walnych  Zgromadzeń 

- obsługa posiedzeń 

Zarządu 

- obsługa prawna Związku 

- obsługa administracyjna:  

   organów jurysdykcyjnych 

   rzeczników:   

          -dyscyplinarnego,  

          - etyki,  

          - ochrony prawa  

             związkowego 

   - innych Komisji 

 

 

Departament  

Komunikacji i 

 Mediów 

Dyrektor  

Departamentu 

Departament Org. 

Imprez, Bezpieczeństwa 

i Infrastruktury 

Dyrektor  

Departamentu 

Departament  

Administracji, Logistyki i 

Centralnych Zakupów 

Dyrektor  

Departamentu 

- marketing 

-identyfikacja 

wizualna, 

 - branding  i oprawa 

wydarzeń PZPN 

- ticketing i obsługa 

VIP 

- merchandising 

- Klub Kibica Repr.  

- problematyka 

zagraniczna  

  (poza rozgrywkami) 

- fundusze 

pomocowe 

- rozlicznie   i nadzór  

kontraktów  

sponsorskich 

- patronaty i CSR 

 

 

Reprezentacje: 

- męskie:U-21 i pozostałe 

reprezentacje młodzieżowe 

- kobiece: A i pozostałe 

reprezentacje młodzieżowe  

- futsalu mężczyzn i kobiet, 

- piłki plażowej 

- szkolenie i 

licencjonowanie trenerów 

- szkolenie nauczycieli i 

trenerów w ramach 

grassroots 

- Prowadzenie  strony 

internetowej 

-Rzecznik Prasowy 

-Przygotowywanie 

Komunikatów 

-Akredytacje 

dziennikarskie 

-Facebook  i twitter 

 

 

- Organizacja  meczów  

Repr.  A 

-umowy z  operatorem  

stadionu i miastem 

-wsparcie merytoryczne 

organizacji meczów 

pozostałych 

reprezentacji 

-szkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa 

-współpraca z  organami 

Państwa, samorządami 

-Stewarding 

-obsada delegatów  na 

mecze ligowe 

-system bezp meczów 

-współpraca  z kibicami 

-współpraca z FIFA, 

UEFA i federacjami 

 

-  wsparcie technologiczne 

dla  innych departamentów 

-  zarządzanie bazami 

extranet, Klub Kibica  itp. 

-zarządzanie serwerami 

  Itp. 

-polityka bezpieczeństwa  

IT 

- Helpdesk  ITC 

-administracja-  flota sam,  

sprzątanie biura, telefony,  

komputery 

-  centralne zakupy 

- Kancelaria 

- magazyny 

 Dyr .Biura 

Prezesa Zarządu 

Kadry 

PREZES 

Departament 

ds. Grassroots 

 

Dyrektor  

Departamentu 

 

- przygotowanie 

terminarza krajowych 

rozgrywek grassroots, 

- rozpowszechnianie idei 

grassroots poprzez  

- nadzór nad OSSM 

-koordynacja turnieju „Z 

podwórka na stadion”, 

Akademii Młodych Orłów, 

Akademii Piłkarskich 

Grassroots, Grassroots 

Day, portalu ExtraTime, 

kursów wyrównawczych 

UEFA B,  

- współpraca z panelem 

ekspertów UEFA 

Grassroots Football,     
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Uchwała nr XII/315 z dnia 13 grudnia 2013 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania  

Dyrektora Departamentu  ds. Grassroots PZPN  
 

I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt.23 Statutu PZPN w zw. z § 3 pkt.31 
Regulaminu Zarządu PZPN, powołuje – na wniosek Sekretarza Generalnego PZPN – na funkcję 
Dyrektora Departamentu ds. Grassroots PZPN – Panią Magdalenę Urbańską. 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                            Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
316 

 
Uchwała  nr XII/316  z dnia  13 grudnia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w składzie  Komisji Licencji Klubowych PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Licencji Klubowych PZPN ze składu ww. Komisji 
odwołuje się następujące osoby:  
 
1.Tomasz Muszyński  
2.Andrzej Springer   
3.Sławomir Hrycaj  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr XII/317  z dnia 13 grudnia 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powierzenia Departamentowi Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 

PZPN realizacji projektów dotyczących międzynarodowych imprez piłkarskich 

organizowanych pod patronatem UEFA 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co 

następuje: 

1. Powierza się Departamentowi  Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN – 
funkcję ośrodka przygotowującego i koordynującego organizację Finału Ligi Europy UEFA w 
2015 roku (UEFA Europe League Final 2015) wraz z imprezami towarzyszącymi na etapach 
koncepcji, planowania, wdrożenia i realizacji. 

2. Powierza się Departamentowi Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN 
przygotowanie aplikacji zgłoszeniowej PZPN jako kandydata w konkursie do organizacji 
następujących imprez piłkarskich: 
a. Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet w 2017 roku (UEFA 

Women’s EURO 2017). 
b. Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2020 roku (UEFA EURO 2020). 

3. Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN odpowiada 
za bieżącą współpracę z UEFA w powyższym zakresie oraz na bieżąco raportuje stan 
realizacji w/w projektów do Prezesa i Sekretarza Generalnego PZPN.   

4. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr XII/318 z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie zawieszenia 
organizacji kursów trenerów UEFA A do dnia 30 czerwca 2014 roku w związku z procesem 

modernizowania programu kursu zgodnie z wytycznymi UEFA Coaching Convetion 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co 

następuje: 

I.Na wniosek Komisji Technicznej PZPN zawiesza się organizację kursów trenerów UEFA A do 
dnia 30 czerwca 2014 roku w związku z procesem modernizowania programu kursu zgodnie z 
wytycznymi UEFA Coaching Convetion. 
 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 

 

 

 
 


